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Abstract

The aim of this study was to investigate the fictional reading habits and the spare time interests among a group of 9-12-year-olds.
Based on the results from questionnaires, interviews and by compiling summaries of literature relevant to this study, I wanted to compare earlier research with my own results and also
reflect on notions made by librarians and teachers concerning the children's reading and use
of the library.
The study shows great differences on most domains between gender. All children regularly
visit the library with their teachers. These visits seem to satisfy most boys' need of fiction.
During spare time they rather sport, play computer games or watch video films. But if the girls
are not sporting or associating with friends they g ladly read books during spare time, especially
the kind of books the library doesn't stock, i.e. long-run serial books. According to 1.his study
book devouring children can be found among 15,7% of the respondents.
Both librarians and teachers aspired to more collaboration in form of "book talks'· and book
circles in hopes of visualizing the alternative books offered by the library and making the
children want to go there during their spare time.
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1. lnledning
1.1 Bakgrund
Som lagstadielarare har jag under 22 ar befunnit mig bland barn och backer. De senaste 4
aren har jag ocksa skott skolans bibliotek. I och med denna syssla ble\' mitt intresse for
barns lasning och barn- och ungdomslitteratur annu storre an forut. Kanslan de morgnar
jag kom till min k\ass med kassar full a av a\ldeles nyinkopta rykande farska
biblioteksbocker, den kanslan var harlig! Forvantan var star och gladjen nar en
efterlangtad bok plockades upp ur kassen var ibland rorande. Aven detta, att genom mig
sa all saga ha .. forsta tjing.. pa skolans biblioteksbocker upplevdes som en extra krydda,
tror jag. Bocker blev nagot viktigt for de flesta. Jag sag ti II att vi all tid hade bock er ti II
hands i klassrummet sa att bocker skulle bli en naturlig de! av var klassrumsvardag.
Min roll som formed Iare av framfor allt skonlitteratur tyckte jag var oerhort vikti g och
givande. Detar ett av skalen till attjag bestamde mig for att utbilda mig till bibliotekarie i
hopp om att kunna renodla mitt intresse for barn och ungdomar, bibliotek och backer.
Yid ell besok pa ett nybyggt integrerat folk- gymnasiebibliotek i en mindre vastsvensk
kommun fragade jag bibliotekschefen om hon kunde ge mig ett tips pa ett lampligt amne
for en magisteruppsats. Ett av hennes forslag var att skriva nagot om s\ukarbarnen, d.v. s.
9-12-aringarna. Det bekymrade henne attjust slukarbarnen pa senare tid ve rkade ha
overgett biblioteket pa sin fritid.
Skol ans rektor berattade ocksa for mig att han fatt signaler fran bekymrade la rare
angaende mellanstadie-barnens bristande intresse for \asning. Han skulle valkomna en
undersokning rorande dessa barns \asvanor.
Da bestamde jag mig for att gora en studie av Bokhults ( fingerat namn ) 9- 12-aringars
installning till bocker. lasning och bibliote.k.
Rapporten fran Statens kulturrad rorande barnbokens stallning kom varen 1996 och i den
beskrevs hur forsaljningen av barn- och ungdomsbocker minskat under 90-talet och hur
aven folkbibliotekens inkop av barn- och ungdomsbocker minskat med en dryg fjardedel
under samma tid. De senaste arens nedskamingar visade, enligt kulturradet, att den
politiska viljan att prioritera barn och ungdom varit svag i manga kommuner.
Nar jag dessutom i DIK- Forums augustinummer 1996 Histe ett oppet brev angaende
barnbokens sviktande stallning i landet , sa kandes det ratt att agna min magisteruppsats at
just slukarbarnen. Det oppna brevet var undertecknat av barnbibliotekarierna i
Kristiandstads Ian. De menade att tillrackligt manga bra nyutkomna skonlitterara backer
for slukaraldern saknades pa biblioteken och att detta kunde vara en av orsakerna till att
slukarbarnen nu ocksa holl pa att forsvinna fran biblioteken.
Detta ar nagot om varfor jag kommit att intressera mi g sarskilt for 9 - 12-a rin gars
installning till backer, lasnin g och bibliotek.

1.2 Syfte och problemformulering
Syftet med min magisteruppsats ar att studera 9- 12-aringars lasvanor i en mindre
vastsvensk kommun och om mojligt ta reda pa om just den aldersgruppen har tappat
intresset for biblioteket och lasning. Jag skulle vilja fa en uppfattning om huruvida
bibliotekets utbud stammer overens med <let bamen sager sig vilja lasa .Vidare skulle jag
vilja ta reda pa om lasning over huvud taget finns med som en f ritidssyssla vad galler
Bokhults 9-12-aringar.
Enligt bibliotekspersonalen tycks 9 - 12-aringarna ha tappat intresset for biblioteket pa sin
f ritid. De fragar sig om <let finns nagra slukarbam i Bokhult eller om bamen i 9 - 12arsaldem bara sitter framfor sina datorer och spelar datorspel nu for ti den eller Jigger i
soffan och ser pa videofilm. Bibliotekariema undrar ocksa om de nagonsin besoker
biblioteket av egen vilja pa sin fritid , eller om de bara gar <lit narfroken eller magi stem i
skolan har bestamt <let. Chefsbibliotekarien menar, att for nagra ar sedan var biblioteket
flitigt besokt av barn i mellanaldrama pa eftermiddagarna. Nu undrar hon vart dessa barn
har tagit vagen. Jag later chefsbibliotekariens fraga bli min uppsats huvudfraga, eftersom
jag tycker att den kanns overgripande for hela min kommande undersokning.
Min huvudfraga ar:
Vart tog slukarbamen i Bokhult vagen?
Delfragor ar:
* Hur ser 9 - 12-aringarnas lasvanor ut?
* I vilken utstrackning anvander9 - 12-aringama biblioteket ?
*'Hur stammer bibliotekets utbud overens med vad 9 - 12-aringama sager sig
vilja lasa?
* Vad gor9 - 12-aringama pa sin fritid?
* Finns det nagra slukarbam i Bokhult?
* Vad gor biblioteket for att framja 9 - 12-aringamas lasintresse?
* Har bibliotekspersonalen ratt nar de sager att slukarbamen inte langre
kommer till biblioteket pa sin fritid?

1.3 Begreppet "Slukarbarn - Slukaraldern"
Jag har valt 9 - 12-aringar som grupp eftersom <let ar i den aldem barn anses lasa mest.
Detar da en del barn upptacker den stora gladjen med att lasa och blir riktiga bokslukare.
En uppfattning ar att slukarbamen laser ensidigt och smalt och bara haller sig till en typ av
hocker. En annan uppfattning ar att slukarbarnen laser allt de kan komma over och vaxlar
mellan genrer.
De tva foljande citaten av Lars Hesslind och Barbro Johansson ar talande for hur man kan
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definiera eller kanske snarare karaktarisera begreppet '·slukarbarn - slukaraldem":

"Vid nio- rill rolvarsaldern hrukar vissa barn komma in i err rill.Hand .rnm
harnforsrasigpaare inom skola och hihliorek kallar fijr slukarc'Udern.
Slukarbarner gar rill bihlioteket och lanar barka.\ sar med hacker. Glufmr i sig
innehallet. Aterviinder tiLl biblioreket och lanar en nv biirkasse backer.
Slukarharnen laser hocker sa au ogonen bloder och gar i kors"
( Hesslind , 1988, s. 97 ).
"Slukaraldern hrukar man kal/a den tid i hams /iv som ungefar sammanfaller
med mellanstadietidendc'l harneniir 10-12 ar gamla. Underdennaperiod cir
lii.~fbrrnaga n uppovad, liimingen gar som regel liitt och utan sriirre problem
och det.finns ocindliga. oupptackta bokskatter for barnen art upptiicka och
til/dgna sig.
S/ukara/dern cir den tid da ett barn kan lasajlera hi>cker i veckan, :skrap och
kvulitet.fakta ochfiktion om vartannaT,fijr atT sci smaningom kunna hi/Ja sig
en egen uppfarrning om vad /iueratur inneharjust for dem"
( Johansson. 1989, s. I ).

1.4

Uppsatsens upplaggning

Nedan foljer en kort beskrivning av vad uppsatsens foljande kapitel handlar om.
Kapitel 2 beskriver vilken metod som anvants och hur utformandet av enkaten och urvalet
till intervjuerna gatt till . Darefter foljer litet om vilket material som legal till grund for
uppsatsen samt en kort beskrivning av Bokhults kommun. bibliotek och skola.
Kapitel 3 innehaller valda delar av Kulturradets rapport om barnbokens stallning och
Kulturpropositionen, bada fran 1996. Kommunernas ansvar betonas och aven skillnaden
mellan folk- och skolbibliotek.
Kapitel 4 behandlar olika teorier inom utvecklingspsykologi, barns lasutveckling, varfor
det ar viktigt att barn laser och olika tankar om vad en bra bok ar. Tidigare forskning om
lasvanor samt de undersokningar sorn denna studien framst jamfors med tas upp.
Kapitel 5 innehaller undersokningens resultat och presenteras i stort sett efter enkatens
fragor. Varje fragas svar askadliggors med hjalp av diagram och efterfoljande analys och
diskussion, dar resultatenjamfors med tidigare forskningsresultat. Valda delar av
intervjuema med bamen presenteras ocksa i anslutning till varje fraga.
I slutet av kapitlet redogors for intervjuerna med bibliotekariema samt samtalen med
larama.
Kapitel 6 ger en overgripande diskussion utifran fragestlillningen i kapite\ l samt de
slutsatser jag kommit fram till.
Kapitel 7 ar en kort sammanfattning av vad uppsatsen gatt ut pa.
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2. Metod
For att ta reda pa sa mycket som mojli gt om 9 - 12-aringarnas lasvanor och intressen
bestamde jag mi g for att anvanda mig av en kombination av kvalitati v och kvantitati v
metod. Intervjuer med bibliotekari er, larare och skol barn far sta for det kvalitativa. En
enkat, genom vii ken jag hoppades fa en bild av 9 - 12-arin garnas lasvanor och
f ritidsintressen i ovrigt, far sta for det kvantitativa. Pa sa vis ville jag fa bade djup
( genom intervjuerna) och bredd ( genom enkaten) pa mitt insamlade material
( jfr. Holme, 1991 , s. 93 ff) .
Innan jag gjorde nagot mer tog jag fomyad kontakt med Bokhults chefsbibliotekarie och
rektom for grundskolan. Jag ville forvissa mig om attjag hade deras stod i
undersoknin genjag tankte gora. Det hadejag. Jag fick lov att anvanda mig av
mellanstadiebamen , arskurs 4 -6. Kontakt med berorda la rare togs och de stall de sig alla
positiva till min undersoknin g.

2.1 Procedur
I de foljande avsnitten beskriver jag utfonnandet av enkaten och hur jag tankte nar j ag
gjorde urvalet till intenjuerna. Jag har fl era ganger reagerat over att enkatformular
avsedda for barn i skolaldern har innehallit alltfor manga fragor. Dessutom har de varit
form ul erade pa ett satt som jag tror barn ha r svart att forsta. Det kan darfor vara vi kti gt att
tanka till litet extra nar det ar barn som ska svara pa fragor.

2.1.1

U n ·al och provenkat

Jag hade 184 mellanstadieelever att valja bland. De var uppdelade pa tre klasser i arskurs
4 . tre i arskurs 5 och en enda stor grupp i arskurs 6. Antal et elever I arskurs var j amt
fordelat. ca 60 I arskurs. Forst hade jag tan kt valja ut tva klasser fran varje arskurs. Det
skulle inn ebara ca 120 respondenter. Detta tyckte j ag skulle vara ett lagom antal for att ge
en oversikt och ocksa vara representativt for Bokhults mellanstadieelever. Men eftersom
arskurs 6 inte var uppdelad i klasser sa var det svart att tanka ut hur jag vetti gast skulle
plocka bort tjugo elever darifran. Jag tog med allihopa. T va fj ardeklasser och tva
femteklasser valdes slumpmassigt ut. Den tredje femteklassen gjorde jag en
provenkatintervju med i december -96.
Detta visade sig vara klokt, for j ag fick stryka ett par fragor och andra pa en del. Det
berodde pa en del praktiska omstandigheter somjag inte hade fatt klart for mig in nan jag
satte ihop enkatens fragor. Jag hade t. ex. trott att det aven i skolan s lokaler fanns ett
mindre skolbibliotek. Detta visade sig vara helt fel. Kommunbibliotek och skolbibliotek
var tva begrepp som darfor skapade stor forvirring bland bamen eftersom det ar samma
bibliotek.
Det kandes bra att ha gjort provenkaten med barn som befann sig i samma miljo och all tsa
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hade likartade referensramar. Forst hadejag namligen tankt gora provenkaten med mina
egna gamla skol barn. som ocksa vid denna tidpunkten gick ifemte klass fast i en an nan
liten kommun. Men vid narmare eftertanke kandes det battre att enbart anvanda barn med
samma omgivning i min undersokning. Dessutom kunde jag i storre utstrackning vanta
mig att mina fore detta el ever medvetet ell er omedvetet skulle ha velat vara mig till lags
och svarat som de trodde att jag skulle vilja att de svarade.

2.1.2

Enkaten

Forst av allt ville jag fa en sabred bild som mojligt av hur mellanstadiebamen uppfattade
sitt forhallande till bocker, lasning och bibliotek. Darfor gjorde jag en enkat (se Bilaga I).
En enkat har ju den fordelen att man kan na ut till manga personer under kort tid. Jag lade
ner mycket tid och moda pa att formulera fragoma sa lattfattligt och kort som mojligt och
med luftig lay-out ( jfr. Holme. 1991, s. 177 ff). Dessutom hade jag i atanke att en elev
fran arskurs 4 och en elev fran arskurs 6 kan ha bra mycket mer an tre ar mellan sig nar
det galler mognad och lasforstaelse.
Med tanke pa barns koncentrationsformaga ville jag ha sa fa och tydliga fragor som
mojligt. Begrepp som .. ibland'" ... ofta'· och .. sallan .. undvekjag som fasta svarsaltemativ,
for jag vet av egen erfarenhet att barn uppfattar dessa begrepp oerhort olika. Men
resultatet fick inte bli alltfor magert. Tan ken med enkaten var att om mojligt fa fram vissa
tendenser eller monster med hjalp av overgripande. ganska vida frageformuleringar. Det
blev tio fragor till slut.
Med enkatintervjun ville jag fa fram en bild av hur ofta bamen laser pa sin fritid och om
de heist laser serietidningar ell er .. vanliga .. backer. Hur mycket upplever de sjalva att de
laser nu jamfort med pa Jagstadiet? Vad viii de att en bok ska handla om? Vilken ar deras
basta bok? Yem tipsar och var far de tag pa bockerna de laser? Hur ofta ar de pa
biblioteket pa sin fritid? Vad tycker dear roligast att gora pa sin fritid?
Detta var i stort det som fragorna i enkaten kretsade kring.
Enkaten innehaller. sornjag tidigare namnde tio fragor. Tva av fragorna har fasta
svarsaltemativ. Tva har oppna svarsaltemativ och de ovriga sex fragorna har bade fasta
och oppna altemati v. Pa vissa fragor fick barn en bara satta ett kryss. Det var de fragor
sorn inneholl begreppen ·'for det rnesta.. och .. heist''. Detta med att bara fa valja en sak kan
vara nog sa besvarlig. Ofta ar nog det ratta svaret mer an ett alternativ . Men jag tror anda
att man valjer det sorn star en sjalv narmast om man bara far ange ett alternativ i sitt svar.
Fragoma det gall er har nummer I, 2, 5 , 6. 7 och IO i enkatformularet.
Pa fraga 3 dar man ska svara vad man heist vill att en bok ska handla om , fick hur manga
kryss som heist sattas.
Fraga 8 innebar en annan svarsvariant. namligen att gradera det man tycker ar roligast att
gora pa sin f ritid med en etta. det nast roligaste med en tvaa och det som kommer sen med
en trea.
En av orsakema till att jag bestamde mig for att sjal v vara med i klassrummet tillsammans

5

med klasslarare n nar enkaten besvarades var just, attjag skulle slippa skri va en massa
olika instrukti oner pa enka tformularen , om hur de olika fragorna skulle besvaras. Al la
elever skulle fa samma information ochjag skulle kunna forklara vissa eventuella
tveksamheter. Lararen, som ju kanner sina elever, skulle ocksa kunna hj alpa dem som
eventuellt behovde hjalp.
Ett annat skat till att sjalv narvara ar att man far ett utmarkt tillfalle att bade observera
bamen och pejla in o lika stamningar, som ka nske senare under arbetets gang kan visa sig
ha betydel se.
Enkatundersokningen gjordes under nagra dagar i januari 1997.
Enkatsvare n skulle sed an fa ligga till grund for mitt urval till intervjuerna med vissa
el ever.

2.1.3

Urval till intervjuerna

Efter att ha bearbetat e nka tsvaren. 121 st ye ken, bade manuellt och i dato r fick jag fram
vissa monste r. Flickorna och pojkam a hade svarat olika. Me n dare mot Jade jag inte ma rke
till nagon storre skillnad mellan de olika arskurse rna inom respektive kon.
Jag delade in ba rnen i tre katego rie r utifran vad jag tycktes marka vara deras intresse for
bocke r. lasning och bibliotek. De tre kategorierna kallade j ag for: ointresserade medelintresserade - intresserade. Varje enkat lades i sin hog. Jag skiljde ocksa pa nickor
och pojkar.
Fran borja n hade jag eventuellt tankt attjag kunde anvanda mig av de ha r tre kategorierna
for att gorajamforande analyser av mitt resultat . I liknande undersokningar jag sett har
man gjort pa sa vis. Men j ag kande a tt det var alldeles for osakert att utifran e nkatsvaren
dra nagra sakra slutsatser o m bamens egentliga och sanna Jasintresse. Da rfor anvande jag
bara dessa kategorier for a tt fa en grovsallning och for att inte valja barn med likartade
svar till mina inte rvjuer.
Jag drog 4 enkater fran varje arskurs och ka tegoriho& · D.v .s. 12 stycken fran varje
arskurs och dessuto m sajamnt fordelat mellan konen som mojligt.
Sa manga som 36 ba rn hadejag inte tankt intervjua, me n eftersomjag poangterade redan
vid enkattillfallet att en eventuell senare intervju skulle vara f rivillig sa fickjagju rakna
med en del svinn. Om det senare blev sa att nagon intervju misslyckades pa nagot satt sa
skulle jag ha lattare att plocka ut nya barn for intervju utan att behova ga igenom hela mitt
mate rial pa nytt.
Efter ytterligare samtal med klasslarama bestamde vi tillsammans vilka barn som skulle
intervjuas om de ville. Precis som jag hade misstankt sa var det ett par av de el ever jag
trott vara ointresserade som enligt Jararen laste mycket och med nagon annan var det
tvartom.

2.1.4

Gruppintervjuer med barnen

For att fa mer djup i mitt insamlade material skulle jag alltsa gora intervjuer. Jag besl utade
mig for att gora gruppintervjuer. Ett Jagom antal barn tyckte jag var fyra barn per grupp.
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Av de tolv utvalda enkatema fran varje arskurs plockade jag ut fyra stycken. De tre
··1asintressekategorierna" fanns representerade i varje grupp och dar fann s bade pojkar
och flickor. For att alla barn skulle vaga uttrycka sin mening sa intervjuade jag varje
arskurs for sig. Bandspelare fanns med vid intervjutillfallena och eftersom barns roster
kan vara svara att skilja at sa kandes det alldeles lagom med fyra barn i gruppema.
Jag hade aven en intervjurnall (se Bilaga 2) med mig. Jag ville att intervjun skulle te sig
mer som ett naturligt samtal , en diskussion. Men for att inte rnissa nagon for mig
vasentlig fraga sa sneglade jag da och da i fragemallen (jfr. Holme , 1991 , s. 123 ).
Jag gjorde tre gruppintervjuer. som tog ca en timme vardera. De gjordes i mitten av
februari 1997.

2.2 Material
Material et som ligger till grund for uppsatsen ar bade teoretiskt och empiriskt. For att fa
ettjamforelsematerial har jag last om andra lasvaneundersokningar, t.ex. Wahlin ,
Barnens rre hihliorek : Iii.ming a1•.fikrionshiicker i slukaraldern . 1994 och Johansson ,
Slukaraldern,finns den:'. 1989. Jag har ocksa tagit till mig valda delar av Svensson. Arr
ge menint:t skiinlirreratur: om hams och ungdomars urveckling till lasare. 1988. Denna
bok ar en forskningsoversikt. Dessa redogor jag narmare for i kapitel 4.
Jag har ocksa last annan relevant litteratur och forsokt hanga med i dagspress, fackpress
och TV for att halla mig nagot uppdaterad vad galler debatten kring barn och ungdomars
forhallande till backer och lasning.

ur

Det empiriska materialet har jag samlat in via enkater och intervjuer med 9-12-aringar.
bibliotekarier och larare i Bokhult.

2.2.1

Koi,imunbiblioteket i Bokhult

Biblioteket ar ett integrerat folk- I gymnasiebibliotek och huvudbibliotek i kornrnunen.
Det ligger i samma byggnad som gymnasieskolan. som stod klar 1995. Alldeles intill
skolans entre hittar man biblioteket i en spannande, frasch lokal. Det dominerande
intrycket ar ljus och rymd. Ljust tra, glas, betong och tegel sarnverkar och ger rummet sin
sarpragel enligt min mening. Innan flytten 1995 lag biblioteket i mellanstadieskolans
lokaler. Dessa ar belagna i byggnaden alldeles inti II.
Pa biblioteket arbetar f yra bibliotekarier. Enda st tva av dem arbetar heltid, namligen
chefen och gymnasiebibliotekarien. En barnbibliotekarietjanst pa 30 tim/vecka och
ytterligare en bibliotekarietjanst pa 34 tim/vecka finns.
Oppettidema ar generosa. Kl. 8.30 - 19.00 mandag t.o.m. fredag. Lordag kl. 11.00 14.00.
For ovrigt finn s numera endast tva biblioteksfilialer forutom huvudbiblioteket i
kommunen. Fyra filial er har i rask takt fatt lagga ner pa grund av besparingar. Tillaggas
kan att for IO ar sedan fanns det 5 barnbibliotekarier i kommunen. Ingen var
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heltidsanstalld men arbetade dock 25- 30 tim/vecka. Nu finns det alltsa ~
bambibliotekarietjanst pa 30 tim/vecka i hela kommunen.
I kommunen bor ca 25 000 invanare.
Enligt statistiska uppgifter fran november 1996 i Farer. ett nyhetsblad utgivet av
Bibliotekstjanst. kan man se vad en bibliotekarie kostar i olika kommuner. For Bokhults
del handlar det om 121 kr per invanare. Detta placerar Bokhult pa nedre halften av I istan.
Kommunen som ligger i botten har bara 60 kr. Jamforas kan toppnoteringama runt 260
kr ( Faxet, 45 I 96 ).
Vad galler mediaanslag Jigger Bokhult nastan i botten med 23,6 kr per invanare.
Toppnoteringama Jigger pa over 80 kr ( Faxet, 46 I 96 ).
Enligt bibliotekets egna uppgifter om kostnader och anslag de senaste aren kan man se att
1995, det aret huvudbiblioteket blev gymnasiebibliotek och flyttade till nya lokaler, okade
medieanslaget. for att sedan sankas igen drastiskt 1996. Men nu enligt budget 1997 har
medieanslaget okat betydligt fran 600 000 kr till 705 000 kr.
Daremot minskar anslaget till personalkostnader enligt budget 1997.

2.2.2

Bokhults kommun och skola

Bokhult ser ut som sa manga andra sma samhallen i Sverige. Av kommunens ca 25 000
invanare bar ca 4000 i Bokhult. Storstaden Goteborg Jigger nara och ca halften av
kommunens forvarvsarbetande pendlar till sitt arbete. Utmarkande for kommunen ar att
det inte finn s nagon utpraglad centralort. Bebyggelsen bestar av hyreshusomraden ,
radhus- och vi llaomraden och landsbygden ligger nara. Har finns ett relativt start
kopcenter med en busstatio n inti II och ett par bensinmackar. Yid busstationen Jigger en
star parkeringsplats och har hittar man ocksa gymnasiet med biblioteket.
Alldeles bakom denna byggnad ligger Bokhults skola dar lagstadiet och arskurs 4 och 5
gar. For att hitta arskurs 6 far man ga tvars over skol garden till hogstadieskolan . Nar man
ar dar och hal sar pa slas man av den trevliga atmosfaren. Samarbete verkar vara laramas
motto. Det kanns som en enda skol a och rektom har ansvar for 6-arsverksamheten samt
arskurs I - 9. Elevantalet uppgar till 537 stycken + 77 stycken 6-aringar.
Pa mellanstadiet gar 184 el ever. Detar alltsa bland dem jag utforde min undersokning.
Innan biblioteket flyttade in i sina nya lokaler hade det. somjag tidigare namnde, legat i
samma byggnad som mellanstadieeleverna gick i. Nagot sarskilt skolbibliotek finns av
den anledningen inte. Kommunbiblioteket har alltid aven fungerat som skolbibliotek och
haft ett nara samarbete med skolan.
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3. Barns ratt till hocker
Foljande kapitel tar upp nagot om kommunernas ansvar for barns tillgang till backer
utifran Kulturradets rapport om bambokens stallning fran varen 1996 och enligt
kulturpropositionen fran hasten 1996. Nagot om skolbibliotek respektive integrerade
folk- skolbibliotek tas ocksa upp.

3.1

Rapport fran Kulturradet

Statens kulturrad skriver i sin rapport Barnhokens stdllning. 1996 : I , att forsaljningen av
barn- och ungdomsbocker minskade 1994 for tredje aret i foljd. enligt
Boklaggareforeningens branschstatistik. Melian aren 1990/91 och 1994 sjonk
forsaljningen med nara en fjardedel. Utgivningen av bambocker har inte minskat i
titelbredd men i upplagestorlek.
Barnbocker namns sallan i den offentliga debatten ( Bambokens stallning, 1996. s. 9 ).

3. 1. l

Kommunernas ansvar

Ansvaret for folkbiblioteken Jigger pa kommunerna. Verksamheten har under de senaste
aren utsatts for kontinuerliga besparingar. Bokanslagen har skurits ned. oppettidema har
minskat , programverksamheten har reducerats eller upphort. anslagen for
personalutbildning har minskat och nya namnd- och forvaltningsorganisationer har i
manga fall medfort brist pa kunskap och insikt i kulturfragor i kommunema. Mest
orovackande ar att nedskamingar av biblioteksverksamheten ofta sker kortsiktigt och utan
planmassighet. Pa sa satt har bl.a. bamverksamheten, som kommunema sager sig
prioritera. pa manga hall drabbats av ogenomtankta besparingsatgarder.
Fran 1990/91 till 1994 drog kommunema in 10% av filialbiblioteken och lade ner 14% av
bokbussama. Under samma tid minskade .folkbibliotekens inkop av bambocker med en
dryg fjardedel. Utlaningen sjonk fran 21 , 1 till 19,3 bambokslan per barn ( Ibid, s. IO).
Andel en lasare bland smabamen har minskat fran 85% 1984 till 74% 1992. Lli.stiden har
minskat fran 32 minuter per <lag 1984 till 20 minuter per dag 1992 ( Ibid, s. 12 ).
1 projektet ·'Smabarnens kultur- och mediebarometer'' har Sveriges Radios publik- och
programforskningsavdelning (SRI PUB) och Kulturradet gjort matningar av
massmedie- och kulturanvandning bland barn. Av 9- 14-aringama agnade sig 37% at

datorspel en genomsnittlig dag och anvande 52 minuter per dag till detta enligt matningar
1992 ( ]bid. s. 20 ff).

3. 1.2

Forslag till bibliotekslag

Kulturutredningen foreslar e n bibliotekslag som ·· betonar betydelsen av medborgamas
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ratt till tryckt information och kunskap samt av insatser for att starka intresset for lasning,
litteratur och bildning i samhallet ··. Eftersom de kommunala nedskarningarna pa sa
manga hall drabbat barnen finns det starka ska! att understryka folkbibliotekens ansvar for
barnens behov genom att namna demi en sarskild paragraf i bibliotekslagen .
Kommunerna bar ansvar for att barnen far till gang till saval backer som modem
inforn1ation steknologi. Det finns in gen motsattning mellan boken och den nya teknologin.
Laskunnighet och lasforstaelse ar en forutsattning for att barnen ska kunna tillgodogara
sig de nya mediema och den nya tekniken ( Ibid, s. 40 ).
De senaste arens nedskarningar visar att den politiska viljan att prioritera barn och
ungdomar varit svag i manga kommuner. Med en klar och tydlig markering i en
bibliotekslag viii Kulturradet peka pa betydelsen av barnbiblioteksverksamhet
(Ibid. s. 15 ).

3.2

Kulturpropositionen

Mot bakgrund av Kulturradets rapport om att barn och ungdom ar laser allt mindre
kommer Regeringens 11m11osition 1996/97: 3. I propositionen star att satsningar pa
litteratur och lasande for barn och ungdomar ar ett prioriterat omrade. Det slas fast att
spraket ar av stor betydelse for barn och unga ( Regeringens prop. 1996/97: 3. s.22 ).
En bibliotekslag foreslas bli inford. I regeringens forslag till lagtext star foljande som rbr
barn och un gdomar:
"5 § Jnom grundskolan och gvmnasiesko/an ska// Jet finnas liimpligt
frirJelucle skolhihli01ekfiir att stimulera sko/eleverna.\ inrressefiir /asning och
litreratur swnl far alt rillgodose deras hehov av materialfiir uthildningen"
( Ibid. s. 9 ).
" 7§ Kommunerna ansvararfrirfolk- och skolhihlioteksverksamheten ,.
( Ibid, s. 9 ).
" 9§ Folk- och skolhihlioteken ska/I agna si.irskild upprni.irksamhet at ham
och ungdomar genom a ft erhjuda hoc:ker, informationsteknik och andra
meJier anpassade ti II deras hehovfiir aft fri.in!ju .\ prakun•ec.'kl ing och stimulera
ri/1 /asning" ( Ibid, s. 10 ).
I samband med alt en bibliotekslag infors viii regeringen infora ett statsbidrag till
kommunerna fr. o. m. 1997 for inkop av barn- och ungdomslitteratur till folk- och
skolbibliotek. I budgetpropositionen J9g? foreslas att 25 miljoner kronor anvisas det nya
stadet. Yillkoren for bidrag ska vara att kommunen inte minskar sina egna bokanslag.
Dessutom maste kommunen med sin ansokan foga en skriftlig redogorelse for hur barns
och ungdomars intresse for att lasa bocker ska stimuleras. Kommunen bar kunna visa pa
olika samarbetsformer for lasaktiviteter. Det kan innebara att forutom det mer traditionella
samarbetet mellan bibliotek, skola och barnomsorg kan exempelvis bokhandel,
foreningar. folkrarelser eller foraldragrupper engageras. Statens kulturrad ska sedan.
efter ansakan. fordela stodet.
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Forutom ovannamnda stod foreslar regeringen aven att 5 miljoner kronor an visas
engangsvis for lasframjande verksamheter for barn och unga.
Dessa pen gar ar det tan kt att Kulturradet ska disponera for bi drag till litterara andamal.
Bidragen ska avse las- och skrivframjande projekt. kampanjer ell er enstaka arrangemang
som t. ex. litteraturlager m.m. for barn och unga.
Ska! till regeringens forslag om stodinsatser for barn- och ungdomslitteratur ar bl. a. :
trots att Sverige har en barnlitteratur i varldsklass och att utgivningen av barn- och
ungdomsbocker ar god , laser barn och ungdomar allt mindre. Manga har fatten
forsamrad till gang till hocker bl. a. beroende pa bade hushallens och den offentliga
verksamhetens karvare ekonomi. Man vet att lasande och lasforstaelse ar nara kopplade
till social bakgrund och att foraldrars intresse for lasning och till gang till hocker i hem met
ar av stor betydelse for barns lasfonnaga. Samtidigt koper folk- och skolbibliotek in allt
farre bocker. For fem ar sedan kopte biblioteken in 980 000 volyrner barn- och
ungdomsbocker. 1995 var siffran nere i 680 000 ( Ibid. s. 53 f ).

3.3

Folkbibliotek och skolbibliotek

Barn har ratt att fa till gang till hocker bade pa folk- och skolbibliotek.
Enligt Kulturradets rapport fann s det lasaret I 994/95 nastan 5000 grundskolor i Sverige.
I gallande forordningar framgar att det ska finna s ·· 1ampligt fordelade bibliotek ·· i
grundskolan. Laroplanen, som bygger pa skollagen. utgar fran en ansvarsfordelning dar
staten anger de overgripande malen och riktlinjerna och kommunerna svarar for
genomforandet. De mat som anges i skollagen. laroplanen och kursplanerna ska
konkretiseras i den lokala planeringen , d.v.s. i skolplanen och i den lokala arbetsplanen
for den enskilda skolan.
Det sags ingenting i Jaroplanen om hur skolbiblioteksverksamheten ska se ut, vilka
resurser som ska finnas i form av personal, lokaler. media o.s.v. Detar alltsa
kommunens ansvariga politiker och den enskilda skolan som avgor vilken
skolbiblioteksverksamhet man ska ha.
Om skolbibliotekens viktiga roll stadfasts i en bibliotekslag enligt Kulturutredningens
forslag blir det en tydlig markering till kommunema att i fortsattningen sla vakt om
skolbiblioteken ( Barnbokens stallning. 1996, s. 57 f ).
Ungefar en fjardedel av alla folkbiblioteksenheter i vart land ar integrerade folkskolbibliotek. Det betyder att de har gemensamma lokaler, rnediabestand och personal.
Motiven for denna samverkan ar bade ekonomiska och pedagogiska. Ytterligare ett skat ar
att genorn skolan nar folkbibliotekarierna 100% av sin rnalgrupp mellan 7 och 18 ar,
vilket ofta ar ett kommunalt kulturpolitiskt mal.
Att tiden nu ar rnogen for att profilera skillnadema mellan de tva bibliotekstyperna anser
Louise Limberg. verksam vid bibliotekshogskolan i Boras. Hon menar att granserna ar
otydliga och skapar forvirring bland anstallda, politiker och lantagare ( Limberg. 1993 ,
s. 15 f ).
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Manga motsattningar rader som staller stora krav pa bibliotekspersonalen i ett integrerat
folk- skolbibliotek.
Skolbibliotekets arbetssatt styrs av skolans mal och laroplaner medan folkbibliotekens
arbete styrs av kulturpolitiska ma!.
Metodema i arbetet maste bli olika eftersom arbetet i folkbiblioteket bygger pa att
manniskor frivilligt soker sig till biblioteket for att fa forstroelse eller Iara sig nagot. Men
som skolbibliotek har man att arbeta med elever som kommer till biblioteket for att
sarskilda kunskaper ska inhamtas, vissa fardigheter ska utvecklas ell er for samhallet
onskvarda varderingar ska formedlas. Det rader egentligen en motsattning mellan f rihet
och individorientering i folkbiblioteket mot styming och grupporientering i skolan ( Ibid,
s. I 9 ff) .
Dessa olika syften stall er krav pa olika sorters service, attityder och arbetsmetoder, olika
slags lokaler och mediabestand. Hansyn maste tas till dessa olika krav och behov om man
ska utveckla en verksamhet av hog kvalitet, menar Louise Limberg.
For stora krav och otillrackliga resurser gor att manga bambibliotekarier tycker att de
forsummar annan bamverksamhet. Samverkan med foreningsliv och annat som nar ut till
barn pa deras f ritid hinner de inte med. " Skolan slukar oss" tycker de.
Aven larare och elever klagar ibland och tycker inte att de far den hjalp och service som de
onskar fran biblioteket.
Detta ar nagot att tanka pa i nedskamingamas tid da det ocksa hander att bambibliotekarietjanster dras in, skolan inte anser sig kunna betala och folkbiblioteket inte langre har rad
( Ibid , s. 16 f ).
Under februari I mars 1997 har DIK-forbundet I tillsammans med kommunforbundet
och lararfacken arrangerat fem konferenser for att fa skolbiblioteken belysta och for att ge
avstamp till och underlag for fomyelse av skolbiblioteken. Karin Almegard N~rby
skriver en rapport fran en av dessa fem konferenser i DIK-Forum, nr. 5, mars 1997.
loom skolan pagar ett stort pedagogiskt forandringsarbete , dar eleven ska ges mojligheter
till ett mer aktivt kunskapssokande.
I artikeln sager Christina Svensson, barn- och skolbibliotekskonsulent i Vastmanland, att
i och med statsbidraget pa 25 miljoner kr kan skolbibliotek fa medvind i seglen.
Kommunen far inte sanka sitt total a bokanslag for att fa bidrag, sa <let ar en stor
samarbetsfraga som folk- och skolbiblioteken far att arbeta med, eftersom det innebar en
gemensamhetssyn pa det totala bokanslaget for bamboksbestandet i kommunen, menar
Christina Svensson. Hur man arbetar med skolbibliotek ser belt annorlunda utan att
arbeta med folkbibliotek.
I samma artikel slar Ann Wiklund fran skolbibliotekscentralen i Sala fast, att
skolbiblioteket inte ar nagot sjalvandamal. Darfor ska man bestamma tillsammans med
skol an bur det ska fungera, vad som ska finnas dar och hur det ska anvandas. Saval
la.rare som bibliotekarier maste hela tidenjobba med metodutveckling tillsammans, menar
hon. Skolans malsattning angar skolbiblioteket ( Almegard, 1997 ).

1 DIK star for dokumentation. information, kommunikation
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4. Teori och tidigare forskning
I det har kapitlet tar jag forst upp en de! teorier utifran den litteratur jag last och sornjag
tyckt vara mest relevant for innehallet i min uppsats.
Darefter redogor jag for de undersokningar somjag senare framst kommer attjamfora
mina resultat med. Dessa ar Barbro Johanssons Slukaraldern,finns den? , 1989 och
Kristian Wahl in & Maj Asplund Carlssons Barnens tre bibliotek: Uisning m·
fiktionsbocker i slukaraldern , 1994 och nagra undersokningar om lasintresse, som Cai
Svensson tar upp i sin bok Att ge mening at skonlitteratur: om barns och ungdomars
utveckling till liisare, 1988.
Jag hade trott att det skulle finnas manga rapporter om barn och ungdomars lasvanor.
Men de verkar inte vara sa manga och de tlestajag hittade harrorde sig fran 70-talet. Just
9-12-arsaldem var heller inte sarskilt allmant forekommande. De tlesta undersokningar
som gjorts verkar ha haft till syfte att skapa underlag for forbattrade undervisnings metoder.

4.1

Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologer talar om att vi manniskor gar igenom olika utveck.lingsstadier i
vart liv . Stadiet mellan barndom och pubertet brukar kallas for latemperiod eller bara
lnrensen. En del psykologer talar om den senare delen av latensen som prepuherreten.
For att lattare kunna forsta hur 9 - 12-aringar tanker och kanner, tycker jag att det ar
viktigt an ta med ett avsnitt som behandlar just utvecklingspsykologi . Jag har valt att ta
upp nagot av vad Gunnar Carlberg. psykiater och Gunilla Ladberg, fil . dr. i pedagogik
..
/
och forfattare, skriver i amnet. A ven de tva pedagogema Harriet Bjerrum Nielsen och
Monica Rudberg har en de! intressanta synpunkter.
Carlberg refererar till Miriam Williams, som indelar Iatensperioden i tre faser :
1. Den tidiga Jatensen ( 5 - 7 ar) med ambivalens och svangningar mellan olika
kanslolagen. Kannetecknas ocksa av f ysisk rastloshet.
2. Den egentliga latensen ( 7 - 9 ar) da barnet ger ett mer koncentrerat intryck. Jaget har
mo gnat.
3. Den sena latensen ( 9 - 11 ar) utmarks av inre balans. Barnet ar kreativt och nyfiket
och kan skilja pa ratt och fel. Kan ocksa ta till sig smartsamma kanslor utan att forneka
dem. En upprorisk attityd kan ocksa ses hos en del barn under den sena Jatensen , menar
Williams. Detta kommer annars mest till uttryck i nasta utvecklingsfas, adolescensen
( Carlberg. 1994, s. 290 f ).
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Under latensperioden ska bamet Iara sig vissa basfardigheter som inviger <let i samhallet.
Det ska Iara sig lasa och skriva och na en ny kognitiv niva i sitt tankande. Barnet ska
bygga upp sin sjalvkansla och aven kunna separera fran foraldrama langre stunder.
Barnet ska ocksa upptacka sin plats i samhallet. Det ska utvidga sin kunskap om andra
vuxna an foraldr.arna ochjamnariga och fa en realistisk bild av sig sjalv och sina foraldrar
( Ibid, s. 292 ).
Barnen borjar nu ocksa att skilja mer och mer noga pa fantasi och verklighet. Skol barn
slutar t. ex. med att fantisera vitt och brett infor andra manniskor. Man kan marka att
bamen borjar teckna allt mer realistiskt. Fantasin finns kvar men tar sig andra uttryck. Det
ar inte ovanligt att dagdromma om spannande resor och aventyr ( Ladberg, 1984, s. 103).
Carlberg menar att vi nog ofta missbedomer vad som ror sig i latensbarnens inre varld. Vi
ser den kompetenta ytan och glommer bort bur svart <let ar for latensbamet att uppleva
och tala om svara kanslor. En 9 - 10-aring visar inte garna radsla eller omhet. Sorg och
grat ar ett tecken pa vekhet. Man varjer sig for kroppskontakt och tycker saker ar
barnsliga. Carlberg talar om "9-ars-krisen" som kan innebara att barnet hamnar i konflikt
om <let inte kan satta ord pa sina kanslor utan forblir ensamt med sorgen och
funderingama. Vi horde kanske se mer ocksa till det "sarbara" latensbarnet och inte lura
oss till att se enbart <let '·bekymmersfria" latensbamet (Carlberg, 1994, s. 306 ).
Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg har i sin bok: Historien omflickor och
pojkar, 1991 , med ett kapitel om prepuberteten, som jag tycker ar intressant, eftersom
denna period intraffar vid 10 - 12-arsaldem vad gall er flickor och nagot ar senare for
pojkar. Flickorna far rundade hofter och knoppande brost men har annu inte fatt sin forsta
menstruation. Intresset for det motsatta konet ar inte dominerande vare sig for pojkar eller
flickor i prepubertetsstadiet.
Prepuberteten ar en utvecklingsfas som manga "stora" psykologer tvistar om var de ska
placera. En del tycker att prepuberteten ar en del av puberteten medan andra havdar att den
ar en del av den senare latensen. Den kan ses som en brygga mellan latensen och
puberteten. Prepubertetsbarnet ar varken barn eller ungdom ( Bjerrum Nielsen, 1991,
s.198 ).
Kannetecknande for denna period ar en markant okning i aktivitet. Det sker en utveckling
av energi i alla riktningar. Bamen gor ofta samma saker som de gjorde for ett par ar sedan
bara mer hektiskt och exalterat. Detar aldern for valdsamt scoutliv, hast- och
hundintressen eller idrottstavlingar. Detar ocksa "projektens tid". Projekt som ofta slutar
lika snabbt som de uppstod.
Hektiskt roda kinder, hogrostat upptradande utan synbara bekymmer for att man kan
tankas genera andra, ar ett annat kannetecken ( Ibid, s. 199 ).

4.1.1

Lek och sysselsiittning

Organiserade lekar ar en viktig del av sysselsattningen. Lek och spel blir allt
betydelsefullare. Reglerna och "rent spel" kan bli viktigare an leken i sig. lbland kommer

14

aldrig leken igang for att det ar sa viktigt att forst klara ut reglerna!
Karaktaristiskt for latensperioden ar att flickgrupper och pojkgrupper i start sett Jeker var
for sig ( Carlberg, 1994, s. 297 f ).
Nar bamen !art sig lasa och skriva ar manga roade av ordlekar som rebusar och gator.
Tankenotter och kluriga rakneproblem ar ofta uppskattade. Humorn blir ~r sprakligt
inriktad och att beratta roliga historier och skratta at skamt som de yngre inte forstar blir
ofta nagot som skolbarnen agnar sig at. Den sexuella nyfikenheten ar ofta star och detta ar
de grova vitsarnas alder ( Bjerrum Nielsen, 1991 , s.200 ).
Som hobby samlar man ofta pa saker, t.ex. klistermarken. olburkar, samlarbilder,
servetter o. dyl. Gemensamt for alla dessa saker som man samlar pa ar alt de gar att ordna
och sortera pa olika satt. Bamen hittar pa olika system att sortera sina samlarobjekt pa.
Just detta intresse for att samla och systematisera kan ocksa ta sig uttryck i att bamen blir
intresserade av kortspel eller komplicerade tamingsspel. Detar inte heller ovanligt att det
byggs upp he la sma egna varldar kring ett kojbygge t.ex. ( Lad berg. 1984. s. 103 f ).
Barn i den har aldern blir ofta intresserade av fakta och sammanhang. Detar inte ovanligt
att fa ett specialintresse som t.ex. att Iara sig hela varldens flaggor, alla huvudstader, allt
om hundraser ell er allt om hastar.
Eftersom alla barn tittar en he) del pa TV ar det bra att ha i minnet att barn tror att det de
ser pa TV ar sant. De har annu svart att tranga bakom en bild, kriti skt granska och gora en
bedomning av en bilds budskap ( Ladberg. 1984, s. 104 ).

4.1.2

Forhallandet till foraldrar

Bametjamfor nu ocksa foraldrarna med andra vuxna och ser ski llnader. Detta gor att
barnets kunskaper om den yttre varlden okar och alt bamets inre varld forandras. Barnet
upptacker att foraldrarna inte ar perfekta och borjar ibland skammas over sina foraldrar.
Froken i skolan, fritidsledaren, andra barns foraldrar kan komma att betyda mycket och
jamforas med de egna foraldrarna pa gott och ant.
Latensbarnen kan komma att markera sitt oberoende till foraldrarna genom att starta
" hemliga klubbar" och .. hemliga sprak'' ( Ibid, s. 300 f ).
Att vara underkastad en vuxens styrning ar det varsta ett latensbarn kan tanka sig. Kanske
ar det denna avskannning fran de vuxnas inblandning som gor att 90 % av alla barn
samlar pa nagot. I samlingen ordnar man sjalv sin varld, bygger upp sin rikedom och
organi serar si tt social a Ii v. Sarni and et medfor exempel vis en i vrig byteshandel mellan
barn som de vuxna i start sett inte blandar sig i.
Foraldrar ska finnas men inte synas. Deras auktoritet och bestammanderatt ar anda en
sjalvklar de! av Ii vet och trots allt en garanti mot kaos och hemloshet ( Bjerrum Nielsen,
I 991 , s. 156 ) .
Att upptacka att man kommer fran en annorlunda familj kan bli svart for manga barn.
Barn till alkoholister ell er barn i invandrarfamiljer kan fa svart med att vara lojala i all a
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lagen sa som barn vanligtvis ar. De kan vara sa att en del barn lever ett standigt dubbelliv.
De anpassar sig till kamraterna nar dear tillsammans med dem och till sin familj nar dear
hemma. Att behova leva sa haller sallan i langden utan kan komma att visa sig som
psykiska problem langre fram i livet ( Ladberg, 1984, s. 106 ).

4.1.3

Pojkar och flickor

Latensperioden ar en alder da riktigt nara vanskap mellan barn finns. Den som ar utan
vanner ar mycket ensam. For det mesta halls det motsatta konet pa distans och retas!
Konsidentiteten grundlaggs och aktivitetema delas upp i kill - tjejaktiviteter ( Carlberg,
1994, s. 302).
De bada konen armer uppdelade i latensaldem an i nagon annan alder. Enligt Gunilla
Lad berg verkar det som om detta ar nagot som gall er varlden over.
Flickor umgas ofta i sma fortroliga grupper. Pojkar foredrar ire gel storre grupper och
agnar sig mer at lagsporter an vad flickoma gor. Pojkars umgange armer organiserat och
mindre personligt. Visst kan en pojke ha en flicka som basta kompis men det hander
aldrig att en flicka armed i ett pojkgang ell er tvartom.
Flickor och pojkar lar sig tidigt att fungera pa olika satt rent socialt. Flickor verkar Iara sig
mer om hur man beter sig i personliga sammanhang, t.ex. i familjen . medan pojkar verkar
bli battre rustade for mer opersonliga kontakter, som t.ex. inom forenings- och
samhallsliv ( Ladberg. 1984. s. 112 ).
Flickor leker oftare an pojkar rollekar som handlar om vad manniskor gor. Pojkar leker
mer f ysi ska lekar och provar gama hur farliga saker de vagar gora. Har handlar det mer
om kamp. Det visar sig ocksa att nar pojkar blir osams ar det ofta om vem som ska leda
och bestamma. Nar flickor blir osams handlar det mer om att nagon inte far vara med
( Ladberg, 1995, s. 53 ).
Pojkar ar ofta mer utatagerande an flickoma. Detta ser man ofta i klassrumssituationer,
dar pojkar ibland tycks ta over och flickoma latt hamnar i bakgrunden ( Carlberg. 1994,

s. 304 ).
Men det ar flickoma ifemte och sjatte kl ass som tar initiativet till klassfester. Detar
flickoma som bjuder upp de da ofta huvudet kortare pojkama till dan s. Flickoma kan
ibland liknas vid beskaftiga amasoner ( Bjerrum Nielsen , 1991 , s. 203 f ).
Det tycks ocksa vara sa att det finns vissa universella skillnader pa manliga och kvinnliga
hjamor. Om man ser i genomsnitt over hela varlden sa ar man battre pa sadant som ror
matematik, teknik, rumsuppfattning och konstruktioner. Kvinnor ar battre pa sprak,
kommunikation och sociala sammanhang. De fiesta andra konsskillnader beror antagligen
pa skillnaden i socialisationen.
Pojkar och flickor socialiseras, d.v.s. Jar sig leva i ett samhalle, olika redan fran borjan i
Ii vet. Omedvetet behandlar vi pojkar och tlickor olika. Forskare har klatt samma barn i
rosa och bla klader och kallat det for pojk- eller flicknamn. De har da kunnat se att vuxna
pratar med och behandlar bamet olika .Nar bamet gjort sken av att vara pojke anvandes
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oftare ord som '"star··, '"stark .. eller ··duktig'". Till flickan sades oftare ord som ··1iten".
'"sof' och ··gullig".
Overallt i varlden verkar det ocksa vara sa att barn vander sig till sitt eget kon nar de soker
forebilder.
Rent kroppsligt utvecklas flickor tidigare an pojkar. Skillnadema ar som stbrst i 8 - I 0 arsaldem. Men naturligtvis finns det stora individuella skillnader inom varje kon
(Ladberg, 1995. s ..50 f ).

4.2

Lasutveckling

Barns lasutveckling ar givetvis individuell och mycket beroende pa vilken stimulans
bamet far av de vuxna i sin omgivning. Cai Svensson raknar med fem faser i barns
lasutveckling. Jag beskriver nedan all a fem fasema trots att fas 3 enligt Svensson ska vara
den mest relevanta for just 9- 12-aringarna och darmed beskriva den har uppsatsens
.. Slukarbam'". Men som Svensson ocksa papekar sa maste man aven snegla at foregaende
och efterfoljande fas . eftersom det ar svart att satta rattvisande aldersetiketter pa de olika
lasutvecklingsfasema.
I. Bilderboks- och bamramsealdern ( 2 - ca 5 a r ). Har lyssnar bamet till nagon som
laser hogt. Barnet kan bara upple va omgivningen i relation till sig sjalv.
Utvecklingsmassigt ska bamet i den har fasen Iara sig att skilja pa jaget och omgivningen.
Bilderboken med bi Ider fran bamets miljo ar ett bra hjalpmedel for detta. Rim och ramsor
uppskattas pa gnmd av rytmen.
2. Sagoaldern ( 5 - ca 8 a r ). Barnet alskar fortfarande rytm och rim men det mest
karaktaristi ska for den har fasen ar mottagligheten och intresset for fantasi.
3. Miljoberattelse- ellerfaktalasningsaldem ( 9 - 12 ar). Fragor som ··hurT och '"varforT
blir allt vanligare vid sidan om ··vadT . Barnet verkar kunna tanka praktiskt och
organiserat men hela ti den finns ett intresse for magi och aventyr. Sagar och
hjalteberattelser intresserar men man kan marka en langtan efter aventyrsberattelser.
4. Aventyrsberattelsens alder ( 12 - ca 14 a r ). Utmarkande ar intresset for intriger och
sensation er.
5. Mognadsaren eller lasutvecklingens Jitterart - estetiska skede ( 14 - 17 a r).
Forutom intrig uppskattas form och ovrigt innehall i det lasta. lntresse for aventyr med
litet mer intellektuellt innehall, reseskildringar. historiska romaner, biografier,
karleksberattelser. engagerad litteratur och aktuella amnen som ofta harmed fackintressen
att gora ( Svensson , 1988, s. 73 f ) .

.I. A. Appleyard, larare i litteratur. har i sin bok Becoming a reader, 1990 fokuserat pa
skonlitteratur och hur vi laser den. Han menar att oavsett individuella skillnader i
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personligheten ell er bakgrund gar vi all a igenom ett likartat monster vad gall er attityder
och upplevelser av lasning. Detta monster hor ihop med den utvecklingspsykologiska
mognaden ( Appleyard, 1990, s. 2 ).
Han menar ocksa att rottema till hur vi blir som vuxna lasare Jigger i barndomens
upplevelser av bocker ( Ibid , s. 3 ).
Appleyard beskriverfem olika lasarroller. som vi alla gar igenom. Dessa ar:

* Lasaren som aktor
* Lasaren som hjalte ell er hjaltinna
* Lasaren som tankare

* Lasaren som tolkare
* Den pragmati ska lasaren
Som lasare i 7 - 12-arsaldern vill man garna se sig som bokens hjalte eller hjaltinna.
Bokens personer representerar det som barn i den har aldem vi ll vara eller hur de tror sig
vilja bli som vuxna. Bokpersonema kan ocksa for en del barn sta for det som bamet har
varit och nu haller pa att overge for att gain i ett nytt utvecklingsstadium av mognad och
insikt ( Ibid , s. 77 ).

4.3 Att ge barn ett sprak
Jan Nil sson ar en av dem som skri ver o m skonlitteraturens betydelse for bamets
sprakutveckling. Det ar spraket som skiljer djur och manni ska at. Manniskan har fom1aga
att genom det skrivna ordet fora kunskap vidare fran generation till generation. Den som
ager ett sprak kan skaffa kun skap om den varld hon lever i. Den som kan formulera sig i
tal oc h skrift har ocksa makt att kunna paverka, forandra och att gora sig ho rd ( Nilsson.
1986 . s.7 ).
Liknande tankar har Caj sa Mitchell som menar att nar vi samtalar med bamen ell er laser
for dem ger vi dem det viktigaste de kan fa med sig ut i Ii vet , namli gen spraket. Spraket ar
manniskans viktigaste redskap nar det gall,er att skapa ordning i tillvaron.
Spraket innebar makt och styrka och framfor allt verkli gjamlikhet. Har man ett sprak kan
man ta till vara sina demokratiska ratti gheter. Med hjalp av spraket uttrycker vi bast var
vilja, vara kanslor och vara behov ( Mitchell , 1989. s. 70 ).
En annan kand svensk profil , som har a.kt land och rike kring sedan nagon gang pa 1970talet ar Lars Hesslind. Han har hall it manga foredrag dar han pratat om sin stora oro for
att var tids barn haller pa att forlora spraket. Hans tan'kar finns nedskrivna i tva bocker,
Samra/ med en kakelvagg, 1988 och Haltapegasensagg, 1993.
Det maste finnas en orsak till att manniskan fatt spraket. Darfor maste det ha betydelse o m
vi anvander det mycket eller litet, menar Hesslind.
Samhallets krav pa att vi ska kunna uttrycka oss i tal och skrift blir bara storre och storre.
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Sa varfor ser vi inte till att ge vara barn det farligaste och starkaste vapen som finns i
varlden , namligen spraket? De som har spraket har ocksa makten i en demokrati
( Hesslind , 1988, s. 53 ff).
Nar vi talar med vara barn ger vi dem ord, som de i sina hjarnor omvandlar till bi Ider.
Gen om att hora en berattelse ell er att lasa en bok tranar vi vara kreati va hjamceller just
med att omvandla ord till forstaeliga symbol er ell er bi Ider. Detta har vi sedan nytta av nar
vi ska losa allehanda problem. Ju mer traning desto mer kreativ blir manniskan. Om vi i
stallet satter vara barn framforTVn sa tranas inte formagan att gora bilder av spraket.
Bilden serveras ju da utan nagon som heist egen anstrangning ( Ibid , s. 74 ff).
En undersokning gjord i Sverige i slutet av 1970-talet visade att svenska foraldrar talade
med sina barn fem ton minuter per dag. Ti den mattes da foraldern lade undan allt annat
arbete och talade med sitt barn utan att gora nagot annat. 1983 gjordes en ny liknande
undersokning. Matresultatet blev da sju minuter per dag ( Ibid , s. 78 )!

"Barn utan sprak
vad ar dinframtid
Terrorister
ra/ar utan ord"
( Hess Ii nd, 1988, s.47 )

4.4 Att grundlagga intresset for Uisning
Barnpsykologen Bruno Bettelheim har manga intressanta synpunkter vad galler barn och
lasning. Jag har sarskilt last hans bok Lara sig Leisa: harns hehov av mening, 1983. Den
har han skrivit tillsammans med sin medarbetare Karen Zelan, ocksa hon barnpsykolog.
Detar viktigt att lasning inte bara blir en passiv procedur, dar det endast galler att kanna
igen bokstaver och dechiffrera ord och meningar som saknar djupare betydelse.
Enligt Bettelheim kan barn t.o.m. motarbeta sjalva lasinlarningen darfor att de upplever
lasningen som oerhort trist och oengagerande. Lasningen blir en aktivitet helt skild fran
deras verkliga intressen. Den blir en patvingad uppgift som varken ar rolig eller kan
tillhandahalla andra for barnet vardefulla beloningar. Lasningen blir da en aktivitet som
kraver alltfor mycket i forhallande till vad den ger ( Bettelheim , 1983,s. 36 ).

Att ge barn en person Jig upplevelse av lasning ar ett maste for att grundlagga intresset for
litteratur. Den upplevelsen fas da vara tidigare erfarenheter och nuvarande intressen fogas
till det vi laser. Grunden till vart intresse for litteratur lagges lattast tidigt i livet ( Ibid ,
s.37 ).

Att de grundlaggande texterna som barnen laser kanns meningsfulla ar forstas mycket
viktigt. Samtidigt ar det oerhort svart att fa de forsta enkla textema med sitt begransade
ordforad till att innehalla intressanta saker for barn en eller sadant som ger dem nya vyer
( Ibid. s. 41).
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Bettelheim papekar ocksa att barn kan ha tillagnat sig lastekniken perfekt men anda
uppleva lasningen som helt meningslos. Barnet laser for att tillfredsstalla lararen.
Lasningen saknar annat syfte och ar inte relaterad till nagot som intresserar barnet
personligen.
"Senare i liver kmnmer de hiir harnen inte att ga till liueraturenfiir att fa ideer,
eftersom hocker aldrig kommunicerat nagot till dem. Ejtersmn de rent tekniskt
laser utan problem kommer de som vuxna att ltisa tidningsruhriker,
sportsidor, hiirsnoteringar o.s.v.for au ska/fa sig information. Men de
kommer inte att liisaforatt det iir roligt eller Joratt lasning berikar deras Liv.
Denna likgiltighet el/er passiva attityd till Iii.ming tycks vara typiskfor en
majoritet av befolkningen.
Niir de som barn ombads att acceptera textens innehall, niir de uppmanades au
inte ltisa fel och kritiserades om de la.Hefel. ltirde de sig aft passivt underkasta
sig det tryckta order, ochfiir dem blev ochforblev liisningen en ''friimmande"
upplevelse, nagot som inte angar dem personligt. Men eTT l'erklig1
lirteraturintresse - clen gliidje och det herikande av ens !iv som /asninien gerkrciver arr liisningen ska vara en upp!evelse dii.r den Tota/a personligheten heir
ochfullr engageras i de budskap som rexrenformedlar"
( Bette Ihei m, 1983, s. 44 f ).
Om vi viii fa lasande barn foljer har nagra av Lars Hesslind s forslag:

* Se till att det finns hocker omkring barnen

* Gor det mysigt och skont runt barnet nar det ska umgas med bockerna. Bocker kopplas
da emotionellt ihop med positiva upplevelser
* Tala med barnen om vad de last. Bocker upplevs da viktiga.
* Las ofta hogt for barnen. Hjarnan tranas i att omvandla ord till bild.
* Forsok att fa vuxenvarlden att forsta att den svenska barn- och ungdom sboken ar det
viktigaste pedagogi ska instrument som finn s i dagens mediasamhalle
( Hesslind. 1988. s. 107 ff ).

4.4.1

Bokprat

Begreppet " bokprat" myntades av svenskt biblioteksvasens grand old lady Greta Renborg
och har som sa manga andra metoder i svenska bambibliotek amerikanska forebilder.
Uno Nilsson skriver ett kapitel om just bokprat i boken Barn.sparer, 1994.
Han menar att det handlar om att dela med sig av sina upplevelser av backer man last.
Kort sagt sprida las- och bibliotekslust! Bokprataren ger biblioteket ett ansikte. Bokprat
innebar i hogsta grad upplevelse och kommunikation.
Yiktigt ar att man som bokpratare skapar och ger bamet forforstaelse till bokens eventuellt
ovana eller okanda miljo. Det kan rora sig om epok, kultur eller geografi. Man maste
kunna vacka intresse for bokens tema.
Uno Nilsson menar vi dare att det ar viktigt att bambibliotekari er ges tid till bokprat. Det
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kraver forberedelse i form av inlasning och ihopplockning av backer. !bland behov s
kontakter med andra bibliotek for att fa ihop ett antal titlar. Men det kan vara en god
tidsinvestering eftersom en bra bokpratare kan ge biblioteket fin PR i form av ett ansikte
utat ( Nil sson. 1994. s. 93 ff).

4.5 Varfor ska barn lasa hocker?
Ovanstaende fraga kan tyckas ovanligt dum eftersom det finn s sa oandligt ma nga svar.
Men en sak ar jag saker pa och det ar att de allra flesta vuxna ar overens om vikten av att
barn laser.
Genom att lasa utvecklas spraket. Man far kunskaper om varlden, sig sjalv och andra. Att
lasa kan man gora som avkoppling och noje. Lasning kan ge upplevelser och skaparlust.
Att lasa utvecklar fantasin. Sjalv tror jag ocksa att barn genom att lasa Jar sig att kanna
empati. nagot som en de! manniskor idag verkar ha glomt vad det ar.
For att kunna kanna empati maste fantasin vara utvecklad.
Om fantasins betydelse for barns utveckling skriver bl.a. M0hl & Schack i sin bok Nik
harn liiser. 1981. De menar att med hjalp av fantasin kan barnet losa en mangd problem
hos sig sjalv och i forhallande till sin omgivning. Fantasi kan ha en konfliktlosande
funktion just for att barnet kan leva sig in i andra kanslor och sinnesstamningar.
Fantasin gor ocksa att barnets forrnaga till abstrakt tankande utvecklas. Barnet blir mer
flexibelt med hjalp av utvecklad fantasi ( M0hl. 1981. s.82 ).
Att lasa backer hjalper bamen att sort era och samla information om hur onwarlden
fungerar. Gen om att identifiera sig med hjaltcn ell er hjaltinnan i boken tar barn sig att ta
egna initiativ eller att skapa ordning i en i ma nga fall kaotisk omvarld ( Appleyard. 1990.

s. 59 ).
Detar genom orden som vi far mening i var ti Jivaro. menar Aidan Chambers.Detar
spraket och var formaga att anvanda det som ar uni kt for oss manniskor. bverallt dar det
finn s manniskor sa anvander vi spraket till att beratta. Pa nagot satt berattar vi historier
om livet for oss sjalva eller for varandra hela tiden. T .o. m. skvaller ar den enklaste
formen av berattelse. Skvaller kan efter en del ··putsande'' bli till folksaga ( Chambers,
1987. s. 11 ff).
"LitTeratur germs hi Ider all tanka med" ( Ibid , s. 10 ).
Slukarbamen kom att intressera Lars Hesslind under bans resor till svenska skolor. Han
undrade belt enkelt bur det kom sig att de avvek i sitt beteende. Han gjorde egna, som ban
sjalv sager. amatormassiga undersokningar om boklasarvanor i nagra hundra
mellanstadieklasser. ( Jag maste bar tillagga att det inte framgar bur bans matningar bar
gatt tit!.)
Han kom da fram till att i en f emteklass om trettio el ever var det i genomsnitt fem barn
som frivilligt och av egen kraft last over etthundra hocker av typen biblioteksbok. Dessa
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var de sa kallade slukarbamen. I 94% av fallen var slukarbamen ocksa klassens
duktigaste elever!
Hur kunde det komma sig att ett barn som slukade t.ex. hastbdcker var bra i matematik,
historia och geografi? Enligt Hesslind indikerade hans undersdkning helt klart pa att sa
var fallet. Ingenting tydde daremot pa att det var de intelligentare bamen som laste mycket
bdcker och blev slukarbarn. Det fanns manga intelligenta barn som aldrig dppnade en
bok!
"Barn som laser mycket hiicker triinas att mnvandla ord ti/1.forstaeliga bilder
och symholer i hjarnan. Darmed har slukarharnen, de som laser mycket

hocker, skaffat sig en riikmacka att surfa pa genom det vasterliindska
uthi ldningssystemet.
Trots att de vaxer upp i samma sprakfattigdom och nedhrytande TV-miljiJer
som sina ska/kamrater iirderas hjiirnoroerhort viiltriinade att omvand/a ord till
fiJrstaeliga hilder och symholer.
De tycks diinned ha liittarefor arr tillgodogora sig unden1isninge11 cin sina
.\prakhandikappacie kompisar. Och gar ut pa livstrampolinen mera viillculdaJe
fiJr hoppet in i framtiden" (Hessli nd , 1988, s. 99 ).
Bibliotekets bdcker ar skolans absolut basta laromedel for barn som vaxer upp i
mediasamhallet. Hesslinds rad till all a unga ar att lasa sa manga barn- och
ungdomsbdcker och all annan skdnlitteratur som mdjligt.
Vatfdr blir da en del barn slukarbarn medan andra inte blir det? Slukarbam ar frukter av
paverkan. I Hesslinds undersdkning hade alla slukarbamen foraldrar som hade last for
dem som sma. Det verkar som om foraldrar som avslutat dagen med en bok- pusskramstund i bamens sangar ocksa givit bamen ett karleksforhallande till backer
( Ibid. s. 103 f ).
Hesslind menar att all a elev er som tycker det ar arbetsamt att lasa en vanlig skdnlitterar
bok ar lassvaga. Da ar den bistra sanningen den att ca 50% av all a svenska skol ans elev er
fran smaklassema och upp till gymnasiet ar lassvaga! Detta borde inte vi vuxna acceptera
utan genast ta itu med ( Hesslind , I 993. s. 24 ).

4.6 Vad ar en bra bok?
Denna fraga far givetvis helt olika svar beroende pa vem man fragar. Men jag viii gama
citera Jan Nilsson :
" En bra hok iir for 111 ig en bok som tar mig pa allvar. Den engagerar mig och
far mig att tanka. Den paverkar ochforiindrar mig. Den haller inte alltid med
mig och drar ofta fram sidor hos mig sjiilv smn jag fiJrsokt fiJrtriinga. Den
tvingar mig aft betrakta mig sjii.lv ur ovana perspektiv och ger mig kunskaper
om mig .\jiilv. om andra miinniskor och om den viirldjag lever i. Niirjag
tagger en sadan hok ({ran mig iir jag en lit en smula hartre rustad alt miJta den
histra verklighet smn viintar. Jag har lagt en liten tum till min andliga vii.xi.
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Inger av all! de!!a klarar en dalig hnk. Den hindrar mig all tanka. Den paverkar
mig inre.fiirandrar mig inte. Den stryker mig medhars nch giider mina
fiirdomar. Den iir instii/Lsam ochfa/sk. Denger inga kunskaper, tar mig inger
nytt. mre sig om mig sjafr, andra el/er den viir/Jjar; lever i. Narjag Jagger en
sadan hok ifran mig arjag inte err dugg hattre rusrad art mdta verkligheten an
jag var niirjag hihjacle /asa" ( Nil sson. 1986. s.18 ).
Aidan Chambers menar att en bra bok ar ··omvandlande" , d.v.s. den forandrar oss som
lasare och manniska. En sadan bok berikar var bild av varlden och kan Jasas pa manga
olika satt. En bra bok ar sprakligt medveten och det ska kannas som om la.s aren skapar
berattelsen tillsammans med forfattaren. Detar ocksa viktigt att man kanner igen sig sjalv
bland bokens person er. En bok kan med ford el utnyttja TV-tekni ken gen om att ha snabba
skiftningar ( Chambers, 1987. s. 25 ff).

4. 7 Langseriebockernas dragningskraft
Langseriebocker tycks sarskilt tilltala mellanaldem , dar 9 - 12-aringama befinner si g.
Stefan Mahlqvist tillhor dem som skrivit en del om dessa backer. Han definierar dem som
backer med aterkommande huvudpersoner. som i bok efter bok rakar in i likartade
situationer och klarar av dem pa likartat satt. Huvudpersonemas alder ar oftast konstant
genom hela serien ( Mahlqvist. 1987. s. 45 f ).
J.A. Appleyard menar att barn tycks ha behov av att lasa samma typ av berattelse om och
om igen. Sam ma hjalte I hjaltinna i litet olika omgivningar losande olika problem fa st
foljande samma mall i all a backer. Huvudpersonemas beteende ar forutsagbart och hur
upplosningen av dramat blir, vet \asaren. som ju kanner till mallen sedan tidigare backer.
Detta upple vs som tryggt och skont.
Det som for en vuxen kan kannas tjatigt och som ett standigt upprepande maste for
barnen. som ar i full fard med att Iara sig vad som ar ratt, fel , ont , gott, vilka regler som
gall er i varlden. kannas betryggande att notera att det som hjalten tyckte var ratt i den ena
situationen aven galler i nasta situation.
Gott lonas med gott. Ont Jonas med ont. Nagot annat satt att se pa omvarlden har 9 - 12aringar annu svart att tanka sig.
Berattelsema bygger mycket pa dialoger. som gor det latt att identifiera sig. Dar finns inte
sa manga karaktars- ell er miljobeskri vningar ( Appleyard. 1990, s. 62 ff).
Hjaltama i langseriebockerna ar oftast sjalva barn som agerar som om de vore vuxna. Det
ar de som fattar besluten och loser all a problem. Att det ar detta som framst fascinerar
barn i 9 - 12-arsaldern visar ocksa en amerikansk undersokning gjord av Norma
Schlager under slutet av 1970- talet. Hon undrar varfor en de) bocker lanas ut nastan
innan de hunnit lamnas tillbaka till biblioteken medan andra blir s.k. '' hyllvarmare''.
Hon kommer fram till att bock er som standigt lanas ut ar just sadana som handlar om hur
man kan losa problem i den egna omvarlden. Ett exempel pa en sadan bok ar Scott
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O'Dells, /.~fund (if the Blue Dolphins , som handlar om en ung indianflicka som tvingas
overleva ensam pa en o utanfor Californiens kust. Lasarna far genom henne agera
sjalvstandigt, ta beslut och losa problem. Detta kan ses som ett satt alt bli vuxen ( Ibid,
s.88 ).

4. 7 .1

Pedagogiska aspekter

pa

langseriebockerna

Har finns det som pa sa manga andra hall de lade meningar om huruvida det ar bra for
barnen att lasa dessa schablonartade bocker ell er inte.
Repetiti v lasning av vii ken slags bok som heist, vii ken forfattare som heist. ar den platta
varldens lasande, sager Aidan Chambers. Han menar att det ar i detta stadium som manga
langserielasare fastnar. Ett sadant lasande kanner inte till el\er viii inte medge att varlden
faktiskt ar rund. De som tror att jorden ar platt vagar aldrig ga utanfor sina granser. Detar
har vuxna kan hjalpa barn att engagera sig i lasningen. Aidan Chambers menar att det ar
viktigt for barn att prata om det man har last. Nar vi tyckt riktigt mycket om nagot vi last,
vill vi instinktivt prata om det. Genom samtal kan bamet vaga ga utanfor sina granser och
valja en ny typ av bok och borja lasa som om jorden vore rund och darmed vidga sina
vyer ( Chambers. 1987, s. 140 ff).
Donald Fryar rektor for en skola i England. Hans bok, Children talk ahout hooks, 1990,
riktar sig framfor allt till larare. Den viii ge tips om hur de lattare ska forsta hur barn
tanker och resonerar kring skonlitteratur. Jag tycker den beror alla som har intresse av
barns lasning och arbetar med barn och bocker. Fry skriver bl.a. om en pojke som
borjade lasa hocker med hjalp av "Fem-bockema'· av Enid Blyton.
Donald Fry har gjort ett antal ingaende studier under 1980-talet angaende barns satt att
valja litteratur och hur de upplever <let de laser. Han har samtalat med sex olika barn i
aldrarna 8. 12 och 15 ar.
Kamai\ ar 12 ar och ingen driven lasare alls men heller inte i behov av speciallararhjalp pa
grund av lassvarigheter. Han kan lasa om an knackigt,. Det lustiga ar att han gama lanar
hocker pa biblioteket. Hei st manga. Hanser hocker som objekt, inte som nagot man kan
lasa i. Han ar nojd med att ha lanat sa manga hocker, inte ett dugg generad over att inte ha
last en enda av dem ! Kamai\ agnar sig hell re at fotboll ( Fry, 1990, s. 40 ).
Men Kamai\ gillar bi Ider. Hans lanebocker innehaller manga bilder. Han ''laser'· bi Idema.
Ord som han inte forstar ger honom inga bilder. Detar en av orsakema till att ban inte
gillar att lasa. For Kamai I blir Enid Blytons Hemliga sjuan - serie ( ·'Secret Seven" )
inkorsport till bans lasande. Deis bar han sett dem pa TV, dels kanner han igen bockema,
som ju alltid har samma format och yttre och inre stil. Blyton' s berattarstil ar ocksa
tilltalande for Kamail ( ibid s.47ff ).
Bockema innehaller latta ord som upprepas ofta. Slutet pa ett kapitel upprepas i borjan pa
nasta kapitel sa att man inte ska missa nagot. Mycket ar skrivet i dialogform, som gor det
latt for barn att leva sig in i bandlingen . Bli en i ganget , sa att saga och pa sa vis vara med
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om aventyren som utspelar sig. Alla Hemliga Sjuan -backer foljer samma monster, vilket
ger trygghet.
Man kan , menar Fry, bli en god lasare genom att lasa seriebocker. som foljer samma
monster. Man tranar upp lashastigheten och behaver inte agna for mycket moda at vad
ord betyder. Enligt Fry trottnar de fiesta barn sa smaningom eftersom de inte behaver
fundera over innehallet sjalva. Det blir da inte mer spannande att lasa Blyton an att ga en
runda runt sitt egna kvarter ( ibid s. 56 ).Men som inkorsport till andra backer fungerar
Blyton utmarkt for somliga barn. Barn som har svart rent lastekniskt verkar stanna langre
i ''Blyton-stadiet", enligt Fry.

4.8 Tidigare undersokningar av lasintressen och lasvanor
Cai Svensson hanvisar till nagra undersokningar gjorda angaende barn och ungdomars
lasintressen i sin bok At! ge mening skonlirterarur, 1988. Tva forskare som han
refererartill ar Purves & Beach (Svensson, 1988, s.97 ff). De har gjort flera
undersokningar under 1970-talet fran bade lag-, mellan- och hogstadiet, gymnasiet,
universitetet och vuxna.

ar

Jag tar har upp enbart det som ar relevant for min uppsats, namligen mellanstadiet.
Purves & Beach papekar att det sker stora forandringar av vad barn vill lasa om mellan de
olika arskurserna. De menar att allteftersom barn en borjar lasa mer pa egen hand och
alltmer uppfattar lasning som ett satt att skaffa information om varlden, utvecklas ett
starkare intresse for mer realistiskt innehall i bockerna. I arskurs 4 och 5 blir lasintressena
fa stare. Fortfarande ar aventyr populart att lasa om. Sarskilt om huvudpersone ma fyller
bamens behov av hjaltedyrkan.
For pojkar okar nu intresset for det okanda och ovissa. De viii nu lasa om krig, resor och
mysterier. Flickoma dras daremot mer och mer mot karleksberattelser fran att tidigare ha
last mest om djur och sagor.
Purves & Beach konstaterar ocksa att intresset for massproducerad fiktion ar start och att
lyrik och dikter inte alls tycks vacka nagot sarskilt stort intresse.
En annan undersokning som man kan lasa om i Cai Svenssons bok ar gjord av Schroer
Schulte (Svensson, 1988. s. 100 ff). Den ar fran slutet av 1960-talet.
Schroer Schulte har gjort en omfattande undersokning av nojeslasning bland barn i
arskurserna 3 - 5. Hon valde slumpmassigt ut fyra stater fran varje geografiskt
huvudomrade i USA. 32 skolor med 243 larare och 6568 elever ingick i hennes studie.
Hon samlade in uppgifter med hjalp av tre olika enkater, en for larama och tva for
eleverna.
Hennes metod var att genom pahittade titlar, som tackte ett stort antal amnen
forekommande i barnbocker, se hur bamens lasintresse tedde sig. Alltsa vad barn i 9- 12arsaldem viii att backer ska handla om och vilken typ av backer de heist viii lasa. Hon
hade bade fiktion och icke fiktion med.
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Enkatformularet lastes upp av klasslararen och barn en fick kryssa for om de skulle vilj a
lasa boken ell er inte.
Resultaten visade pa ett sjunkande intresse for fri lasning fran arskurs 3 till arskurs 5.
Schroer Schulte satter detta faktum i samband med skol ans okade krav under denna
period i livet och ocksa ett okat intresse for olika fritid saktiviteter.
Flickoma var mer intresserade an pojkarna av reali sti sk fikti on och pojkama laste fl er
historiska berattelser an flickorna. Pojkama verkade vara mest intresserade av berattelser
med handling och aventyr som "tar dem bortom deras omedelbara fysiska miljo...
Flickorna laste hei st om personliga relationer och problem.
Intresset for fri lasning var storst bland barn som hade till gang till bade klassbibliotek och
centralt skolbibliotek . Dessutom var lasintresset i allmanhet hogre bland barn som
utnyttjade skolbiblioteket ofta an bland barn som anvande det mera sall an. Men det
verkade inte finnas nagot samband mellan lasintressen och utnyttjandet av all manna
bibliotek.
I samband med fragor om hur ofta och hur mycket barn laser tar Cai Svensson upp en
undersokning gjord av G. Fenwick, 1975. dar hon tar upp omfattnin gen och betydelsen
av avbruten lasning (Svensson, 1988, s. 81 ff). Fenwick lat 191 stycken 10- 11-aringar
anteckna all a backer de lanade fran sina skolbibliotek under en sexveckors -period. De
skulle ocksa notera vilka backer de last ut och vilka som de inte last ut innan de
aterl amnades till biblioteket.
Resultaten visade att barn fran en lasvanlig hemmilj o (i det har fall et matt i antal backer
och medlemskap i allmanna bibliotek) tenderade att forkasta fl er backer an barn som var
mind re gynnade fran hemmets sida.
Lasformagan hade daremot inget samband med antalet forkastade backer. Tvartemot vad
Fenwick hade trott, fanns det fler elever med hog andel forkastade backer vid skol or som
hade god till gang pa biblioteksbocker an vid skolor med mer begransad till gang.Bocker
som genomgaende accepterades var kortare och inneholl fl er illustrationer an de backer
som genomgaende bl ev ratade.
Fenwicks undersoknin g visar att det ar vanligt att 10- 11 -aringar inte laser ut backer. Bade
pojkar och fli ckor avbrot lasandet i ca 30% av de backer som de valt. Det kanske t.o.m.
ar ett nytti gt in slag i barns lasvanor. Fenwick menar att barn kanske pa detta sattet lar sig
att lasa skonlitteratur med urskiljnin g. I ett samhalle med ett sa stort utbud av barn- och
ungdomsbocker ar det kanske nodvandi gt att kunna avbryta lasningen av en bok for att i
stallet valj a en annan som passar battre.
Cai Svensson relaterar aven till Carlsen, sorn anser att vi ar manga som verkar se det som
en dygd att lasa ut en bok som man borjat i. Han menar daremot att det ar ett tecken pa
mognad om man inser att en bok inte faller i smaken och att man da byter ut den mot en
annan. Efter tjugo lasta sidor bor man marka om boken tilltal ar ell er inte , menar
Carlsen.Viii man att barn och ungdomar ska fa goda gnmdlaggande lasvanor ska allt
tvang om att man maste lasa ut en paborjad bok undvikas, anser han (Ibid, s. 83).
Vad Cai Svensson ocksa slar fast i sin bok ar att det ar svart attjamfora resultaten fran de
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olika lasvaneundersokningarna, eftersom de olika forskarna har sina egna
tolkningsmonster. Nagon gemensam grundval for kategorisering av svar skulle behova
utvecklas. Som det nu ser ut ar det svart for forskama att bygga vi dare pa varandras
resultat. En gemensam referensram borde byggas upp pa nagot satt. Manga andra
forskare har kritiseratjust denna avsaknad av ramar inom detta forskningsomrade (Ibid
s. 96 f).

4.9 "Slukaraldern, finns den?"
Barbra Johansson har i sin D-uppsats Slukaraldern,finns den? gjort en liknande
undersokning som min. Hosten 1988 gjorde hon en studie av nagra mellanstadieklassers
f ritidslasning.
Med sin undersokning ville Johansson ta reda pa om det var sa att mellanstadiebam laste
pa si n fritid. Hon ville ocksa se vad de laste , vilka varderingar som formedlades genorn
den lasta litteraturen och vilka krafter som styrde deras val av litteratur. Genom en
enkatintervju med 89 mellanstadieelever vid tva innerstadsskolor i Stockholm samlades
material et in . Johansson framhaller dock att material et ar for litet for att kunna dra
generella slutsatser, men hon tycker att det ger en bra fingervisning om hur storstadsbam
forhaller sig ti II litteratur ( Johansson, 1989, s.3 f ).
Nagra barn ca 20 % laser mycket och ofta och tycks gora medvetna val bade vad det
galler hocker och andra fritidsaktiviteter. En lika stor grupp laser sallan eller aldrig pa sin
fritid. Denna gruppen tycks inte heller ha nagra andra uttalade f ritidsintressen . Den storsta
grnppen ca 60 % ar de som laser ibland. De har in get emot att lasa och har heller inga
svarigheter med sjalva lasningen. Men de skulle behova hjalp med att komma igang ( ibid

s. 36 ).
Johansson kommer fram till att pojkar och flickor laser i huvudsak samma backer, aven
om flickor laser betydligt fler hocker an pojkar.
Hon papekar ocksa att vuxenlitteraturen gor sitt intrade redan i arskurs 5, och da delar sig
pojkars och flickors litteratursmak. Pojkar viii da ha hardfora actionbocker och flickorna
sentimentala karleksromaner.
I arskurs 4 ar historier om spoken och monster val di gt omtyckta for att sedan inte alls
intressera barnen i arskurs 5 och 6.
Langseriebocker av t.ex. Enid Blyton och Carolyn Keene forekommer inte i storre
utstrackning an andra typer av backer. Detar framfor allt de barn som sager sig lasa
ibland, som ar roade av denna typ av backer ( ibid s. 37 ).
Serietidningar lases flitigt. 80 % av bamen uppger just serietidningar som sin fram sta
fritidslasning. Som Johansson papekar s~ ar det da naturligt att det ar seriemas ofta
fascistiska och oetiska varderingar som forrnedlas till barnen. Att lasa hocker av olika
slag, av olika forfattare , fran olika lander och tider skulle kunna bidra till att atmin stone ge
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litet motvikt at serievarldens forljugna budskap, menar Johansson.
TV, video och film paverkar bamen mycket i deras val av litteratur. Johansson menar att
genom att tidigt vanja sig vid en viss typ av filmer, t.ex. actionfilmer, karleksfilmer eller
komedier, valjer de samma typ av litteratur. Detta gall er sarskilt i skarven mellan
ungdomsbocker och vuxenbocker. Johansson menar vi dare att det ar just har som manga
fastnar i sin litteratursmak for resten av Ii vet ( ibid s. 38 ).
Begreppet ·'sl ukaralder" ar endast relevant for 20 % av mellanstadiebamen i Barbro
Johanssons undersokning enligt hennes slutsats.

4.10

"Barnens tre bibliotek"

Barnens tre hihliotek av Kristian Wahlin och Maj Asplund Carlsson handlar om 9-12aringars lasning av fiktionsbocker. Boken ar bade en forskningsoversikt och en
redovisning av Wahlins och Asplund Carlssons egna studier av slukaraldems lasvanor.
De gjorde enkater och intervjuer 1989 I 90 med barn fran arskurs 3 - 6 i en mindre
vastsvensk kommun. Efter tva ar gjordes en ny uppfoljande enkat och intervjuer med
samma barn. Men det ar framfor allt resultaten fran 1989 I 90 som behandlas i boken
Barnens tre hihliotek. Boken ingar i en storre studie , .. Gummi-Tarzan pa biblioteket.
Varfor vissa bocker ar populara". finansierad av Forskningsradsnamnden.
Genom enkatintervjuema fran 1989 I 90 ville Wahlin och Asplund Carlsson bl. a. fa veta
vilka av sju pa forhand utvalda bocker bamen hade hort och last, vid vii ken alder de mott
bockema och hur de hade fatt tag idem. De ville ocksa fa veta bamen s favoritbocker och
hur mycket de taste.
W ahl in och Asplund Carlsson hade alltsa sjalva valt ut sju olika backer, som de genom
utl aningstopplistor visste var populara och lastes av manga barn. Tre av bockerna
intresserade dem mest, namligen Gummi-Tar;,an av Ole Lund Kirkegaard, Mio min Mio
av Astrid Lindgren och Fem soker en skatt av Enid Blyton. De tva forsta titlarna lag i
topp pa en lista over de mest utl anade titlama i folk- och skolbibliotek 1984, enligt Hans
Olof Johanssons uppsats Vad lanar vi pa hihlioteket? Blyton-boken togs med darfor att
de an sag att de borde ha med en representant for langseriegenren (Wahl in, 1994, s.10 f ).
Man ville alltsa se om aven bamen i den har undersokningen tyckte speciellt mycket om
de har namnda titlama.
Material et delades in i tre olika kategorier efter ett konstruerat laspoangssystem, som
grundade sig pa barnens svar i enkatema. W ahl in och Asplund Carlsson gor darmed ett
forsok att mata bamens lasaktivitet. De poangterar mycket tydligt det vetenskapligt
diskutabla i att forsoka ange en egenskap hos en manniska i form av en siffra. Ja, de
t. o.m. utfardar en vaming for att testa lasning med poang! De sager att de laspoang som
de har beraknat absolut inte far ses som ett tillforlitligt matt pa de enskilda bamens
lasformaga ell er lasutveckling. Laspoangen har tillkommit for att de ville gora en grov
sortering av sitt material ( ibid s. 39 ).
W ahl in och Asplund Carlsson kommer frarn till att 15 % av barnen laser mycket och
garna. En lika stor grupp, 15 %, laser sallan eller aldrig hocker pa sin f ritid och 70 % av
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barnen laser ibland ( ibid s. 37 ). Detta stammer val overens med Barbro Johanssons
iakttagelser. som jag beskrev i forra avsnittet.
Annars konstateras att bade pojkar och flickor uppvisar en stor bredd i sitt urval av lasta
hocker och att de ofta laser samma hocker. Det ar forst nar man ska ange preferensen.
d. v .s. ·'basta bok.. ell er ..favoritbok just nu" som man ser en tydlig skillnad mellan
pojkars och flickors val.
Endast f yra forfattarnamn finns representerade pa badas topplistor. Dessa ar Enid Blyton,
Ole Lund Kirkegaard, Astrid Lindgren och Roald Dahl ( ibid s. 68 ff ). Enligt Wahl in och
Asplund Carlsson lever flickorna och pojkama i nastan skilda varldar vad galler favorit hocker. De konstaterar ocksa att langserierna fortsatter att dominera statistiken over
favoritbocker.
En viss lasning av vuxenbocker har borjat komma igang.
Wahlin och Asplund Carlsson fann snart tre sociala kulturmiljoer, omkring vilka bamens
lasning grupperade sig. Dessa miljoer kallar de for .. bibliotek":
Familjebiblioteket - innebar hocker som finns i hemmet, hoglasning, bocker som kops
till hem met ell er fas som present. Det verkar positivt for sammanhallningen och ska par
samtalsamnen inom familjen. Andra manniskors ideer. erfarenheter och varldsbilder
kommer genom bockerna in i den egna familjekretsen. Wahlin och Asplund Carlsson
ifragasatter dock om sa mycket nytt accepteras i familjebiblioteket. Bocker gar ofta i arv.
Utbudet ar nog oftast inte sa brett.
Kompisbiblioteket - innebar Ian eller inkop av hocker i en bekantskapskrets ell er
kamratkrets. Undersokningen visar att tips fran kompisar ar den mest stimulerande
faktorn for boklasning. Det galler att bli en i ganget. att locka med nya titlar o.s.v. Har
forekommer ocksa langseriebockerna som mest.
Saml)allsbiblioteket - innebar Jan av bocker i skol an ell er fran folkbibliotek. Har har
experter paverkat urvalet och ocksa funnies till hands for att styra mitt val. Har finns
alternativen och bredden, men ocksa det smala och sparsmakade. Samhallsbiblioteket ar
det enda av de tre biblioteken som bygger pa en kulturpolitisk malsattning och dessutom
tillfors medel utifran. Det har som uppgift att agera aktivt och lasframjande.
Darfor menar Wahl in och Asplund Carlsson, att satsningar pa boklasning maste utga fran
just det kommunala folkbiblioteket i samverkan med skolan. Det arviktigt att hitta vagar
till familje - och kompisbiblioteken for att kunna starka och paverka dem. Pa sa satt kan
man skapa ett ··idealbibliotek'', menar de ( ibid s. 152 ).
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5. Resultat av undersokningen, analys och
diskussion
Jag har valt att redovisa resultatet av enkaten tillsammans med valda del ar av
gruppintervjuema. Meningen med gruppintervjuema var ju att ge enkatens svar en mer
fordjupad bild. Gruppintervjuemas fragor var givetvis fler an enkatens och fick mer
formen av samtal. Men eftersom de stora overgripande fragoma var de samma tycker jag
att det ar lampligt att med hjalp av citat fran gruppintervjuema belysa sadant som kommit
fram ytterligare genom dessa. Alla namn som namn s ar pahittade.
Redovi sningen foljer inte helt enkatens ordning av fragoma. Dar jag funnit det lampli gt
har jag kastat om ordningsfoljden. Detta torde inte valla nagra problem eftersomjag i
kapitlet har markerat enkatens fragor med understruken kursiverad fetstil.
Analys och diskussion foljer i anslutning till varje fraga .
I slutet av kapitlet redov isas intervjuerna med bibliotekariema och lararna.

5.1

Respondenternas sammansattning

De som de Itog i min studi e var som jag tidigare namnt mellanstadieelever vid Bokhults
skola i en mindre vastsvensk kommun. Enkaten ( Bilaga I ) delades ut till 121 elever.
Gruppintervjuer gjordes dessutom med 12 av dessa vid tre olika tillfallen. Yarje tillfalle
tog ca en timme . Gruppstorlek var 4 elever. Varje arskurs intervjuades for sig.
Fordelningen av elevem a:
arskurs 4
arskurs 5
arskurs 6

39 elever
33 elever
49 elever

pojkar
62

17 flickor + 22 pojkar
20 flickor + 13 pojkar
22 flickor + 27 pojka r

flickor

59

l)iagra111 I. Kiinsfordel11i11g ifaktiska antal.
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Konsfordelningen ar jamn. Det ar bra, sarskilt som jag marker att pojkama och flickoma
svarar mycket olika pa de fiesta fragoma. Daremot skiljer sig inte arskursema namnvart at
i de flesta fragoma . Darfor valjer jag oftast att se alla flickor pa mell anstadiet (59 stycken)
som en grupp. Likasa blir alla pojkama pa mellanstadiet (62 stycken) en grupp. I de fall
j ag tycker att skillnaden mellan arskursernas svar ar relevant for fragans utfall syns detta i
min redogorel se for resultaten .

5.2 Lasfrekvens
Detar framfor allt den frivilliga nojeslasningen jag ar intresserad av. Agnar sig
Bokhultsbarnen nagonsin at boklasning pa sin fritid ? Jag forklarar att jag med .. bok"'
menar en vanlig skonlitterar '·berattelsebok" . Eftersom alla barnen i alla klasserna har
bankbocker ell er ··vaskbocker··. som arskurs 6 sager, sa blir det ju lite komplicerat for en
del att skilja pa vad som ar f rivillig lasning och anmodad lasning. En del elever tar hem
sin bankbok da och da av egen vilja, medan andra sakert ar tvungna att ta hem och Jasa i
bankboken ibland. Vissa av barnen har en bok hemma och en i skol an. Men jag tror att de
flesta, sarskilt pojkama laser samma bok hemma och i skolan. De flesta verkar radda for
att blanda ihop handlingen om de har fler backer pa gang samtidigt. Detar alltsa
bankboken som aker fram och tillbaka.
- Fiir lank om man haller pa och laser i tvc'l spannande hocker ... och sc'l har de! ham et!
inhro!! i den ena ... och sc'l ar d ef na 'n som har sell na ·, i d en andra ... och sc'l hii1:jar man
li.isa i den ena och sc'l undrar man ... men var i.ir inhrolle! nu dc'i nc'l 'm1ans ... su kan det ju
hli. som Lina i femman uttrycker problemet.

Hur o(ta liiser du i en bok pa din fritid?
•

Flickor

O pojkar

500/o
45%
400/o
35%
300/o
25%
200/o
15%
10%
5%
00/o
varje dag

varannan

1 g/v

1 g/ man

l>ia r;ram 2. Hur o(ta /)(lmen /a\er i en hok pa sinfritid.
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mer sa llan

aldrig

Observera att jag inte har f ragat efter h ur ofta barnen laser ut en bok . Tan ken ar alltsa inte
att forsoka fa ett matt pa hur manga hocker var och en laser.
Flickoma laser betydligt oftare i en bok pa sin fritid an pojkama. 91 % (54 stycken) av
tlickoma uppger att de laser var ell er varannan dag. Motsvarande siffra for pojkama ar
48% (30 stycken ).
Att pojkama laser en gang i veckan hemma ar ocksa vanligt. 20 % ( 12 stycken) av
pojkama har uppgett det. Sa manga som 28% ( 18 stycken) av pojkama men hara 5% (3
stycken) av tlickoma sager att de laser en gang i manaden eller mer sallan.
5% av elevema laser aldrig. Detar 1 tlicka i arskurs 4 och 2 pojkar i a rskurs 5 som aldrig
laser.
Jag kan inte direktjamfora resultatet med de tidigare undersokningar somjag sett ,
eftersomjag inte fragat efter mangden lasta bocker. Men jag antar att flickoma laser tler
hocker an pojkama eftersom de laser oftare.

5.2.1

Hur mycket tycker barnen sjalva att de laser?

Jag anser sjalv, att det ar mycket svart att fraga barn om hur manga hocker de har last eller
laser pa en viss tid . Manga 9-12-aringar har ganska vaga begrepp om bade mangd och
tid. Bockerna de laser skiftar ocksa valdi gt i omfang. Darfor har jag formulerat min fraga
enbart for att se om de sjalva upplever nagon forandring i sitt bokintagjamfort med
tidi gare.

Tycker du att du laser fler hocker nu an niir du gick
•

ak 4

D

ak s

Eilll

pa lagstadiet?

ak 6

90% . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 0%

-t---------1

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

!l''.i;:;,;;;'

0%

fler

lika manga

farre

Diagram 3. Hur 111a11ga btir/.:er lmm e11 upplever aTI de laser. 1111 jtli11ftirl med la,:s1adie1.
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En okande andel av hamen tycker att de laser fler hocker nu an pa lagstadiet. Fran arskurs
4 till 6 ar siffroma 72%, 78%, 84%. Har kan noteras att alla flickorna i arskurs 6 tycker
sig lasa fler hocker nu!
Med tanke pa lasutvecklingen , som horde ga framat och det faktum att alla har
hank hocker, sa kan man kanske tycka att alla horde ha svarat att de tycker att de laser fler
hocker nu.
Siffroma pekar ocksa pa att en okande andel laser farre hocker nu. De 3 % som uppgett
..farre'· som svar i arskurs 4 utgors av I flicka.De motsvarande 9% i arskurs 5 utgors av 2
pojkar och 1 flicka. Och bakom de 10% i arskurs 6 doljer sig 5 pojkar. Sa det ar fl est
pojkar som angett .. farre'' som svar.
Detar ocksa flest pojkar som tycker sig lasa lika manga hocker nujamfort med tidigare ,
sarskilt da pojkama i arskurs 4.
Om man jamfor med Diagram 2 (s. 3 1) sa ser man ju att det ar pojkama som sager sig
lasa i en bok mer sallan ell er aid rig. Sa mitt antagande att flickoma laser fler bocker an
pojkama eftersom flickoma laser oftare verkar stamma i Bokhult.
Att flickoma laser mest kommer ocksa Wahlin & Asplund Carlsson fram till i sin
undersokning. Deras siffror pekar, precis som mina, pa att bamen generellt okar sitt
lasande fran arskurs 3 till 6 men med en skillnad mellan konen. For pojkama borjar
lasintresset mattas i arskurs 6 medan det fortsatter att oka for flickoma. Vi dare finns
indikationer i deras material som ger vid handen att det ar vanligare att pojkar an flicker
laser fa elleringa hocker(Wahlin , 1994, s. 40ff).
Barbre Johan sson tycker sig ocksa seen tendens till att bamen okar sitt lasande fran
arskurs 4 till 6 och att flicker laser oftare an pojkar (Johansson. 1989, s.4 f).
Fran intervjuema:
Peter i arskurs 6 uttrycker snabbt och bestamt att han inte gillar att lasa hocker.
- Jag gil!arinte alt ldsa hiicker ... nehej ... der dr hara vaskhoken jag laser.for jag masre
ju de! ... fas! jag fuskar med den ihland fakriskt, sager han.
Oskar, ocksa han fran arskurs 6 . tycker att han laste mer pa lagstadiet.
- Du ver, nu hlir det mest riktiga hocker. Da taste man ju en runn hok varje dag nastan.
Oskar laser mer faktahocker nu. Dem bladdrar han och slar i mest. tycker han. Jag far
anda uppfattningen att han laser mer nu an pa lagstadiet, fast han inte upplever det sa pa
grund av bockernas storre omfang numera. Denna kansla tror jag han delar med tlera
andra. Precis som jag skriver i detta avsnitts borjan, sa tror jag att detta ar en anledning till
att det ar mycket svart att fa ett matt pa hur mycket barn laser (ifr aven med Fen wicks och
Carlsens undersokningar, s. 26 ).
Med detta kan man forsta en del av hur svart det maste vara att hitta ett rattvisande
kvantitativt matt pa barns lasning. Jag hittar pa foljande exempel : Pelle anger att han last
I bok pa en vecka medan Kalle anger O bocker. I sjalva verket har Kalle last forst en halv
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bok och sedan en liten bit i en annan och har nu kommit halvvags i en ny!
Att hitta nagon mening i att lasa och i det man laser ar nodvandigt annars valjer man att
gora nagot annat.En foresprakare for barns behov av mening i det lasta ar som jag tidigare
namnt Bruno Bettelheim (Se s. 19-20 ).
Barnen i Bokhult verkar tycka att det ar helt sjalvklart att ta en ny bok om inte den man
borjat pa verkar bra.
- Om den ar dalig tanker jag att jag provar en gang till ... om denforrfarande ar m l kig tar
jag en ny, ar ett vanligt svar i mina intervjuer.

5.3 Olika lasmedier
Har viii jag framfor allt se om den .. vanliga·' boken star sig i konkurren sen mot
serietidningen. Attalla barn laser serietidningar ar val allmant vedertaget vid det har la get.

Vad liiser du heist?
•

Flickor

D

pojkar

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
"vanlig" bok

faktabok

serietidn.

veckotidn.

annat

Diagram 4. Harne11s fiir.walw11dsval av ltis111edi11111.

Bamen far bara ange ett alternativ pa fragan. Jag poangterar attjag menar heist.Om du
bara far ta med dig en sort till en ode o under en tid , vad tar du damed dig?
Yi diskuterar ocksa om vad som menas med en '·vanlig" bok. Ett annat ord vi kommer
fram till blir berattelsebok.
Har syns en markant skillnad mellan pojkars och flickers val. Daremot svarar arskursema
utan namnvard skillnad. lnget intresse for faktabocker uppvisades. Jag hade trott att
manga pojkar foredrog faktabocker. Dessutom har jag forstatt att utgivningen av just
faktabocker for barn och ungdom har okat de senaste aren , sa jag hade trott att det skulle
finnas manga lockande backer av den typen.
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··vanliga·' bbcker ar den stora segraren for flickornas del. I en av arskurs 4 anger alla
flickor utom en '·vanliga" bbcker. Den ensamma flickan skriver ett eget altemativ som
svar, hasttidningar.
Veckotidningar som flickoma namner ar"Frida" och "O 'key". I staplarna for "annat" har
jag placerat svar som '·fisketidningar··, ·'hockeytidningar.. , ·'hasttidningar".
Anmarkningsvart ar att 52% (33 stycken) pojkar heist valjer en serietidning men bara 5%
(3 stycken) av flickoma!
Att serietidningar ar naturliga och populara in slag i fritidslasningen framgar av alla mina
gruppintervjuer. David i arskurs 5 som i enkaten anger att han heist laser serier sager :
- Jag laser over huvudtaget heist serietidningar el/er Kalle Anka pocketbocker.
Wahl in & Asplund Carlsson refererar till en statistisk uppgift fran 1990 dar det
framkommer att 99% av alla barn laser serietidningar (Wahlin, 1994, s. 75).
De gar for ovrigt inte in pa just serietidningslasandet i sin bok men de konstaterar att via
fl era av deras intervjuer har det framkommit ett stort intresse for serietidningar.
Barbro Johansson kommer fram till att serietidningar utgbr den huvudsakliga lasningen
for 80% av barnen i hennes undersokning (Johansson. 1989, s. 38). "KalleAnka" ar
favoriten over alla, sager hon. Hans popularitet verkar ha statt sig genom aren.
Enligt en statistisk uppgift fran 1987 i boken "Barnochungai mediealdern", laser 30%
av alla barn i aldrarna 9- 14 ar i en "Kal/eAnka"-tidning en vanlig dag (Filipson, 1989,
s. 80).
Jag tar inte vidare upp detta med serietidningar i min uppsats. Annars skulle det finnas
mycket att saga om vilka varderingar och budskap sa pass manga barn far till sig via just
seriernas varld. Men det skulle kunna bli till en egen uppsats.

5.4 Vad en bok heist ska handla om.
Fragar man sa lovar jag att de allra fiesta 9 - 12-aringar svarar att en bok heist ska handla
om " roliga och spannande saker... Vi kommer overens om att detta far man inte svara, for
alla hocker somjag heist laser ar ju pa nagot satt bade roliga och spannande for mig,
annars skulle jag ju inte tycka om dem. Jag ar intresserad av att se om barnen valjer
ensidigt eller om deras val tyder pa bredd och mangsidighet.
Darfor far de satta ut sa manga kryss de .viii och aven satta en etta framfor sitt favoritval
om de kan.
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Vilken sorts hocker laser du heist?

Bocker som handlar om :

•

Flicker

~ pojkar

ant al

A

B

c

D

E

F

G

H

J

K

Diagram 5. Vad pojkar ochflickor helsl vill ltisa om.

A djur och natur

G rymdaventyr I framti'den

B spoken I skrack I rysare
forr i tiden I historiska berattelser
D sport I idrott

H karlek I romantik
I hastar
J poesi I dikter
K "fantasy" I sagovarldar

c

E deckare I mysterier
F kamrater I vanskap

Vad flickoma respektive pojkama vill att en bok ska handla om skiljer sig mycket at enligt
enkatens svar. Arskursvis skiljer sig inte svaren nagot namnvart.
Bland de tre topp-altemativen for bagge konen ligger dock '·deckare I mysterier·· och
.. spoken I skrack I rysare'·.
"Kam rater I vanskap" ar flickomas absoluta topp. Pojkama har placerat detta altemativ
trea fran botten. " Karlek I romantik" och "hastar" slitter flickoma hogt upp medan dessa
tva altemativ far bottenlage for pojkama.
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Om man bortser fran att bade pojkar och flickor har placerat '·deckare I mysterier·• och
·'spoken I skrack I rysare" hogst sa motsvarar flickornas tre hogsta staplar pojkarnas tre
lagsta!
Pojkarna placerar "rymdaventyr I framtiden" pa tredjeplats. For flickornas de! hamnar
detta alternativ nast sist!
"Poesi I dikter" ar inget som verkar lockande, tycks det som. Detar hara en pojke och en
flicka som har satt kryss har.
Pa den har fragan fickju harnen satta sa manga kryss de ville. Flickorna satte ut 202
kryss medan pojkarna nojde sig med 170 kryss. 36 stycken pojkar och 29 stycken flickor
har markerat favoriter fast satt ut fler kryss an hara for favoriten. 11 stycken pojkar har
hara angett ett kryss. Bara 3 stycken flickor i femman har gjort det. Utifran detta kan jag
kanske tycka att pojkarna verkar litet mer enkelspariga an flickorna.
Jag tycker att resultatet tyder pa en viss hredd i smaken om vad en hok heist ska handla
om.
Detar svart attjamfora mina resultat med andras, eftersom sjalva fragan, om vad harnen
viii att hocker de laser heist ska handla om, stall s pa olika salt. I de undersokningar jag
har sett, har forskarna utgatt fran faktiska eller fiktiva titlar. Utifran dessa titlar har sedan
forskarna sjalva gjort nagon slags genreindelning som de sedan grundar resultaten pa.
Sadana har skillnader far man vara medveten om nar jag i alla falljamfor mina resultat
med andras.
I Barbro Johanssons undersokning har barnen listat titlar over nyligen lasta hocker.
Utifran dessa konstateras det att flickorna angett tre ganger sa manga vardagsrealistiska
titlar som pojkarna. Detta kanjamforas med att flickorna i Bokhult har satt "kamrater I
vanskap'' overst. Hon noterar, precis somjag, att det ar flickorna som laser hastbocker.
Johansson menar att hocker om spoken och monster enbart intresserar eleverna i arskurs
4 ( jfr. s. 27 ). Det stammer inte alls med resultatet i Bokhult. Dar har "spoken I skrack I
rysare'' hamnat i topp for alla arskurserna.
Annars tycker inte Barbro Johansson att pojkar och flickor uppvisar nagon storre skillnad
t.o.m. arskurs 5 pa vad de laser ( Johansson, 1989, s. 14 f ).
Nagra som tycker att det ar stora skillnader mellan de olika arskursema ar Purves &
Beach ( jfr. s. 25 ). De menar att flickoma dras mer och mer till karleksherattelser och
pojkarna viii lasa om det okanda och ovissa. Viktigt ar att huvudpersonen fyller barnens
behov av hjaltedyrkan (jfr Appleyard, s. 18 ).
Schroer Schulte kommer ocksa fram till att flickorna armer intresserade an pojkarna av
realistisk fiktion som handlar om personliga relationer och problem. Pojkarna verkar mest
vilja lasa om aventyr ( jfr s. 26 ).
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Ointresset for poesi och dikter tycks hall a i si g genom aren.
Fran intervjuema:
Pojkama fran arskurs 4 tror att flickoma laser hasttidningar och hastbocker medan
pojkama foredrar laskiga saker. Monster och varulvar t.ex.
- Jag tror alt killar laser mer serietidningar och att tjejer laser mer vanskapshocker ...
kanske lite mer karlek ocksa, menar Matilda i arskurs 4.
- Fast jag viii ha lite kiirlek ... i Bertbockerna iir det ju det, tycker klasskompi sen Mats.
Efter en Ii ten diskussion forstar jag att for pojkama i denna gruppen ar deras bild av
karlek och romantik den som ski ldras i Bert-bockema.
Alla f yra i gruppen fran arskurs 5 ar sakra pa att flickor viii lasa mer om kompisar. karlek
och kanslor. Lina menar att :
- Del ska vara kiirlek i. ryckerjaf!, nch spannande ... giirna om hiisfisar och sd ...
karlek ... det tycker hara killar iir hahii, puss puss. 16n1igt och dcir. Dom fii rstdr sig inte
pc°l kilns/or och set diir liksom.
Hon far medhall av David men han tillagger anda att:
-1\'ja ... komcisar nch sc°l viii man ju liisa om men Jet.far vara life mer iivenryr.

sa

sa

- }af.: 1·il/ ha mord och deckare och sun '1 ... Uejer viii lasa om hiistar och Kif(\', sager
Peter i arskurs 6.

5.5 Senast Hista bok och "basta bok"
Bredden pa boksmak visar sig om mojligt annu tydligare i de listor jag gjort over bamens
.. senast lasta bok .. ( Bilaga 3 ) och .. basta bok" ( Bilaga 4 ).
Jag tanker inte analysera dessa listor alltfor ingaende. Jag viii mest leta efter grova drag
ell er tendenser. I Ii stoma hittar man al\t fran Meu ehnrgs 6den nch aven(rr av Rose
Lagercrantztill Harren somflugfisk av G. Westrin. Har viii jag ocksa poangtera att v1
till sammans i klassema resonerar kring begreppet .. basta bok" . Yi bestammer att det ska
vara basta bok nagonsin , sa det kan lika garna vara en bok som jag horde sorn Ii ten och
somjag inte kan glomrna for attjag tyckte sa rnycket om den.
Jag har delat in Ii stoma efter Sveriges allrnanna biblioteksforenings (SAB)
klassifikationskoder :
Hcf = smabamsberattelser och sagor
Hcg = skonl itteratur for rnellanaldern
uHc = skonlitteratur for ungdomar pa svenska av svenska forfattare
uHce = skonlitteratur for ungdomar oversatt till svenska
He ell er Hee= skonl itteratur for vuxna pa svenska ell er oversatt till svenska
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Jag viii med denna indelning se i vilken utstrackning barnen i Bokhult laser vuxenbocker
ell er bocker frarnfor allt avsedda for yngre lasare ell er om de foredrar .. Hcg-bocker.. , som
ar tankta for barn i slukaraldern.
Listoma ger vid handen att 9 - 12-aringarna i Bokhult inte laser vuxenbocker. Endast tva
flickor i arskurs 5 och 6 har namnt en vuxenbok som senast lasta bok. Bockerna som
uppges ar Said av Z. Muhsen och Mor ochjag av Anne-Marie Lindstrom. En pojke i
arskurs 5 har uppgett Shamuiras1alismaner av T. Brooks som bade senast lasta och basta
bok. Denna ar ocksa klassad som vuxenbok.
Enligt Barbro Johanssons undersokning ar det betydligt vanligare att barnen laser
vuxenlitteratur. Av de 89 barn en i hennes studie anger 30 att de laser vuxenbocker. Det
galler lika mycket for pojkar som flickor med borjan i arskurs fem och stegring i arskurs
6 ( Johansson , 1989, bilaga 2a ).
Som senast lasta bok anger flickorna i Bokhult dubbelt sa rnanga ungdomsbocker ( uHc ,
uHce) som pojkarna. Flickorna laser farre Hcg-bocker mot vad pojkama gar och
pojkama laser fler Hcf-bocker. Jag noterar att sa manga som sju pojkar i arskurs 6 har
angett Hcf-bocker som senast lasta bok. Jamfor detta mot tre flickor over huvudtaget och
ingen flicka i arskurs 6. Jag har inte vidare undersokt varfor det ar sa. Det kanju bero pa
spraksvarigheter pa grund av invandrarbakgrund eller andra las- och skrivsvarigheter. Det
kan ocksa tankas bero pa bekvamlighet och ovilja till att lasa. Alla ·'maste'' ju ha en
vaskbok och da kan en tunn Jiten lagstadiebok vara bekvam att ta till.
Listoma over ..senast lasta bok'' och .. basta bok" verkar inte skilja sig at sa varst mycket
inom arskursema. Detar mojligen flickom a i arskurs 6 som pa sin '·basta bok''-lista anger
fler backer av svenska forfattare an pa sin .. senast lasta bok''-lista. Bocker som namns
som basta bok ar Eira av Camilla Gripe, lsahel av Mecka Lind. \lar~spareT av Orjan
Persson och Vimerviken av Mats Wahl. Dessa ar dessutom alla klassade sorn
ungdomsbocker, uHc.
Jag ar nyfiken pa om det ar vanligt att den senast lasta boken ocksa uppges vara den basta
boken.
Detta uppges av nio pojkar ( ingen i arskurs 6 ) och tretton flickor.

S.5.1

Likheter och skillnader mellan pojkarnas och flickornas val

Valjer pojkar och flickor samma hocker och ar det stor skillnad mellan arskursemas val?
Jag far en kansla av att bockerna som lases cirkulerar inom arskursema. De backer som
namns av bade pojkar och flickor i olika arskurser ar "Ber1-bockerna "av Anders
Jacobsson och Soren Olsson.Detar ocksa dessa backer som anges overlagset flest
ganger pa bade .. senast lasta''-listorna och "basta bok"-listoma. Aven "Sune-bc>ckerna ,.
av samma forfattare namns av bade pojkar och flickor, fast inte lika ofta.
Tio pojkar och en fli cka ( fran arskurs 4) anger en Bert-bok som basta bok.
Tolv pojkar och tre fli ckor anger en Bert-bok som senast lasta bok.
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Anmarkningsvart ar att ingen flicka i arskurs 5 namner Bert. Pojkama i arskurs 6 ar
riktiga Bert-fantaster.
Pa '·Basta bok"-listorna ar det forutom "Berthocker" hara fyra titlar som anges av bade
pojke och flicka. Dessa titlar ar Trettonde natren av E. C. Bertin (Hcg), Max. hunden
som inte ville do av K. Wayne (Hcg), Opaljakten av E. Orjasreter (Hcg) och Blodroda

rum av E. C. Bertin (uHce).
Spok-rys-spanning-sentimentalt vill hagge konen tydligen lasa om ( se Diagram 5 , s.36 ).
Bland flickoma i arskurs 4 lases gama Wahlstroms ungdomshocker, heist om
"Tv illingarna fran Sweet Valley High'' av F. Pascal.
I arskurs 5 finns ett gang flickor som mer an gama laser " Kittybockema" av C. Keene.
1 arskurs 6 laser flickorna litet mer varierat men det framgar av intervjun att man garna
laser Wahlstroms ungdomshocker.
For pojkamas de! ar det somjag tidigare namnde "Bert-hockema.. som dominerar i
arskurs 6. For ovrigt ar det litet hlandat.
Pojkama och flickoma visar stora skillnader. Jag far halla med Wahl in & Asplund
Carlsson nar de menar att de hagge konen lever i praktiskt taget ski Ida varldar vad gall er
favorithocker ( Jfr. s. 29 ). Jag tycker att aven senast lasta hok visar pa skillnadema.
Detar svart att saga om det som hamen faktiskt laser stammer overens med det som de
sager sig vilja att en hok ska handla om ( se Diagram 5, s. 36 ). Det verkar stamma i stort
sett nar det gall er flickoma , tycker jag. Pojkama ar det svarare att uttala sig om sarskilt
med tanke pa de manga som sager sig lasa Bert-hocker. De ar ju inte sa sarskilt rys-spok deckar-fantasy-aktiga som killar sager sig vilja ha. Enligt vadjag tycker sa handlar de
mycket om relationer, vanskap och kompisar. Ar det kanske sa att pojkarna i Bokhult har
svarare att hitta Jampliga hocker pa grund av att <let helt enkelt inte finn s nagra?

5.5.2

Finns barnens favoritbocker

pa

biblioteket?

Jag viii ocksa se om de hocker hamen anger finns pa hihlioteket i Bokhult ell er om de har
fatt tag pa dem nagon annanstan s.
Om j ag raknar bort de titlar som jag inte kunnat identifiera ell er dar svaren varit
oanvandhara sa harflickoma (59 stycken) angett 39 titlar pa sin " hasta hok" -lista.
Bihlioteket har 23 av dessa. Av de 16 titlar som hihlioteket inte har ar 11 stycken en
Wahlstroms ungdomshok.
Pojkama (62 stycken) har ocksa angett 39 anvandhara titlar pa sin "hasta hok"-lista.
Bihlioteket har 34 av dessa. Av de 5 titlar som hihlioteket inte har ar 3 stycken en
Wahlstroms ungdomshok.
Likadant ser <let ut om man tittar pa "senast lasta hok'' -Ii stoma. Detar i princip
Wahlstroms ungdomsbocker som hiblioteket inte har.

40

Jag noterar ocksa att det ar pa flickornas listor som Wahlstroms ungdomsbocker
forekommer i betydligt storre utstrackning. Man forstar att '"kompisbibliotekef' betyder
mer for flickorna an pojkarna (Jfr. aven Diagram 6 a, 6 b, s.43 och Diagram 7 , s.45 ).
Anmarkningsvart ar att f yra pojkar i arskurs 4, en i arskurs 5 och tva i arskurs 6 inte kan
ange nagon "basta bok". For flickomas del gall er detta for en i arskurs 6. Dessa barn
utgor nastan 7% av hela antalet. Man kan jamfora detta resultatet med Wahlins & Asplund
Carlssons. Pa deras fraga om basta bok respektive favoritbok svarar 13 % av barnen "vet
inte'' eller ·'minns inte"( Wahlin , 1994, s. 67 ).
Aven om det forstas kan finnas andra skal till att lamna blankt svar, tycker Wahlin och
Asplund Carlsson, att om ett barn inte har uppgett en basta bok, tyder det pa en brist pa
lasgladje och lasstimulans. De menar att skolan och biblioteket har misslyckats med att na
fram med sina alternativ. Detta gall er ju da ocksa for de barn som angett hocker som inte
finns pa biblioteket. Bianka svar + icke biblioteksbocker utgor 38% av barnen i deras
undersokning. Mer an vart tredje barn ( Ibid , s.143 ).
Om jag nu gor pa samma satt for bamen i Bokhult sa blir motsvarande siffra 23 %.
Jag kan sakert rakna med att bakom en hel del av de oidentifierade titlama och ovriga
oanvandbara svar doljer sig en del boktitlar som inte biblioteket har, sa siffran 23% torde
bli hogre. Sa jag tror att vart fjarde barn har hittat sin basta bok utanfor biblioteket.
Samma siffra ( 23% ) gall er aven om jag utgar f ran Ii stoma over senast lasta bok.
Fran intervjuema :
- Jag gillar Sune ach Bert ... det roliga ar arr fa bilder i hu 'vet. sager Mats i arskurs 4.
Han har angett Bert och hoysen av A. Jacobsson som basta bok. Deandra tva pojkama i
gruppen fran arskurs 4 har angett Kalle Anka Pocket och Barn av Andromeda, en science
fiction bok , som ingar i en serie av G. Johansson.
Deras klasskamrat Matilda har som basta bok valt Eldsvadan , en bok om tvillingarna av
F. Pascal. Hon alskar Wahlstroms ungdomsbocker sarskilt de om tvillingarna.
Jag fragar henne vad som ar sabra med dem ?
- Tonaren ... vanskap och tonaren, sager hon med eftertryck.
Hon har langtan i rosten nar hon namner tonaren. Sjalv ar hon nyss fyllda elva.
Jag f ragar om det ar som i verkligheten i "tvillingbockerna" .
-Jaa ... dam ljuger sigjram lite ...
- Men gor man det i verkligheten? undrar jag.
- la ibland, ar Matildas svar.
- I tvaan och trean da gillade jag Sune-bockerna ... och sen Kirkegaards hocker f or dom
var roliga och hade stor stil ... dom gickfort arr liisa ut, menar alla fyra i gruppen fran
arskurs 5.
Lina fran arskurs 5 har tagit med sig sin favoritbok for tillfallet. Under hela intervjun
sitter hon och fingrar pa boken. Hon vill riktigt visa mig att det ar just precis som en
bra bok ska se ut. Aldrig mer killar ar titeln pa denna Wahlstroms ungdomsbok.

sa
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Klasskamraten Kristin bar en favoritbok som hon Histe i fyran :
- " Den trettonde naJten "av Eddy Bertin .. den var spannande ska du tra!
Men jag forstar att det ar just Wahlstroms ungdomsbocker som gallerfor dessa flicker
fran arskurs 5. Kristin laser heist "Kitty-hocker". Elsa valjer heist "Tvillingama pa Sweet
Valley High" och Lina valjer "lite olika heist" bara det ar om karlek och spannande och
Wahlstroms.
- Man kanner igen dom och da vet man att dom ar bra, sager de enigt.
- "Spokena fran Carra" ar min absoluta favorit. Der var sabra nar de skulle fly tta slottet
/ran Skottland till USA ... f or da hade spokena ingen Stans att vara ... det var da de fi ck
fly tta in i biografen ... och det var sa kul och spannande var den ... fast den var inte sa
bra i borjanfaktiskr ... det ar ingen hejd pa David nar ban berattar om denna i bans tycke
fantastiska bok.
- En riktigt bra bok ii.r nar man blir nyfiken och inte vill lagga ifran sig boken , tycker
Oskar fran arskurs 6 . Pelle ochproffset, en serie av I. Ambjornsen ar hans basta bokjust
nu .
Hans klasskamrat Peter, som ogillar Iasning kommer i alla fall ihag att ban taste flera
hocker av Ulf Stark, som han tyckte om , nar han gick i femman . Han kommer inte ihag
nagra titlar. Peter bar angett Sunes hjii.rnslapp av A. Jacobsson som sin basta bok.

Den enda som i intervjuerna sager nagot om sprakets betydelse i en bok ar Elin fran
arskurs 6. Hon menar att det ar viktigt att man forstar spraket i en bok.
- En gang laste jag en bok dar det stod "gubhen" och "gumma n '' ... jag fattade inte rikrigt
vilka de var ... och sa menade dom "pappa" och "mamma " ... det var en 'n diir
gammaldags hok som min morfar sa rill mig attjag skulle lasa, sager Elin.
El ins favoritbok varierar fran vecka till vecka tror hon. Hon laser mycket och gillar serier
som handlar om samma personer.
- " Kittybocker " och " Kalla karar "-serien iir klart bast ... fast jag har precis last " KullaGulla " - bockerna ... lite gammalmodigafast ratt bra. ·
Klara, ocksa hon fran arskurs 6 verkar lasa mycket och varierat. Hon skriver en hel del
sjalv ocksa och sager att hon skulle vilja bli forfattare . Hon namner som basta bok
Skuggan over stenbiinken av Maria Gripe. Jag noterar att hon i enkaten bar angivit Eira
av Camilla Gripe som basta bok.

sa

5.6 Vern tipsar om hocker?
Jag ar intresserad av att se hur stor roll biblioteket spelar. Eftersom alla barn regelbundet
besoker biblioteket med sina larare sa tror jag att bade bibliotekarien och larama spelar
stor roll som tipsare.
Jag har valt att presentera pojkarnas och flickomas resultat var for sig. De skiljer sig
namligen en del at.
Endast ett kryss far sattas for det altemativ som de tycker lir "for det mesta". Darfor ar
fonnodligen flera altemativ det rlitta och detta bor man ha i atanke.
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Hur valier du ( for det mesta ) ut bockema du laser?

Pojkar :

bibliotekarie
13%

radio/TV
5%

Iara re
21%

sjalv
24%
kompis
35%

foralder
2%

Diagram 6a. Pojkamas tipsare.

Flickor:

bokklubb
8%

larare
5%

kompis
37%
sjalv
48%

to raider
2%

Diagram 6b. Flickom as tipsare.
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Tips fran kompisar eller att sjalv ordna med vad man ska lasa ar det mest forekommande
vad galler bade pojkar och flickor.
48% ( 28 stycken) av flickorna anger att de sjalv valjer ut sina hocker. Motsvarande
siffra for pojkarna ar 24% ( 15 stycken ).
37% ( 22 stycken ) av flickorna har kompisar som framsta tipsare. Samma galler for 35%
( 22 stycken ) av pojkama.
Sa tips fran kompisar ell er att sjalv ordna med vad man ska lasa galler for 85% av
flickoma och 59% av pojkama.
Ingen flicka och bara 13% ( 8 stycken ) av pojkama anger bibliotekarien som den framsta
tipsaren! Pojkama anger aven lararen som tipsare i betydligt storre grad an flickorna. 21 %
( 13 stycken ) jamfort med flickornas 5% ( 5 stycken ).
Foraldrar verkar inte ha nagot finger med i spelet att tala om. Inte heller radio I TV.
Med anledning av resultatet ovan kan jag ana att bade bibliotekarie och larare tipsar bamen
omarkligt. Jag vet ju att larama ar narvarande i biblioteket nar bamen lanar bl.a. sina
bankbocker. Att lata bamen tro att det ar de sjalva som bestammer ar sakert det som
manga ganger ar bast. For vem vill tvingas lasa en viss bok?
Bade Barbro Johansson och Wahlin & Asplund Carlsson har kommit fram till liknande
resultat i sina undersokningar. Johansson staller sin fraga pa samma satt somjag. Wahlin
& Asplund Carlsson grundar sina resultat pa svar rorande sju av dem bestamta titlar, som
hela deras undersokning mest kretsar kring ( Jfr. s. 28 ).
Det vanligaste ar att bamen sjalva valjer sina hocker. Men bland tipsama leder kompisen.
Bade foraldrar och larare namns oftare an bibliotekarien ( Wahlin , 1994, s.122 f ).
Nast efter att sjalv lasa baksidestexten sa ar kompisamas asikter det som mest styr
barnens bokval. Foraldramas roll som tipsare ar inte stor ( Johansson, 1989, s. 25 f ).
" Der ar en skrammande stor ande/ av fora/drarna som uppenbarligen
inte har en aning om vad deras barn laser och kanske inte heller bryr
sig om det .u ( Ibid, s.26)

Fran intervjuema:
David i arskurs 5 tittar mest pa baksidoma for att se om ban hittar nagot som verkar
intressant. Han fragar ocksa bibliotekarien om hjalp ibland. Flickoma daremot lanar mest
av kompisar ell er syskon , koper och far hocker i present.
- Pa bibblanfinnsju inga Wahlstroms! Vi har fragat en massa ganger men de har inga, sa
vi koper egna och sa lanar vi av varandra, sager tre eniga flickor.
Utsidan pa en bok betyder mycket, tycker alla bamen jag intervjuar. Fast om nagon tipsar
om att en viss bok ar bra sa tar de den aven om utsidan ser trakig ut.
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- Vi brukar bertitta for en var i klassen om var btinkbok ... ripsa liksom ... det ar bra ...
niisra gang ver jag vadjag ska ltisa ... "Bert och brorsorna '' ... Jim laser den nu, sager
Stefan i arskurs 4.
Matilda i arskurs 4 tittar gama runt sjalv i biblioteket nar dear dar och Umar med klassen.
Klasskamraten Markus sager att ban vet ett stalle dar det star bra hocker sa ban gar alltid
till den hyllan.

5.7 Var hittar barnen bockerna de laser?
Jag ar nyfiken pa den roll biblioteket kan tankas ha. Sarskilt som bibliotekschefen undrar
vart slukarbamen tagit vagen.
Bamen far hara markera med ett kryss for jag vill se vad de tycker ar mest
forekommande. Har kan man anta alt fl era svar tillsammans egentligen utgor det med
verkligheten overensstammande.

Var fdr du ( for det mesta ) tag

•

flickor

pa

bockerna du liiser?

Cl pojkar

BCWo
7(1Jlo

Wlo
SCP/o
4(1Jlo

3C1Yo
2CP/o
, (1Jlo

CP!o
bibl.

skol an

kop

kompis

hem

annat

Diagram 7. Var barnen hittar bockema de laser.

I staplama med namnet "annat" doljer sig tva stycken flickor som anger att de far
bockema de laser i present. Resten i de staplama bar angett bokklubb.
77% ( 48 stycken ) av pojkama men hara 34% ( 20 stycken ) av flickoma Umar oftast
bockema de laser pa biblioteket.
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Nagra fa pojkar uppger att de for det mesta lanar av kompis eller har hemma. Flickoma
daremot verkar hitta sina backer mera pa hemmaplan. 22% ( 13 stycken) av flickoma
anger att de tar bockema de laser hemifran for det mesta.19% ( 1 lstycken) anger
bokklubb ell er present och av kompisar far 16% ( 9 stycken ) av flickoma tag pa sina
bock er.
Fler an halften av flickoma ( 57% ) i den bar undersokningen verkar alltsa skaffa
bockema de laser i miljoer utanfor biblioteket.
Fran intervjuema :
David i arskurs 5 sager att han lanar de backer han laser i biblioteket nar dear dar med
klassen regelbundet for att bl.a. lana bankbocker.
- Jag rycker att det cir svart att hitta bra backer i biblioteket. Hittar jag en sa viii jag att det
ska vara enfg;_ en ... for Q!!!denar spiinnandeoch brasa vet jag ju attden varar Lange.
David aterkommer standigt till att han tycker att det ar svart att hitta hocker i biblioteket.
Fast han verkar inte vara ovillig till att lasa om han hara hittar en bra bok. En tjock bok ar
inte alls avskrackande. Det verkar som om han tycker att det ar sa besvarligt att hitta en
lamplig bok sa att nar han val gar det, sa hoppas han att den ska vara tjock sa att han
slipper ga och lana en ny pa ett tag.
Hemma laser han bara serietidningar.
I arskurs 4 har bamen som jag intervj uat olika hocker hemma och i skol an. Bockema som
de har som bankbok bar de lanat pa biblioteket. Men inte de som de laser hemma.
- Man laser olika sorters backer hemma och i skolan. Hemma Laser jag Wahlstroms
ungdomshocker ... tvillingarna heist, forklarar Matilda.
- la, och "Kallakarar" ochsan 'tdiir, fyller Mats i.
- Jag laser hara "Kalle Anka Pocket" hemma, sager Stefan.
Elin i arskurs 6, en riktig bokslukare verkar det som, sager ocksa att hon alltid la.oar
"vaskboken" pa biblioteket. Hon brukar oftast lana fl era backer varje gang. Sedan nar de
ar utlasta brukar hon lana "Kittybocker och san' t" av kompisar.

S.8 Besok

pa

biblioteket

Alla barnen besoker, somjag tidigare namnt biblioteket regelbundet tillsammans med sina
larare. Arskurs 4 och 5 ar for det mesta dar en gang i veckan. Arskurs 6 ar dar en gang
var fjortonde dag. Darfor forklarar jag mycket noggrant att jag bara vill ha reda pa hur
ofta de besoker biblioteket pa eget bevag. Jag ar medveten om att tidsbegrepp ar svara for
barn sa svaren far ses som ungefarliga men ger anda en viss fingervisning.
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Hur ofta gar du till biblioteket pd din (ritid?

mer ~n1g/ v
3%

1g/ v
13%

aldrig
38%
1-29/ man
23%

bara loven
12%

mer s~llan
11 %

Diagram 8. Besoksfrekvens pa hiblioteket. Gtiller.fri1ide11 for htide pojkar nrh.flicko r.

Resultatet visar inte pa nagon storre skillnad vad gall er pojkamas och flickomas antal
frivilliga besok pa biblioteket. Mojligen finn s en tendens till att arskurs fem har de el ever
som ar minst flitiga med sina besok. Detta kan tyda pa att deras besok tillsammans med
lararna ar tillrackliga. Att det betyder att de for den skull laser mindre kan mitt material
inte visa pa.
Anmarkningsvart ar att sa manga som 38% (46 stycken) sager sig aldrig vara pa
biblioteket pa sin fritid!
Wahl in & Asplund Carlsson kommer fram till att det ar nagra fa barn som ar pa
biblioteket mycket sallan ell er aldrig pa sin fritid. Av 28 intervjuade barn gall er detta for 4
pojkar. Deras intervjumaterial innefattar sa fa personer sajag tror tyvarr att mitt resultat ar
mer overensstammande med verkligheten. De skriver att en rik fritid , dar annal
konkurrerar ut biblioteket utgor ett skal till uteblivna biblioteksbesok. Men det kan ocksa
vara tvartom, en brist pa aktivitet pa all a omraden som ocksa gall er biblioteksbesok,
menar de ( Wahlin, 1994, s. 133 ).
Bara en av de intervjuade barnen i Wahlin & Asplund Carlssons undersokning kopplar
ihop sitt uteblivande fran biblioteket med bibliotekets urval av hocker ( Ibid, s. 134 ).
Av mina intervjuer att doma sa ar det daremot just bibliotekets urval, som anges som skal
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till att inte ga dit.
Fran intervjuerna:
Ingen av gruppen fran arskurs 5 sager sig besoka hihlioteket pa f ritiden. Kristin var dar
ihland pa Ioven forut, sager hon. Trots att David fragar efter och far hjalp tycker han i alla
fall att det ar svart att hittajust spannande hocker.
Eftersom hiblioteket inte har de hocker som de vill lasa, sa gar de inte dit.
- Om dom hade Wahlstroms SQ skulle jag ga dit varje dag ... jag med ... ja jag med, ar
flickoma sakra pa.
Klara i arskurs 6 anger avstandet till hihlioteket som ett skal till att hon har svart att ta sig
dit. Hon ar dar nagon gang ihland bara, sager hon.
Hennes klasskamrat Elin tycker att det racker med den gangen dear dar med skolan.
Eftersom hon lanar tva, tre hocker varje gang sa behaver hon inte ga dit pa sin fritid ,
tycker hon . Resten av hockema hon laser lanar hon av sina kompisar.
- Det cir ju SQ 'nadar "Kallakarar" eller "Kitty" ochdefinnsju inte andapa biblioteket,
menar Elin.
I alla intervjuer uttrycker dock hamen att dear nojda med hihlioteket. De tycker att de far
den hjalp de behaver och att det hara ar att fraga lararen ell er hibliotekarien om de inte
hittar det de soker.
Men i alla grupper sager bamen att de skulle vilja att biblioteket kopte in mer hocker och
att det skulle vara "Wahlstroms", " Kitty", "Kalla karar" och "Tvillingbocker"!

5.9 Intressen

pa

fritiden

Vad ar 9 - l 2-aringama i Bokhult intresserade av att syssla med pa sin fritid? Vad har
boken att slass mot ? Ar det videon och TV- I datorspel enbart eller finns det annat som
lockar?
Bamen far en lista med sex olika altemativ pa fritidsaktiviteter plus plats for egna forslag.
De uppmanas att gradera fran ett till tre, sa att "ett" star for det som de tycker ar roligast.
Utifran bamens gradering bar jag stallt samman intresseprofiler for varje arskurs och aven
delat upp pojkar och flickor, eftersom deras intressen skiljer sig at vasentligt.
Jag tar ocksa hansyn till hur manga forstahandsval respektive andrahandsval en aktivitet
fatt i de fa fall en aktivitet fatt samma antal val. Jag forklarar vad jag menar med foljande
exempel : Flickoma i arskurs 6 ger "TV- I datorspel" och "lasa hocker'' samma antal val,
12 stycken. "Llisa hocker" far 9 stycken forsta- och andrahandsval medan "TV- I datorspel" far 7 stycken. Da hamnar "lasa hocker" fore "TV-/ datorspel" i listan!
I nedanstaende listor tar jag enbart med de tre forsta placeringama da dessa torde vara av
storst intresse.
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Det hiir tycker jag iir roligast att gora pa min fritid!

Aickor arskurs 4 :

Pojkar arskurs 4 :

1. vara med kompisar
2. sport I fysisk aktivitet
3. lasa bocker

I . TV- I datorspel
2. se nagon film pa video
3. sport I fysisk aktivitet

Aickor arskurs 5 :

Pojkar arskurs 5 :

l. sport
2. vara med kompisar
3. lasa backer

1. TV - I datorspel
2. vara med kompisar
3. sport I fysisk aktivitet

Aickor arskurs 6:

Pojkar arskurs 6 :

I. Jasa backer
2. TV - I datorspel
3. sport I fysisk aktivitet

1. sport I fysisk aktivitet
2. se nagon film pa video
3. TV- I datorspel
OBS! Pojkama i arskurs 6 visar nastan
inget annat intresse for nagra andra an
dessa tre altemati v !

Om man valjer att se pojkarna och flickoma som en grupp blir hela listan som foljer:
Pojkar och flickor arskurs 4 - 6 :
1. sport I fysisk aktivitet
2. TV- I datorspel
3. se nagon film pa video
4 . vara med kompisar
5. lasa hocker
6. spela nagot instrument
7. annat ( t.ex. vara med djur, sy, skriva, aka till stugan, fiska, bygga modeller)
8. scouter eller annan forening
De tva forsta placeringarna bar samma antal roster men jag tar da hansyn till antalet forstaoch andrahandsval.
Att de tre forsta placeringarna ser ut som de gar beror till stor del pa att pojkama i arskurs
6 valt nastan uteslutande dessa tre altemativ!
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Med stod av ovanstaende listor vill jag visa pa att det kan ligga en fara i att se 9 - 12aringar som en enhetlig grupp i vissa sammanbang.
Hela listoma over "Aickor arskurs 4 - 6" och "Pojkar arskurs 4 - 6'' finns med som
bilaga ( se Bilaga 5 ).
For de barn, som i Barbro Johanssons undersokning kallas grupp "laser ofta" ar
boklasning popularare fritidssysselsattning an bade TV och video. Men det viktigaste ar
att umgas med kompisar eller sporta. Nar de ser pa TV valjer de medvetet vad de vill titta
pa. Pa samma satt valjer de medvetet vilka hocker de laser ( Johansson , 1989, s. 8 f ).
Det stammer overens med flickomas val i Bokhult.
Gruppen som Johansson kallar "laser ibland" traffar ocksa heist kompisar pa sin fritid.
Sedan verkar det som om lasning ( kanske inte hocker utan serietidningar ), TV och video
och musiklyssnande ar lika populart. De spelar inte sa mycket datorspel ( Ibid, s. 13 ).
Gruppen "laser sallan" traffar kompisar, idrottar, lyssnar pa musik, ser TV och video och
spelar en hel del datorspel. De verkar inte ha nagot som heist intresse av att lasa bocker.
Det verkar som om deras TV-tittande ofta ar passivt pa vad som for tillfiillet visas. Alltsa
inte foljden av ett medvetet val . Bamen i den har gruppen verkar for ovrigt vara ganska
passiva och oengagerade utan nagra direkt uttalade intressen eller fritidsaktiviteter ( Ibid,
s.10 f ).
Det stammer overens med pojkamas val i Bokhult.
Fran intervjuema :
I alla gruppema pratar vi om de olika fritidsintressena. Jag undrar om de laser bocker som
handlar om det de gor heist pa f ritiden. Eller ar det sa att det inte finns hocker som handlar
om deras fritidsintressen? Och om det fanns, skulle de ga till biblioteket och Jana sadana
bockerda?
Men i alla grupper ar bamen rorande eniga. Att lasa hocker om fotboll , tennis, bandy,
handboll, dans o.dyl. vore belt vlirdelost.
- Nej, san 't ska man gora, inte /iisa om. Det blir bara tontiga hocker ... man kanske inte
ens Jorstar dom . .
- Jag ver en sa 'n dii.r tontig en som handlade om hockey ... Kom igen, Anders eller na 't
scin 't hette den, sager Kristin i arskurs 5.
- En bok om orientering ... hur skoj skulle det bli? sager orienteraren Mats.
Alla verkar mena att sport ar inget bra tema for en spannande bok!
Om en hok har filmats och de far valja pa filmen eller boken, ar det bara i arskurs 4 som
hela gruppen tveklost vliljer fil men.
- Detar bekvamt, menar Mats.
I de andra arskurserna varierar svaren. Nagon menar att mycket av bokens handling
hoppas over i filmversionen. Elin i arskurs 6 sager nagot som jag tycker lir ganska roligt
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med tanke pa det har att gora egna bi Ider i huvudet. Hur viktigt det ar har ju bl.a.
Chambers ( Jfr. s. 21 ) och Hesslind ( Jfr. s. 22 ) betonat.
- I filmen sag inte Kulla-Gulla ur som i boken ... sa boken var jaktiskt battre, sager Elin.
Nar jag undrar hur hon kan veta hur Kulla-Gulla ser ut i boken svarar hon :
- Jo men det star ju sajag vet ..
Jag undrar ocksa om bamen har nagra ideer om varfor sa manga hell re valjer att spela
datorspel och se pa video i stall et for att lasa en bok. Gruppen fran arskurs 6 far svara for
dem alla:
- Man gar na 't samtidigt, sager Peter.
- Der gar snabbare ... i en bok ma.He man beskriva med ord hur allt ser ut ... man gar
na 't med kompisar med ... det kan man ju inte med en bok ... fast om man vill ha lugnt
och skont da tar man en bokfarstas, tycker Oskar.
- I en bok nulste man beskriva ... det huset ser ut sa och sa ... eller da lat der sa el/er sa
... pa en film el/er dataspel da Jar man alltihop pa en gang ... bild och ljud samtidigt
liksom, menar Elin.
- Jag ser inte sa mycke pa TV sa jag vet inte ... men det ar val snabbt och bekviimt, sager
Klara.

5.10 Intervju med chefsbibliotekarien
Jag har haft fl era samtal med chefsbibliotekarien under mitt arbetes gang. Men den 21
april 1997 traffades vi for ytterligare ett samtal och for att se om jag bade uppfattat henne
ratt. Jag anvande mig da av en intervjumall ( Bilaga 6 ).
C hefsbibliotekarien, som vi kan kalla Gunnel , har arbetat som bibliotekarie sedan 1975.
Sedan 1976 bar hon varit vid biblioteket i Bokhul t. Fram t.o.m. I 981 arbetade hon som
bambibliotekarie for att darefter bli chef for huvudbiblioteket.
Jag ber henne beratta litet om biblioteksorganisationen i kommunen . Hon sager att fem
olika kommundelsnamnder har funnits och de olika biblioteken i kommunen har legat
under olika namnder. Darfor har det varit svart att havda att Bokhults bibliotek, som
varande huvudbibliotek i kommunen behovt mer resurser an de andra biblioteken. Med
tanke pa fjarrlaneverksamhet t.ex.
- Men jran och med 1juli 1997 cir det andringar pa gang i kommunen och da hamnar al/a
bibliotek under samma namnd ... namligen Utbildnings- och Kulturnamnden ... Der tror
jag blir mycket battre, hoppas Gunnel.
Jag undrar over hur mycket mer resurser biblioteket fick i och med att det blev
gymnasiebibliotek hosten 1995.
- Jo, vi fick for.Has en gymnasiebibliotekarie ... men samtidigt besttimde ju politikerna art
bibliotekets oppertider sku/le aka rejalr ... och det iir ju bra niir vi nufick nya fina lokaler
men det har inneburit att all personal har fart ga mer i yttre tjiinst ... bl.a. har j u Anna,
barnbibliotekarien inte tid art besoka Jk.olan lii.ngre ... vi kiinner oss bakhundna ... der
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kriivs he ft enkelt mer personal. sager Gunnel.
Skolbiblioteken har sedan lange. kommunsammanslagningen 1974. ingatt i de
kommunala folkbiblioteken och darfor ar det viktigt att det finns personal som kan skota
den verksamheten och rikta si g mot skolorna.
Gunnel pratar mycket om just det har att kunna ga ut i klassema och ha bokprat. Hur
viktigt det ar och hur hon sjalv kommer ihag hur inspirerande det var nar hon arbe tade
som barnbibliotekarie.
- liirare jag pratar med sager ofta att det iir stor skillnad paaft sjalva std och prata om
hocker nch fiirsiika inspirera harnen till aft lana ... de tycker atl det iir 111ycket hiittre nar
ndgon utanf ar skolan kommer och pratar ... harnen lyssnar mer pa en utomstaende .. det
verkar som om det hlir mer spiinnande.
Har ni nagon plan eller nagot ma! for er bambiblioteksverksamhet?

- N ej , der har vi f aktiskt inre ... vi har horjar nu med en kullllrplan och dd finns givervis
harnverksamheren med ... vi har haft f orut ocksa men den iir sd gamma! och f i>rlegad sa
det kiinns hra arr f d arhetafram nagot nyTT nu ... och som .\agr.jag hoppas mycker pa der
nya nufran I juli.
Vad grundar du ditt pastaende pa om att slukarbarnen inte kommer hit pa sin fritid la ngre?
- EJ::entligen hara 11u imuirion ... men j ag tyckerfaktiskr att jap, saknar dem heir i sofforna
pa eft ermiJduganw ... fiirut kunde det ihlanJ kommu hir harn som {a/1,Ude stora travar med
hiicker .. . jag rycker inre atljag ser der ldngre ... men det kanju hero pct art harnkullurna

har Farir liter mindre de senare aren ... fast jag tror inte art Jet cir orsaken ... alla arju heir
och lanar med sinu liirare ... men der var de ju fiirut oc/..:sa och iinda harjag kiinslan Q\' att
fler harn var heir a1· egen vifia fiirut.
Nar vi tittar pa utl a ningsstatistiken de senare aren sa har faktiskt utlan a v bamlitteratur i
Bokhult gatt ner och det ar svart att saga om det beror pa bamkullarnas storlek eller inte. I
o vriga landet ko mmer ju hela tiden rapporterom attjust utla n a v barnlitteraturokartrots
d ystra rapporter fran Kulturradet om bamboksutgivningen som sjunker.
- Detla iir nag01 \'i 11u1sre gi>ra nagnt ar, menar Gunnel och menar att det ar svart for
personale n pa biblioteket att racka till.

5.11

Intervju med barnbibliotekarien

Jag har haft flera samtal med bambibliotekarien, som vi kan kalla Anna, under tidenjag
arbetat med lasvaneundersokningen i Bokhult. Fragor och svar har avlost varandra . For
att se om jag hade uppfattat hennes situation och asikter ratt traffades vi for en mer
regelratt inte rvju den 16 /4 - 1997. Jag anvande mig av en intervjumall ( Bilaga 6 ). Den
fick fungera mer som samtalsunderlag.
Anna har arbetat pa kommunbiblioteket i Bokhult sedan sommaren 1995. Det var alldeles
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innan biblioteket invigde sina nya lokaler i september 1995. Innan <less arbetade Anna pa
en annan ort inom kommunen. Dar var hon ocksa bambibliotekarie. Nu ar hon den enda
bambibliotekarien kvar i kommunen . bvriga bambibliotekarietjanster har dragits in.
Annas tjanst ar pa 30 veckotimmar, alltsa 75%.

- Jag vet arr 1986 fanns derfem barnbibliotekarier heir i kommunen. lngen heltid men sa
diir en 25 - 30 timmar var hade vii al/a fall, sager Anna.
- Min rid racker inte till sa mycket egentligt barnbiblioteksarbete langre, rycker jag. lnnan
jag borjade heir i Bokhult hann jag vara med pa en de/ foriildramoten och informera om
hocker. Skolbarnen hann jag med pa ett annat vi.5 iin nu ... da hade jag bokprat varje
vecka i olika kla.uer ... jag hade ocksa bokprat med grupper pa Barnavard'icentralen.
Hur samarbetar du med skolan, 9 - 12-aringarna pa mellanstadiet'?
-Jagforsoker att hjiilpa skolbarnen nar de iir hi.ir med sina liirare. Jag vet niir de kommer
for vi har gjort upp ett schema. Men j ag masre ofta hoppa in och sitta i infonnationsdisken
iiven pa de riderna. Da iir det ju inte SQ liirt a/La ganger aJr ga ifran niir klasserna kommer
... som rur ar iir liirarna engagerade och en def av dem iir heir ibland och llinar kassevis
med hocker rill sina klass rum. Men jag kiinner ju he/a ti.den art jag skulle vilja vara liter
mer akriv.
Jag undrar over bokprat. Hur ofta har Anna <let med skolbamen?

- Inre alls under -97 ... liirarna har betr mig om a,r ha en barnbokscirkel med dem. De
ha.de en for nagra ar sen och ryckte der var sa bra. Men niir och hur ska jag hinna med
der? Att ga ur i klasserna och prata backer cir tacksamt och det ar alltid battre nar nagon
uromsraende gor der enligt lararna. Men det var som sagt langesenjag hade rid med det ...
under -96 gjorde jag en de! bokprar men jag fick liigga det meJta forarbetet pa min fritid
och det iir ohal/ban arr ha der sa.
Anna arbetade ju inte i Bokhult pa den ti den da biblioteket var inhyst i grundskolans
lokaler sa hon kan inte jamfora hur det var da. Men hon sager att det vore bra om hon
kunde komma ut till kJassema med backer bl.a. pa grund av att <let ofta ar platsbrist i
biblioteket. Gymnasieungdomama anvander lokalen flitigt och att ta emot hela k.lasser av
mell anstadieelever kan kannas litet trangt.
- Nar man gar ut i klassernafar man en god ochfin kontakt med eleverna ... det marks pa
arr manga konuner till biblioteket och fragar ejter just de bockerna man pratat om el/er
hocker av sammaforfattare ... man blir pa nagot siitt en etablerad boktipsare art riikna
med for barnen ... men ejtersom vi iir sa fa i persona/en sa ar det svart att f a mojlighet art
ga ur i klasserna som tidigare.
Tycker du ocksa att det ar sa att mellanstadiebamen inte kommer hit pa sin fritid ? Din chef
tycker sigju marka <let'?
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-Ja. Jet cir nog wt Fast Je cir ju i ochfiir sig hiir och lanarjlitig t med sina klasser. Men
der ar klart allftirut var de kanske harmer a1·fri viUa ocksa. Kommer det nc1gra nu /JG
eftermiddagarna sa tycker jag mest alt de cir hiir och Leker med datorerna.
Tycker du att det finns tillrackligt med backer har for slukaraldem ? Och vad har du for
inkapspolicy?

- Jag rycker nog att vi har riitt gott om hocker som horde passa. Jag kiiper fran
Bihlimektjansts samhindningslisrnr. Jag ior nog oftast sa att jag vaUer hort den lite!
smalare harnlifleraturen. Jag kciper kanske da i sta/let jler exemplar av "sakra "forfaflare
... sa 'na jag vet alt harnen fragar efter ... fantasy ... spok och skrack ... mysterier och
deckare ... aven roliga historier cir sad.ant som efterfragas ... jag ma.\'le ocksa tiinka pa alt
kiipa in liitT lasra hocker .
Pa min fraga om det ar nagot sarskilt hon anskar sig i fraga om sitt arbete svarar Anna att
hon bra garna skulle vilja ha mer kontakt med skolan . Hon papekar dessuto m att hon
skulle vilja ha bibliotekskunskap med barnen redan fran de lagre klasserna. I och med att
skolan nu ska arbeta pa ett mer undersakande satt kravs det att elevema redan tidigt lar sig
att saka informatio n, menar hon.

5.12 Samtal med larare
Yid alla tillfallen dajag var i klassema och gjorde enkaten och dajag hade
gruppintervjuerna med bamen fickjag ocksa tid till att prata med larama. Yid ett tillfall e
var jag med klassen i biblioteket tillsammans med lararen. Jag viii inte kalla dessa samtal
for intervjuer men j ag viii gama aterge en del av innehall et har. Laramas namn ar
pahittade.
Samtalen har ra rt sig om laramas satt att anvanda biblioteket. Marker de nagon
forandring sedan biblioteket flyttade fran deras skolloka\er? Tycker de att det ar latt ell er
svart att fa sina elev er att lasa skanlitteratur och far de nagon hjalp av bibliotekarien?
Alla larare j ag pratar med anvander regelbundet biblioteket for att lana bank- ell er
vaskbacker. De tycker att lasning av skanlitteratur ar nagot viktigt som de viii att barnen
ska fa ta de! av. Sarskilt idag nar video och datorer \ockar sa menar larama att det ar extra
vikti gt att det finn s vuxna som kan visa pa alternativ i form av spannande backer.
I flera av klasserna har de olika system for att bamen ska beratta for varandra o m
backema de last. I nagon klass sker detta var fjortonde dag. En slags redovisning av
bankbackerna kan man saga.
M ari e, larare i en fjardeklass sager att hennes elever ar valdigt intresserade av att lasa
skanlitteratur.

- Jag tror aldrigjag har haft en sadan hiir /asklassforut under mina tjugo ar .mm /arare ...
harnen cir sa nojda med vad hihlioteker har au erhjuda ... det iir sa harligr all se do111
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komma springande lyckliga iiver sina nyfunna backer. Men jag vet ju ... snarf duger inte
bihlioteksbockerna liingre ... Konstigr nag har jag in1e hart nagon klaga an pa aft der inre
Jinns Wahlstroms ... men det kommer val ... det vore bra om nagon fran biblioteket
kunde komma hit och prata lire om nya tips pa backer ... barnen paverkas ju en he/ de/ av
nagon som kan beriitta spiinnande ... sjalv hinner man ju inte siitta sig in i det nya som
kommer ut, sager Marie.
Alla larare jag pratar med saknar det samarbete de sager sig ha haft med biblioteket pa den
tiden det lag i skolans lokaler.
- Da var bibliotekarien en av ass. Hon kom ut jiitreofta i klasserna och pratade och hade
med sig sin korg med hocker i ... som hon liimnade i klassen. Hon hade bokcirkel med

oss Liirare kommer jag ihag ... det var mysigt och larorikt. Vi kanju inte ha rid aft halla
oss ajour med barnboksuthuder. Vi har heft biblioreket om att f a ha bokcirkel igen for vi
tycker det iir lite' trogt aft fa en de/ av eleverna arr Liisa, sa det vore bra om vi /arare kunde
formed/a nagra nyherer ... men (vviirr har inte bibliotekarien rid, sager Asa och Ingrid.
En annan sak som var bra nar biblioteket lag i sko lan tycker lararna var att de kunde
skicka ivag nagon ell er nagra el ever for an hamta nagon bok eller for att !eta efter n agon
uppgift ell er vad det nu kunde vara. Nu maste man ju k.la pa sig och ga ut. Det ar
visserligen inte langt men tillrackligt for att de inte anser sig kunna skicka over el ever
ensamma.
I arskurs 5 ar lararna medvetna om att eleverna mer an garna laser sina langserier och de
mena r att det ar battre att de laser det a n inget alls. Detar en period som gar over. De
fiesta elever verkar i alla fall gilla lasning, tycker de, aven om pojkarna tycker bast om
serietidningar.
Men som bankbok maste de valja en riktig bok.

- Jag och fl era av ass andra gar och lanar lire extrabocker da och da som vi Lagge, ur i
klassrummet ... safinns det lite art valja pa. Jag fa r tips av bibliotekarien niir jag kommer
ochfragar, sager Asa.
I a rskurs 6 sager larama att de saknar det foma samarbetet med biblioteket. Det ar sallan
bibliotekarien har tid att hjalpa till nar sexorna ar pa besdk i biblioteket.

- Vi tycker att det iir heir hopplost svart aft fa en de/, sarskilt killarna, art liisa ... det vore
underbart med nagon som kunde visa pa alternativ till serietidningarna .. jorr hade
bib/iotekarien mer rid, det marks ... det iir ju ingen oviljafran bibliotekets sida men visst
iir det synd sa det har blivir ... om inte vi skulle ga hit och forsoka fa i al/a fall de fiesta art
Lana nagot sa skulle siikert en hel def av elevema inte Liisa nagon skonlineratur alls, menar
en av sexornas larare.
Jag undrar om lararna tror att bamen var pa biblioteket mer pa sin f ritid forut nar det lag i
skollokalema.

- Jag kan tiinka mig att vara sma tycker aft det kiinns otryggt art ga hit sjalva nu niir det
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alltidfinns sa manga stora gymnasieungdomar hlir pa ejtermiddagarna. Sa det iir slikert
sa, menar en av larama.
Bo.kslukare kommer ocksa pa tal. Visst finns det slukare i alla klassema, tycker larama.
Det finns alltid nagra stycken bade pojkar och flicker som laser mycket. Att de skulle ha
blivit fler ell er farre pa senare tid kan de inte marka. Daremot tycker de att det kanske ar sa
att den s.k. slukaraldem intraffar tidigare, redan pa lagstadiet.
Jag far uppfattningen att larama tycker att det ar svarare att locka med lasning av
skonlitteratur ju hogre upp i aldrarna bamen kommer.
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6. Overgripande diskussion och slutsatser
I foljande kapitel tar jag upp de slutsatser jag har kommit fram till med stod av det
empiriska materialet, d.v.s. enkatsvaren och gruppintervjuema med 9 - 12-aringar samt
intervjuer med bibliotekarier och larare. Resultat och slutsatser kan inte sagas vara
representati vt for hela landets 9 - 12-aringar. Dartill ar material et for litet. Men man far en
fingervisning om hur 9 - 12-aringarna i Bokhult, ett mindre samhalle ett par mil utanfor
en storstad, forhaller sig till hocker, lasning och hihliotek.
Jag har inte tankt att upprepa alltfor mycket av foregaende kapitels di skussion kring varje
fraga i enkaten, dar jag ocksajamforde resultaten i Bokhult med tidigare forsknings resultat.
I det foljande utgar jag fran mina fragestallningar i kapitel 1 och jamfor mina resultat aven
med ovrig litteratur jag har last.

6.1

Hur ser 9 - 12-aringarnas Uisvanor ut?

Flickoma sager sig lasa betydligt oftare i en bok pa sin fritid an pojkama. 91 % av
flickoma laser var ell er varannan dag. Motsvarande siffra for pojkama ar 48%.
5% av bamen uppger att de aldrig laser i en bok pa sin f ritid .
Daremot tycker de fiesta bamen sjalva att de laser fler hocker nu pa mellanstadiet an nar
de gick pa lagstadiet. Denna kansla tycks okaju hogre arskurs de gar i. Alla flickoma i
arskurs 6 tycker att de laser fler hocker nu an forut.
Dessvarre sager nio av bamen att de tycker att de laser farre hocker nu an pa Iagstadiet.
Denna kansla tycks ocksa oka med aldem och vara vanligast bland pojkama. Det horde
inte vara sa eftersom alla larare anvander sig av skonlitteraturlasning i sin undervisning.
Dessutom visar de ett start intresse for att fa barnen till att upptacka gladjen i att lasa
hocker. Llirarna laser ocksa hocker hogt for bamen i klasserna.
Undersokningen tyder pa att flickorna laser fler hocker an pojkama eftersom de ocksa
laser oftare. Detta resultat kommer ocksa Wahl in & Asplund Carlsson och Barbre
Johansson fram till i sina undersokningar ( se s. 27 ).
Att det faktiskt ar nio barn som tycker att de laser farre hocker nu an forut behaver dock
inte betyda att de agnar mindre tid at lasning. Det kan bero pa att bockerna numera ar
tjockare och tar langre tid att lasa ut. Som jag tidigare namnt sa anser jag att det ar nast
intill omojligt att fa ett kvantitativt matt pa hur mycket barn laser. Det kanns for mig helt
ointressant. Det som ar viktigt maste val anda vara om barn tycker om att lasa och darfor
agnar sig at llisning av egen vilja, inte om de for att dear tvingade att lasa plojer sig
igenom den ena boken efter den andra utan att fa ut nagot av dem ( jfr avsnitt 4.4 ).
Att Iara barn att tycka om att lasa ar en viktig uppgift for alla vuxna som harmed barn att
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gora, anser jag. Ett satt att Iara sig beharska ett sprak ar genom skonlitteraturlasning. Att
aga ett sprak blir mer och mer viktigt for att man inte ska slas ut i dagens mediasamhalle
( jfr avsnitt 4.3 och 4.5 ).
Om flickoma bara far valja ett lasmedium sa valjer nastan 80% heist en vanlig bok.
Motsvarande siffra for pojkama ar knappt 40%. Over 50% av pojkarna foredrar
serietidningar.
Av undersokningen framkommer ocksa att 9 - 12-aringama inte laser vuxenbocker i
nagon egentlig utstrackning alls. Har skiljer sig Bokhultsresultatet fran andra
undersokningsresultat jag sett. I Barbro Johanssons undersokning uppger en tredjedel av
mellanstadieelevema att de laser vuxenbocker.
Flickoma i Bokhult laser fler hocker avsedda for ungdomar an vad pojkama gor.
Wahlstroms ungdomsbokserier ar mycket populara och efterfragade sarskilt bland
flickoma. Pojkama laser fler hocker tankta for mellanaldem. Ett ovantat hogt antal
bamsliga hocker uppges som senast lasta bok av pojkar i arskurs 6.
Min slutsats ar att detta faktum ar ett tecken pa att pojkamas intresse for lasning avtar med
aren och att det ar bekvamt att ta till en tunn barnslig bok som bankbok i skolan dar alla
maste ha en skonlitterar bok att lasa.
Forutom "Bert-bockema" av Anders Jacobsson och Soren Olsson och hocker som ingar i
genren "spoken I skrack I rysare" och "deckare I mysterier" tycks pojkama och flickoma
ha helt olika boksmak. Resultatet tyder pa en ganska stor bredd vad gall er smaken.
Flickoma vill lasa om karlek, romantik och relationer medan pojkama foredrar det mer
aventyrliga , okanda och ovissa.
Detta resultatet ar inte overraskande om man tanker pa bur olika pojkar och flickor redan i
9 - 12-arsaldem fungerar socialt ( jfr avsnitt 4.1.3 och avsnitt 4.2 ).
Av intervjuema framkommer att pojkama anda vill lasa om relationer, kompisar och aven
karlek men det verkar som om det inte far markas. Detar inget man vill skylta med som
pojke. Det ar darfor "Bert-bockema" ar sa populara sarskilt bland pojkama, tror jag.
Jag kommer alltsa fram till att pojkama och flickoma skiljer sig at betydligt vad galler
lasvanor over huvud taget.

6.2 I vilken utstrackning anvander 9 - 12-aringarna
biblioteket?
Alla elever besoker regelbundet biblioteket med sina larare. Da lanas bl. a. bankbocker.
Forutom dessa organiserade biblioteksbesok uppger 38% av bamen att de aldrig ar pa
biblioteket pa sin fritid.
Bamen sager att de laser en sorts hocker hemma och en sorts hocker i skolan. Det verkar
som om biblioteksbesoken med skolan racker for att tillgodose framfor allt pojkamas
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behov av skonlitteratur. 77% av pojkama uppger att de lanar bockema de laser pa
biblioteket. Motsvarande siffra for flickoma ar 34%. Aven om kompisar ar bade
pojkamas och flickomas framsta boktipsare sa lanar pojkama de flesta av bockema de
laser i biblioteket. Man kan befara att om inte larama gick till biblioteket med sina k.lasser
skulle en he! de! av pojkama enbart lasa serietidningar.
Jag kommer fram till att fler an halften av flickoma hittar bockema de laser i miljoer
utanfor biblioteket. " Kompisbiblioteket" betyder mer for flickoma an for pojkama.

6.3 Hur stammer bibliotekets utbud overens med vad 9 - 12aringarna sager sig vilja Uisa?
For pojkamas del stammer bibliotekets utbud ratt val overens med vad de har angett som
favoritbocker. Men flickoma signalerar tydligt att de viii att biblioteket ska kopa in
hocker som Wahlstroms ungdomsserier. Da sager de att de skulle ga till biblioteket ofta.
Detar i princip bara Wahlstroms hocker som saknas vad galler bibliotekets utbud av bamoch ungdomsbocker.
I intervjun med bambibliotekarien framkommer att hon ar val medveten om att bamen viii
lasa spok- och skrackhistorier, deckare och fantasy och hon koper in nya bocker med
detta i bakhuvudet.
Om langseriebocker av typen "Fem-hocker". "JG tty-hocker'', "Biggies", och "Tvilling hocker'' ska finnas pa biblioteken ar en diskussion somjag inte tanker gain pa narmare.
Det star helt klart att dessa bockernar f ram till sina lasare utan bibliotekets hjalp.
Huruvida de skulle kunna locka fler barn till biblioteket och pa sa vis ge dem chans till att
hitta andra altemativ ell er inte vet jag inte ( jfr avsnitt 4.7 och 4.7. I ). Sjalv tycker jag att
det vore vettigt att ge bambibliotekarien mer tid til I att besoka k.lassema och direkt visa pa
spannande hocker genom bokprat.
Faktum kvarstar dock att allt tyder pa att nastan var fjarde 9 - 12-aring i Bokhult har hittat
sin basta bok utanfor biblioteket. Detta kan ses som att biblioteket och skolan har
misslyckats med att na fram med sina altemativ. Wahlin och Asplund Carlsson kommer
fram till en motsvarande siffra pa mer an vart tredje barn ( se avsnitt 5.5.2 ).

6.4

Vad gor 9 - 12-aringarna hellre an att lasa

pa

sin fritid?

For flickomas del in gar lasning som nagot naturligt i deras sociala monster. Detta visar
bl. a. deras intresse for att Jana hocker av varandra. Dessutom framkommer det i alla
intervjuema att lasning ar roligt.
Om jag tittarpa de tre mest populara fritidssysselsattningama som bamen fatt uppge,
kommer jag fram till att flickoma i arskurs 4 och 5 tycker det ar roligare att vara med
kompisar och att utova nagon form av sport ar roligare an att lasa hocker. Men for
flickoma i arskurs 6 star att lasa hocker overst pa fritidsaktivitetslistan foljt av TV- /
datorspel och sport.
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For pojkamas del hamnar att lasa backer forst pa sja tte plats av atta . Vad de heist gor pa
sin fritid ar att spel a TV- I datorspel, se videofilm eller sporta. Pojkarna i a rsk urs 5 har
aven angett alt de tycker att det ar roligt att vara med kompisar.
I intervjuema framkommer inget som tyder pa att ba men finner boken oi ntressant som
medie betraktat. De ser gama pa videofilm och TV men manga menar att om de bara hittar
en bra bok sa ar det mer avkopplande an a tt titta pa film. Film upplevs som snabbt och
bekvamt och nagot som man tittar pa tillsammans med kompisar.
Min slutsats ar att flickoma tycker om att lasa och att de agnar en hel de! av sin fritid a t
just denna sysselsattning. Pojkama daremot skulle behova me r hjalp an de fa r idag av
vuxna, som kan stimulera dem till bokl asning av egen fri vilja. Det finn s som sagt in get
som tyder pa att pojkarna egentligen tycker att lasning ar trakigt, bara att de tycker det ar
svart att hitta ratt backer.

6.5

Finns det nagra slukarbarn i Bokhult?

Enligt bamen sjalva, larare och bibliotekarier finn s det en liten kli c k av barn i 9 - 12a rsaldem som med ratta kan kallas bokslukare . Jag har gjort e tt forsok att rakna ut hur
manga ba rn som kan sagas tillhora slukarbarnens skara. Jag utgar fran att cirka en
femt edel a\· pojkarna ( 19 %) oc h halftcn ( 50% ) a\· flickorna an ger bokl asnin g som e tt
av sina tre .. roligastc.. altcmativ vad gall er f ritidssysselsattningar. Detta motsvarar 34,7 %
a\' all a barnen. All sa manga kan kallas sluka rba m haller jag inte for troligt. M en j ag anta r
att bland de barn som har angi\'it bokl asning som sin roligaste ellcr nast roligaste
fritid ssyssla finn s de som kan sagas \'a ra bokslukare. Slukarbarnen finn s i sa fall bl and
27% av flicko rna och endast bland 4,8% ( ~ ) av pojkama. Om man tanker pa mitt satt. ar
15,7~ a\' 9 - 12-aringama i Bokhult eventuella slukarbam. Attalla verklige n ar det kan
jag inte ha\'d a men e n trolig siffra ar det, enli gt min uppfattning.
Enligt Barbro Johanssons undersoknin g ar 20% a \' bamen slukarbarn. Mo tsvarandc
siffra anges av Wahlin och Asplund Carlsson till 15%.
I Bokhult ve rka r det som om det finn s tva sorters slukarbam. En grupp .. betar av .. allt de
kan hitta av de n ena typen av backer efter den andra men bara en sort i taget. Den andra
gruppen laser mera brett och varierat och kan vaxla fran genre till genre utan problem .
Det ar i de n forsta gruppen de fiesta la ngserielasam a befinner sig enligt de sl utsatser jag
kommit fram till framst gcnom intervj ucrna.

6. 6 Har bibliotekspersonalen ratt nar de sager att
slukarbarnen inte langre komn1er till biblioteket pa sin fritid?
Tyvarr tyder allt pa att sa faktiskt ar fall et. Utlaningsstatistiken vad gall er utlan av
barn Iitteratur pekar en!igt bi bliotekets egna statistik nerat.
A v de 15,7% som kan tankas tillhora slukarbamen befinner sig flickom a hemma och
laser bocker som de lanar av varandra, mest la ngseriebocker. Flickoma pa pekar i
intervjuema a tt de pa sin f ritid laser en a nnan typ av backer an de som finns pa
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biblioteket.
Pojkama ar pa vag att med stigande alder tappa intresset for att Jasa hocker. De Jigger
hell re i soffan och tittar pa video eller spelar datorspel med sina kompisar. Annars agnar
de sig at sport. Laser de nagot pa sin fritid sa ar det framst serietidningar.
Ovanstaende ger ocksa svar pa den ursprungliga f ragan jag fick av chefsbibliotekarien i
Bokhult och som var sjalva upprinnelsen till den bar uppsatsen, namligen : Vart tog
slukarbamen i Bokhult vagen?

6. 7 Vad gor biblioteket ror att framja 9 - 12-aringarnas
Iasintresse?
Ingen aktuell plan for bamverksamheten finns. Daremot hoppas man nu, att det ska bli
andringar till det positiva i och med nyordningar vad galler nlimndema i kommunen fran
1 juli 1997. Man bar redan borjat med att utarbeta en kulturplan och dar finns bamverksamheten med.
Bambibliotekarien Anna forsoker hinna med att hjalpa till nar lararna kommer med sina
klasser. Ett uppgjort schema finns , men ofta maste Anna sitta i informationsdisken liven
under dessa tider. Under 1997 bar hon inte hunnit med ett enda bokprat i klasserna och
dessutom tvingats saga nej till laramas onskemal om att ha en bokcirkel. Under 1996
forekom nagra fa tillfallen med bokprat, men da det mesta forberedelsearbetet fick ske pa
fritiden, tycker inte biblioteket det ar rimligt att fortsatta sa.
Ett satt for Anna att forsoka framja lasintresset for barnen ar att kopa in litteratur som
handlar om sadant barn fragar efter, t.ex. mysterier, spok- och skrackhistorier, deckare
och "roliga historier".
Min slutsats blir att ingenting speciellt riktat mot 9- 12-aringarna egentligen gors pa
biblioteket pa grund av bristande resurser.
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7.

Sammanfattning

Syftet med uppsatsen har varit att studera en grupp 9 - 12-arin gars lasvano r och
fritidsintressen. Jag har forsokt ta reda pa deras installning till lasning och hocker och i
vii ken man de besoker bibli oteket pa sin fritid .
Det ar i 9 - 12-arsaldem vissa barn sags komma in i en period da de formli gen slukar
backer. Darav begreppen slukarbam och slukaraldem .
Jag har ocksa velat undersoka om det fortfarande i dagens mediasamhall e fi nns
slukarbarn och om bibliotekspersonalen har ratt , nar de sager. attjust slukarbam en slutat
komma till biblioteket pa sin f ritid.
Empirin har bestatt av enkater och gruppintervjuer med barnen och intervjuer oc h samtal
med bibliotekarier och larare.
For att fa en bakgrund ti ll uppsatsens fragestallningar har j ag tagit upp valda delar av
Kulturradets rapport o m barnbokens stallnin g och Regeringens kulturpropositi on, bada
fran 1996. Dar talas bl.a. om vikten av att folk- och skolbiblioteken prioriterar
bam verksamhet. Ansvaret for detta vil ar pa kommunerna, som idag ofta gor
ogenomtankta besparingsatgarder som drabbar bamen. Jag har ocksa beskri vit skillnader
mellan folk- och skolbibliotek.
For att lattare forsta hur 9 - 12-aringar tanke r och kanner har jag belyst fragor kring
sprak. backer och lasnin g fran ett utvecklingspsykologiskt perspekti v.
Jag har ocksa beskrivit den tidi gare forskning krin g barns lasvanor somjag funnit
relevant. Jamforelser med denna studi es empi riska material har gjorts.
Denna underso kning har visat pa stora skillnader mellan pojkamas och flicko mas
lasvanor. Flickom a laser betydli gt oftare an pojkarna pa sin fritid och de laser
form odligen darfor ocksa fl er hocke r.
Pojkarna foredrar serietidningar framfor .. vanli ga·· backer. Det gor inte fli ckom a.
Lasning av vuxenbocker forekommer i stort sett inte all s.
Flickoma viii lasa om karlek, romantik och relationer medan poj kama vi ii lasa o m aventyr
och fantasy. Daremot tycker bagge konen om genren '·spoken I skrack I rysare" och
.. deckare I mysterier...
Pojkama tycks tappa intresset for lasning med stigande alder.Det ar tvartom vad galler
flickoma. Ovantat manga pojkar i arskurs 6 laser bam sliga backer. Detta kan vara ett
tee ken pa att de inte ids lasa utan tar till dessa ofta tunna backer eftersom de maste ha en
skonlitterar bankbok i skolan.
For de flesta pojkama verkar det som om det regelbundna biblioteksbesoket med klassen
racker for att till godose deras behov av skonlitteratur. Hemma laser de serietidningar.
Flickoma lanar bankbocker med skol an eftersom bockema de laser pa fritiden framfor allt
lanas av ko mpisar. Hemma laser de framst Wahlstro ms langseriebocker, som inte finn s
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pa biblioteket.
Nastan vart fjarde barn har hittat sin basta bok utanfor biblioteket.
Jag har kommit fram till att det bland 15,7% av bamen kan finnas sl ukarbam . Ett typiskt
slukarbarn verkar vara en flicka som laser langseriebocker av typen ''Kitty-bok'' ,
··Tvilling-bok·· eller nagon annan av Wahlstroms langseriebocker. Men aven slukarbarn
med ett bredare register finns representerade bland gruppens intervjuade barn.
Att vara med kompisar, sporta ell er lasa ar flickomas tre favoritsysselsattningar pa
f ritiden. TV- I datorspel , se videofilm eller sporta roar pojkama mest. Lasning hamnar
langt ner pa deras favoritlista. sarskilt bland pojkarna i arskurs 6.
Bibliotekariema har formodligen ratt nar de sager att slukarbamen inte langre kommer till
biblioteket pa si n fritid. Allt tyder pa att sa arfallet, aven utlaningsstatistiken.
Helt klart ar att bibliotekspersonalen trots att de sa onskar inte har tillrackliga resurser for
att samarbeta med skolan pa det satt som bade de och lararna onskar. Pa den ti den
biblioteket lag i skolans lokaler var samarbetet mycket battre. Det har blivit samre i och
med att biblioteket utokat oppettidema utan att ha fatt mer personalresurser.
Bambibliotekarien tvingas nu att arbeta mer i yttre tjanst.
I och med Bokhults nya kulturplan . som haller pa att utarbetas kommer forhoppningsvis
bibliotekets bamverksamhet att lyftas fram.
Vissa flickor blir nog alltid slukarbam men med pojkama kan man undra. De behaver
uppenbarligen mycket hjalp. tips och medveten paverkan fran vuxna for att kunna kanna
att lasning vore nagot att agna sig at med noje pa fritiden.
Att det ar roligt att lasa har sa gott som alla barnen oavsett kon sagt i intervjuerna. Men det
verkar som om sarski lt pojkarna har svart att hitta tilltalande och spannande hocker.
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8. Kall- och litteraturforteckning
8.1

Otryckta kallor

Farer : nyhetshlad, (nr. 45. 1996) I red. Magnus Sjoholm. - Lund : Bibl iotekstjanst
Fa.rel : nyhetsh/ad, (nr. 46, 1996) I red . Magnus Sjoholm. - Lund: Bibliotekstj anst
Johansson. Barbre. ( 1989), Slukaraldern,finns den?: en pilotstudie av nagru
mellanstadieklassersfritidsliisning. -Stockholm : Litteraturvetenskapliga institutionen vid
Stockholms uni versitet. - D-uppsats, handledare Mari a Nikolajeva, vt 1989, sten cil
Statistik fran biblioteket i Bokhult angaende biblioteksverksamheten. stencil
Enkatsvar fran 121 mellanstadieelever, januari 1997
Gruppintervju med 4 elever arskurs 5 + Jangre samtal med larare, 6 f ebruari 1997
Gruppintervj u med 4 elev er arskurs 6 + langre samtal med larare, 17 februari 1997
Gruppi ntervj u med 4 elever arskurs 4 + Jangre samtal med Iara re. 18 f ebruari 1997
Intervjuer med chefsbibliotekarien, augusti 1996 och varen 1997
Intervjuer med bam bibli otekarien. varen 1997

8.2

Tryckta kallor

Almegard N~rby. Karin , ( 1997), Nu har skolbihlioteken medvind II DIK-Forum , nr.5,
s. 10 - 11
Appleyard. J. A .. ( 1990), Becoming a Reader : The Experience of Fiction from
Childhood to Adulthood. - Cambridge: University Press

Barnsparer: iJehokfiir hihlimek, ( 1994) I Anna Birgitta Eriksson et al. - Lund:
Bibliotekstjanst
Barnbokens stallning : inmn bih/ioteksvasendet och inom barnomsorgen . - Stockholm,
1996. - ( Rapport fran Statens Kulturrad 1996 : l )
Bettelheim. Bruno, ( 1983), Lara sig lasa : barns behov av mening I Bruno Bettelheim ,
Kare n Zelan. - Stockholm : A WE I Gebers
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Bjerrum Nielsen. Harriet, ( 1991 ), Hisrorien omflickor och P<?jkar: konssocialisarion i err
urvecklingspsykologiskt p erspekri1• I Harriet Bjerrum Nielsen. Monica Rudberg. - Lund:
Studentlitteratur
Carlberg, Gunnar, ( 1994). Dynamisk U11 ·ecklingspsykologi. - Stockholm: Natur &
Kultur
Chambers. Aidan. ( 1987), Om hocker. - Stockholm : Norstedt
Filipson. Leni. ( 1989), Bocker och ridningar II Barn och unga i mediealdem: fakta i ord
och siffror I Cecilia von Feilitzen et al.. - Stockholm: Raben & Sjogren. - (Terna
information). - S. 75-82
Fry. Donald, ( 1990). Children ra/k a hour hooks: seeing themselves as readers. Philadelphia USA : Open University Pre ss. - (Engli sh. Language and Education )
Hesslind. Lars, ( 1993 ). Ha /ta pegasens iigg. - Goteborg: Tre backer
Hesslind . Lars. ( 1988), Samra ! med e n kakelviigg. -Goteborg: Tre hocker
Holme. ldar Magne . ( 1991 ). Fonkningsmerodik : om kvalitativa och kvanrirativa meroder
I Idar Magne Holme. Bernt Krohn Soh·ang. - Lund: Studentlitteratur. - (Teori ,
forskning. praktik )
Ladberg. Gunilla. ( 1995). Om milnniskor.\ un·eckling. - Stockholm: Liber Utbildning
Ladberg. G unill a. ( 1984). Ull'ecklin.g\['.\_\'ko!ogi. - 2. uppl. - Arl ov: Esselte Studium
Limberg. Lo ui se, ( 1993 ). VaJ ilr c/er for ski/In.ad m e/lanfolkhihliorek och sko!bihliotek? II
Skolbibliotek i medvind: ideer och modeller for framtiden , artiklar ur Bam&Kultur 1991
- 1993. - Lund : Bibliotekstjanst. - S. 15 -21
Mitchell. Cajsa. ( 1989). All randa en elc/ : om kulrurens hetyde lsefor harns utveckling. Solna: Esselte Studium
Mahlqvi st, Stefan, ( 1987), Llmgseriebih:ke r : en underha llningsgenrefor me llana ldern II
Skraplitteratur for barn och tonarin gar? 2. Ungdomslasning I Lars Furuland et al. - 4.
utokade uppl. - Lund : Bibliotekstjanst. - (Biblioteksdebatt 21 ). - S.41 - 75
M0hl. Bo. ( 1981 ), Nar harn lase r: lirre rarurupp!evelse ochfa.nrasi I Bo M~hl & May
Schack. - Stockholm: Gidlund
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Nilsson, Jan, ( 1986), Bamforaldrar hocker. -Stockholm: Almqvist & Wiksell
Laromedel. - (Pedagogiska biblioteket)
Nilsson, Uno, ( 1994), Bokprat II Bamsparet: idebok for bibliotek I Ann.a Birgitta
Eriksson et al.. - Lund : Bibliotekstjanst. - S. 93 -99
Regeringens proposition 1996/97: 3: Kulturpolitik. - Stockholm : Riksdagen

,;( Svensson, Cai, ( 1988), Att ge mening at skonlitteratur: om barns och ungdonwrs
utveckling till lasare. - Universitetet i Linkoping, Terna kommunikation. -(Forskning
och svenskundervisning 3 , SIC 19)
Wahl in, Kristian , ( 1994), Barnens tre bibliotek: lasning av fiktionsbiJcker i slulwraldern
I Kristian Wahlin , Maj Asplund Carlsson. - Stockholm/Stehag : Symposion. - (Skrifter
utgivna av Svenska bamboksinstitutet nr 53)
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4.
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.5.

Hur valjer du ( for det mesta ) ut bockerna du laser?
tips fran bibliotekari e

()

tips fran larare
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tips fran kompi s
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tips fran fora\der
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last om dem elle r hort
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6.
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7.
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koper sjalv
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( '
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ha rhemma
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paannal salt
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Hur ofta gar du till biblioteket
1 gang i veckan

()

l gang i manaden

()

paloven

()

hara

aldrig

(l
\

pa din

fritid ?

Eller? .. . .................. . ..... . ... .. . .... . ....... .. ...... ....... .

8.

pa

Det bar tycker jag ar roligast att gora
min fritid!
( Satt l for det roligaste , 2 for det nast roligaste och 3 for det som kommer sen!)
spela nagot instrument

()

utova nagon sport

()

TV-spel ell er datorspel

()

lasa hocker

()

se nagon film pa video

()

Vilken? . . ... ... . .... ..... ... .......................... .

scouter eller annan forening ( )
a nnal

()

Vad? ......... . .. . ........ ..... ...... ..... · ·. ·· · ·· ·· · ·· ·

9.

Vilken ar din basta bok?

1-0.

Tyl'kt>r du aft du laser flt'r bol'ker nu an nar du gkk
ja, fler

()

nej , Carre

()

pa

lagstadiet?

lika ma nga ( )

•

TACK! FOR ATT DU HJALPTE MIG MED ATT SVARA PA DE
HAR FRAGORNA!
Ditt

n arn n ...... . .... . ... ... ..... . ...... .

BILAGA 2

Interviufragor till elever i arskurs 4 - 6

1. Tycker du att det ar roligt att lasa? Varfar I varfar inte?
2. Hur ofta laser du pa din fritid?
3 . Vad laser du da? ( backer, serietidningar, faktabacker. .. )

Nar laser du?

4. Laser du alltid ut de backer du barjar pa? Varfar I varfor inte?
5. Hur ska en bra bok vara? Vad ska den handla om?
6. Ska den se ut pa ett visst satt, e\ler vad gar att du valjer en viss bok?
7. Sag en riktigt bra bok som du last pa senare tid? Varfar var den sa bra, tycker du?
8 . Tycker du att du hittar de backer du vill lasa? Var?
9. Vern tipsar dig om backer? Betyder kompi sarna nagot for dig nar du valj er backer?
10. Laste nagon for di g nar du var Ii ten?
11 . Kommer du ihag nagon sarskild bok fran nar du var liten ?
12. Varfor laser du mer I mindre nu an forut , tror du?
13. Har du andrat boksmak pa mellanstadi et?
14. G illar du bokse rier? Varfor I varfor inte?
15. Tror du att det ar ski llnad pa pojkars och flickers boksmak? Vil ken och varfar i sa fall?
16. Hur ofta ar du pa biblioteket? Vad gar du nar du ar dar?
17. T ycker du att du far den hjalp du behaver dar?
18. Hur ska ett bibliotek vara, tycker d u? Vad skull e fa dig att ga dit?
19. Vad ar bra I daligt med ditt bibliotek?
20. Om du fi ck ge din bibliotekarie nagra tips ... vad skulle de vara om i sa fa ll ?
21 . Varfar ar du I varfor ar du inte, intresserad av backer?
22. Vad skull e kunna fa di g intresserad av bocker (och lasning)?
23. Du ar intresserad av XX ...skulle du vilja lasa o m XX? Finns det bocker om det?
24. Vad gar du heist pa din fritid?
25. Gar det att jamfora en film med en bok, tycker du? Vi\ket foredrar du? Varfor?
26. Varfor tror du att sa manga hellre spelar datorspel och ser pa video an laser en bok? Vad
gar du sjalv heist?
27. Vilka ar dina favorit-TV-program?

Opaljakten ( Orjasreter, E. )
Pojken med guldbyxorna ( Lundgren. M. )
Trettonde natten ( Bertin, E. C. )

Bilaga 3

Senast Iasta bok.

Januari. 1997
Forfattare inom parentes. Titeln ar under struken nar .. senast lasta bok.. =.. basta bok ...
Nar fler i arskursen angett samma ti tel anges
hur manga med siffra i fetstil.

He :
Mor och jag ( Lindstrom. A. )

* = finns inte i biblioteket i Bokhult
B.W = B.Wahlstroms forlag
Kursiv = har namnts av bada ki.inen

Flickor arskurs 4 ( 17 st.):
Hcf:
Bror Groda och bror Padda kommer tillbaka
( Lobel , A.)

Hcg:
Berts dagbok ( Jacobsson. A. )
2
Bert., vidare herrakrelser ( Jacohsson, A. )
Det !ilia huset pa prarien ( Wilder. L. I. )
Det magiska spelet ( Cnattingius. A. )
Didrik ( Herrstrom. C. )
Huset med de S\'arta maskerna ( Fisker. R. )
Yid nasta fullm ane ( Wagner. V.)
uHce:
Fagelskrammoma ( Westall , R.)
* Julangeln ( Pascal. F. )
* Ny i familjen ( Pascal. F. )
*Pojkar forbjudna ( Levinson. M.)
*Prinsessan Justine ( Quin-Harkin, J.)
* ·Tvillingama.. ( Pascal. F. )
2

uHce:
*Aldrig mer killar ( Bracale, C.)
B. W
*Fantomens hamnd ( Stine. R. L. )
*Kitty och den talande roboten(Keene)B. W
*Kitty och maratonmysteriet (Keene) B. W
*Kitty och fallet i Yellowstone(Keene) B. W
*Lurande logner ( Pascal. F. )
B.W
*Rubinhalsbandet ( Pascal. F.)
B.W

Oidentifierade titlar :
Den gamla dagboken ... ·' om spoken och
san 't"
Vampyrens hamnd
For vanskaps skull
Hastarna pa Grollhof

Flickor arskurs 6 (22 st.):
Hcg:
Bens hefrielse ( Jacohsson. A. )
Black beauty ( Sewell. A. )
En bra klass ( Oran , A )
Kulla Gulla ( Sandwall-Bergstrom. M. )
uHc:
Sanne gatubam ( Lind, M. )

B. W
B.W
B. W
B. W

B. W

Oidentifierade titlar :
Den hemlige pojkvannen

Flickor arskurs 5 (20 st.):
Hcf:
Sunes hjamslapp ( Jacobsson . A. )
Supersnuten Sune med ratt att snoka
(Jacobsson. A. )

Hcg:
Britta och Silver pa ridskolan ( Pahnke , L. )
De forsvunna kronjuvelema ( Sonne, K. )
Ebba ( Herrstrom. C. )

uHce:
* Anna och Sebastian ( Biebel, B. )
Blodroda rum ( Bertin, E. C. )
* Dromresan ( Pascal. F. )
* Onda ogat ( Stine, R. L. )
*Omgiven av morker ( Parker. D ) 2
* Radda Willy ( Strasser, T.
2
Skrackhistorier ( Nesbit, E. )
*Yngst i ganget ( Hall, B.)
2
* Zack pa spokjakt ( Cruise, B. )

B .W
B.W

B.W
B.W

Lz:
Said ( Muhsen, Z. )

Oidentifierade titlar :
Abborrgolens ode
Tjejligan ... Ronis dromkille (Quin-Harkin??)
Tunnelmysteriet ( Flood. E. L. ?? )
Enhomingens hemlighet ( Kavanagh P. ??)

Senast lasta bok.

Januari, 1997.
Forfattare inom parentes. Titeln ar understruken nar "senast lasta bok"' ="basta bok".
Nar fler i arskursen angett samma ti tel anoes
0
hur manga med siffra i fetstil.

Hcg:
Berts be{rielse ( Jacobsson. A. )
Det var inte mitt fel ( Abrahamsen A . F.)
Hasttjuvama ( Genberg, K. E. ) '
Kalle och chokladfabriken ( Dahl , R. )
M~lin och Tina ( Engdahl, B.)
Mm morbror trollkarlen ( Lewis, C. L. ) 2
Pedro flyr ( Peterson , H. )
Spokena fran Carra ( Ibbotson , E. )

* = finns inte i biblioteket

uHce:
* Yild jakt ( Dixon , F. W. ),

Pojkar arskurs 4 (22 st.):

Hee:
Shannaras talismaner ( Brooks, T. )

Bokhult
B. W = B.Wahlstroms forlao
Kursiv = har namnts av bada°kijnen

Hcf:
Dinosaurieaventyret ( Durrell, G. )
Elof ar en tjuv ( Karl man. A. )
Metteborgs oden och aventyr(Lagercrantz, R.)
Otto ar en noshoming ( Kirkegaard O. L. )
Patrik ( Stark, U.)
Pernix ( Wiesmtiller, D. )
Rock-Jimmy ( Anrell, L.)
Hcg:
Berts bravader ( Jacobsson, A.)
Berts vidare hetraktelser ( Jacohsson. A. )
Berts bekannelser ( Jacobsson , A. )
I3erts bekymmer ( Jacobsson, A. )
·· En Bert-bok •· ( Jacobsson, A. )
Guldets forbannelse ( Nilsson , U.)
2
Haxans trolldom ( Nilsson, U. )
Jammannen ( Hughes, T. )
SVJ ( Dahl , R.)
Ture Sventon privatdetektiv ( Holmberg, A.)
Ture Sventon i London ( Holmberg, A. )
uHc:
Brann borgama ( Svedelid, 0. )
Hot vaming fara ( Peterson, H. )
uHce:
* Micke och Molle (Walt Disney)

Pojkar arskurs 5 (13 st.) :
Hcf:
Danny bast i varlden ( Dahl, R.)
Spoken hjalp ( Gripe, C. )

B. W

Pojkar arskurs 6 (27 st.):
Hcf :
Duktigt Sune ( Jacobsson, A.)
G~sen far till Paris ( Cedering, S. )
Gn~en s~m ville_ bli julskinka ( Cedering, S. )
Polis po_h s potat1sgns ( Cedering, S. )
2
Sunes hJamslapp ( Jacobsson, A. )
Sunesjul ( Jacobsson , A. )
Hcg:
Berts dagbok ( Jacobsson. A. )
Berts befrielse ( Jacob.non, A. )
Berts bekannelser ( Jacobsson, A. )
Berts bravader ( Jacobsson, A. )
Bert och boysen ( Jacobsson, A )
Bert och brorsoma ( Jacobsson, A. )
Eva och Adam ( Gahrton, M. )
Fyrens ~emlighet ( Nilsson, U. )
Hej knekt ( Fricke, M. )
* Kim pa smugglarjakt ( Holm, J. K.)

B.W

uHc:
S~kskeppet i dimman ( Engdahl, B. )
Umversums ode , Planetjakten (Johansson,G)
uHce:
* B\ggles i orienten ( Johns, W. E.) B. W
* Biggies flyger osterut ( Johns, W .E.) B. W
* Rebellemas kamp, Star Wars ( Zahn , T.)
* Radda Willy ( Strasser, T . )
2
* Tre deckare loser spindelns gata ( ?? ) B. W

Qgb:

* Harren som flugfisk ( Westrin. G. )
Oidentifierad titel :
Pang i plugget

Hcg:
Den tretTonde natTen ( Bertin. E. C. ) 2
Hasttjuvarna ( Genberg, K. E. )
Max, hunden_:5mn inte ville &i ( lVayne. K. )
Opaliakren ( Orjasa:ter, E. )
Oskar i Paradiset ( Lindberg, M. )
Pa liv och dod ( Hahn, M. D. )
Vackra Svarten ( Sewell, A.)

Bilaga 4

Basta bok. Januari. 1997.
Forfattare inorn parentes. Titeln ar under struken nar "basta bok .. = ·'senast Jasta bok...
Nar fler i arskursen angett sarnma ti tel anges
hur manga med siffra i fetstil.
* =finns inte i biblioteket i Bokhult
B. W = B. Wahlstroms forlag
Kursiv = har niimnts av bada kb'nen

Flickor arskurs 4 ( 17 st.) :

Hcg:
Jag ar en varulvsunge ( Linde, G.)
Julia for alltid ( Dahlback. H. )
·'Nagon Bert-bok'' ( Jacobsson. A. )

B.W
B.W
B.W
B.W
B.W
B.W

Oidentifierade titlar :
Amanda ( Kanske menas en av Annika Holms
backer om Olle och Amanda ? )
For vanskaps skull
Det doda huset ... kalla karar
JSalla karar ( forlagsserie finns , B.W)
Ovrigt: Djurbockerfran biblioteket

Hcf:
Busiga Bullen ( Wikander, E. )
Sunes hjamslapp ( Jacobsson. A. )

·· En Wahlstroms ungdomsbok ... om en kille
som spelade basket och en tjej som gillar
hon om··
·· Vet inte vad den hette"

Hcg:
Black beauty ( Sewell, A. )
2
Kulla Gulla ( Sandwall - Bergstrom. M. )
Vari dens basta spokhistorier ( Westall , R, )

uHc:
Troll i huvudet ( Ekholm, L)

Flickor arskurs 5 (20 st.):

Gri sen Wi II y
Ryttarna paApelgarden
Yampyrens harnnd
For vanskaps skull
T.ina pa semester

Flickor arskurs 6 (22 st.):

>

uHce:
*Baywatch ( Robinson. N.)
*Eldsvadan ( Pascal , F.)
*Prinsessan Justine (Quin-HJ)
*Somrnarlagret ( Pascal, F. )
*''Tvillingama" ( Pascal , F. )
*Valnaden ( Pascal, F. )

Oidentifierade titlar :

Ovrigt:

Hcf:
Mio min Mio ( Lindgren, A. )

SVJ ( Dahl, R.

uHce:
*Kitty och TV-mysteriet ( Keene, C.) B. W
*Tvillingarna i England ( Pascal, F.) B. W
*Tvillingbok ,"vet inte vilken·• (Pascal) B. W

uHc:
Eira ( Gripe, C. )
Isabel ( Lind, M. )
Yargsparet ( Persson. b.
Yinterviken ( Wahl, M.)

)

uHce:
*Anna och Sebastian ( Blobel, B.)
Blodroda rum ( Bertin, E. C. )
Efterlyst ( Ellis, C. )
*Falskt spel ( Kelly, F. )
*Gengangaren ( Mahy, M.)
*Omgiven av marker ( Parker. D. ) 2 B. W
*Onda ogat ( Stine, R. L. )
*Varningen och andra spokhistorier ( Oldfield)
B.W
*Yngst i ganget ( Hall, B.)

Oidentifierade titlar :
For vanskaps skull ... "en hastbok''
Lucy min van
Tunnelmysteriet ( Flood, E. L. ??

OBS! En flicka bar inte svarat nagot.

Kalle och chokladfabriken ( Dahl.R)
Opaljakten ( Orjastl!ter, E. )
Pedro flyr ( Peterson. H. )
Spokena fran Carra ( Ibbotson, E. )

Basta bok. Januari, 1997.
Forfattare inom parentes. Titeln ar understruken nar "basta bok" = "senast lasta bok".
Nar fler i arskursen angett samma ti tel anges
bur manga med siffra i fetstil.

3

uHce :
* Vild jakt ( Di xon. F. W . )

B.W

Hee:
Shannaras talismaner ( Brooks, T . )

Ovrigt :

.

.

•
0

"Nagon av Lewis ... kommer mte 1hag llteln
... fantasy i alla fall ··

* = finns inte i biblioteket i Bok.hull
B.W
B.Wahlstroms forlag
Kursiv = har namnts av bada konen

=

OBS! En pojke "vet inte" nagon biista

!?!!!Ll

Pojkar arskurs 4 (22 st.):
Hcf:
Dinosaurieaventyret ( Durrell , G. )
Flores och Blanzeflor ( Sindt, U. )
Spokhuset ( Sundh. K. )
Pemi x ( Wiesmtiller. D. )

Pojkar arskurs 6 (27 st.):
Hcf :
Grisen far till Pari s ( Cedering. S. )
Sunes hjarnslapp ( Jacobsson, A. )

Hcg :
Berts befriel se ( Jacobsson. A. )
Bert och boysen ( Jacobsson. A. )
"Nagon Bert-bok ·· ( Jacobsson. A. )
* ·· Fem-bockerna ·· ( Bl yton . E. )
Haxans trolldom ( Nilsson, U. )
Max. hunden som im e ville do ( Wayne, K. )
Pojken som sov med sno i sin sang ( Mankell )
S VJ < Dahl. R. J

uHc:
Barn av Andromeda ( Johansson. G.)
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Hcg :
Berts bryderier ( Jacobsson. A. )
Berts dagbok ( Jacobsson, A. )
Bert och boysen ( Jacobsson. A. )
Bert och brorsorna ( Jacobsson. A. )
Berts vidare betraktelser ( Jacobsson. A.)
"Bert-bockerna··
Den svara vandringen (Conlon McKenna, M )
Striden vid ringmuren ( Svedelid , 0 . )
Trettonde natten ( Bertin. E. C. )
2

uHc :

Oidentifierade titlar :

Det bla bandet ( Engqvist, H. E. )

MaskenMax

uHce :

Ovrigt:
KalleAnka
Kalle Anka pocket

3

* BiooJes i oknen ( Johns. W . E. )

B .W
0 0
Blodroda rum ( Bertin, E. C.)
Kalle Anka pocket
2
* Legenden om Star Wars, en serie (Zahn, T.)
Pelle och proffset, en serie (Ambjomsen,I) 2
* Zack pa spokjakt ( Cruise, B.)
B. W

2

OBS! Fyra poikar bar inte angett
nigon biista bok !

Ovrigt:
" Kalle Anka serier"

Pojkar arskurs 5 (13 st.):
Hcf :
James och jattepersikan ( Dahl. R. )

Hcg:
Berts befrielse ( Jacobsson. A. )

2

"En serie hocker ... personema ar Pete,
Jupiter och Bob

OBS! Tva pojkar "vet inte" nagon
basta bok!

Bilaga 5

Topplista over fritidsintressen

Flickor arskurs 4 - 6 :

Pojkar arskurs 4 - 6 :

1. sport I fysisk aktivitet
2. vara med kompisar
3. Jasa backer
4. se nagon film pa video
5. TV- I datorspel
6. spela nagot instrument
7. annat ( t.ex. vara med djur. sy , skriva)
8. scouter ell er annan forening

I. TV- I datorspel
2. sport I fysisk aktivitet
3. se nagon film pa video
4. spela nagot instrument
5. vara med kompisar
6. lasa backer
7. annat ( t.ex . bygga modeller. fiska )
8 . scouter eller annan forening

BILAGA 6.

Fragor till chefsbibliotekarien
Bakgrund?
Biblioteksorganisationen i kommunen ?
Plan eller mal for bambiblioteksverksamheten?
Okade resurserna till biblioteket nardet blev gymnasiebibliotek? Tillrackligt?
Vad grundar du ditt pastaende pa om att slukarbarnen inte kommer langre till biblioteket?

Ar det sa. ell er? Orsaker?
Vad anser du o m verksamheten for 9 - 12-aringarna? Samarbetet med skolan?

Barnbibliotekarien
Hur samarbetar du med skolan?
Har samarbetet med skolan andrats pa senare tid ?
Har du bokprat?
lnkopspolicy vad gall er mellanaldrarna? Marker du att utgivningen av Hcg- backer
minskat?
Barnbiblioteksverksamhet i ovrigt?
Marker du att slukarbarnen slutat ga hit? Din chef tycker sig marka det?
Om du fick onska nagot som ror ditt arbete ?

Hogskolan
i Beras

Institution en
bibliotekshogskola.n

Hogskelan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter komBibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 19 77..
mer frlir. hda Iandet for art studera har. Hog:::kolan bestar
I manga ar var bibliotekshogskolan I Boras lancets enda
av fem in~titutio1Ji.:r och utbildningsprogram och K11rser ges
sp~cialho~skola for bibliot"lr.?ti~i:..,·.r.en genom ,.: .. ;vcrsiteinom omradena bibliotek och information, textil, teknik, petens och hog~lrnlnrn,:,c !':··: ~:!~;;t :·,a: oioiiolek:.irieutbildd?.go£ik samt data och ekonsrr.:.
- ningar inrlittats aven pa andra universitet.
Hogskolans !okaler Jigger mitt i centrala Boras.
Bibliotekarieutbildningen Jeder till en magisterexarnen
1977 ~rundades Hogskolan i Eoras, men de textila utsorn omfattai sammanlagt 160 poling (motsvarar atta termibildningarna har sitt ursprung linnu llingre tillbaka i den statner), varav minst 80 poling inom Hmnet biblioteks- od,
liga Tekn•ska Vafskolan som inrlittat!es redan 1866.
infonnN.ionsvetenskap.
Forsknh •g och utveckling~arbetc lir en expanderande de!
Forskarutbildning i biblioteks- och infonnatic1:.'1utenav hogskolan~ verksamhet. Hogskolan samverkar h~r med
skap ges vid Goteborgs universitet.
foretag, statii.ga myndigheter och kommuner i Sju-hiiradsbygden oc:1 i andra delar av Jandet och utlandet.

lnstitutionen bi',liott:kshogsl<olan
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Högkolan i Borås publikationsdatabas.
Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen
mellan åren 1995 och 2006.
Högskolans Bibliotek har utfört digitaliseringen på de exemplar som funnits i bibliotekets fysiska
samlingar. De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Högskolan i Borås
publikationsdatabas.
Upphovsrätten tillhör författarna.
Publiceringsår: 2017

