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Abstract The purpose of this  thesis is to investigate the habits of borrowing
books among third-grade pupils. My aim is also to study what
significance their teacher and the librarian have on the pupils’
borrowing habits.
Based on the results from an experiment, two observations,
interviews and by compiling a list of short summaries of literature
relevant to my thesis. I wanted to compare earlier research with
my own results and also reflect on remarks made by librarians and
teachers concerning the children’s reading and use of the library.

The study shows that the pupils borrow fiction literature in most
cases. Their habits during the spring term of 2000 seemed to have
changed. Those who every third week regularly visited the branch
library with their teacher, seemed to have found their genres. The
girls preferred to read about animals and sports, while the boys
were only attracted by books on sports. The method the teacher
had chosen while teaching, was to let her pupils read regularly
using fiction literature, as a main thread.
I believe the pupils have reached the age where they consume a
large amount of books. Fiction literature is the sole source of
books in this particular class. Furthermore, I concluded that the
most important person to the pupils, when trying to increase and
maintain their desire to read, was their teacher.
However, my research also showed that the librarian was
important to the teacher for giving suggestions on good novels and
learn how to present those in an interesting way.
Thus, the teacher acts as an intermediary between books and
readers.
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FÖRORD

Jag vill tacka min kollega och mentor, Inger Wärngård-Johansson, för hennes arbete med att
hjälpa mig med litteraturtips och framför allt att i alla lägen fungera som ett bollplank.

Jag vill också tacka min handledare, Gunilla Borén, för att jag med hennes hjälp lyckades med
vad jag inte trott jag hade kapacitet till; nämligen att skriva uppsats.

Med denna dikt vill jag sammanfatta hur det känns att skriva uppsats, för så här i efterhand
var det faktiskt ett riktigt roligt arbete.

Om härliga dagar

Vissa dagar bär, man lyfter
svävar omkring med sin lycka.

Färgerna vilar lättjefullt
på sina föremål.

Ljuden skojar vänligt med öronen.
Fötterna är varma, huvudet svalt.

Tankarna åker skridskor på blankis.
De genomför alla tänkbara figurer

utan att förlora balansen.
Man kan sitta i lugn och ro,
nysta ihop slingorna av sitt

ihoprafsade liv.

Andra dagar,
andra dagar ska vi inte tala om.

                                           (Olofsson, Tommy)
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Jag är utbildad  förskollärare och jag har jobbat i femton år som sådan. Med den bakgrunden
tyckte jag att det skulle vara intressant att skriva om någon företeelse som rör barns eller
ungdomars besök på bibliotek. Mitt uppslag till ämnet som min uppsats kom att handla om,
fick jag när jag arbetade på Bokviks filialbibliotek under våren 2000. Där hade jag som
uppgift att ställa i ordning hyllorna efter klassernas besök. Denna uppgift inbegrep att rätta till
böcker, placera om de böcker som hamnat fel på deras rätta plats. Vissa gånger hade jag
känslan att det var bara från fackbokshyllorna som eleverna hade lånat, och det var inte bara
från de hyllor som riktade sig direkt till barnen utan de var i lika hög utsträckning benägna att
låna  fackböcker som var skrivna för vuxna. De böcker som verkade vara mest eftertraktade
var de som handlade om djur, sport och teknik.
När jag även hade sett några bokprat och visste att till stor del var det skönlitteratur som
bibliotekarien visade på och pratade om, tyckte jag det var ett än mer intressant fenomen.
Eleverna som tydligt visade sig vara intresserade av de behandlade böckerna, anmälde sitt
önskemål att de ville låna dessa böcker med handuppräckning. Alla elever hade var sin
skönlitterär bok när bokpratet var slut, men de lämnade ändå biblioteket med en fackbok.
Böckerna som de förut sagt sig vara intresserade av kunde personalen hitta på de mest
konstiga ställen, i seriebokstråget, bakom andra böcker i bokhyllan och t.o.m. på toaletten.

Jag ville med uppsatsen undersöka vad detta beteende kunde bero på, om de föredrog
facklitteratur eller skönlitteratur. Kunde det vara så att facklitteraturen med sitt glättiga och
lättillgängliga utseende påminde om de spel som barnen kan använda både på datorn eller
som TV-spel och de videofilmer som finns att tillgå för dagens barn?

I min första planering hade jag tänkt använda mig av två olika klasser och bibliotek, det ena
beläget i Bokeå, som är en större stad och det andra beläget i Bokvik, som är en mindre by.
Jag ville jämföra den skillnad som kunde ligga i deras olika förutsättningar och miljöer och
om det i sin tur kunde påverka elevernas lånevanor. Men jag reviderade tidigt dessa planer
och valde istället att bara fokusera  den mindre byn, och den specifika klass som valts ut som
innehåller 18 elever.

1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med min uppsats var att undersöka , dels om det var så att lågstadiebarn i en årskurs 3
lånade fackböcker i högre grad än skönlitterära böcker,  vad det förhållandet i så fall kunde
tänkas bero på, dels om det var så att lärare och bibliotekarie kunde påverka elevernas
lånemönster på biblioteket.
Jag vill samtidigt klargöra att jag anser att det finns ”bra” och ”dåliga” fackböcker som riktar
sig till barn/ungdomar. Amborn och Hansson skriver att eftersom det visar sig att
faktaböckerna ökar i antal och särskilt som de ofta presenterar mycket fragmentariska
orsakssammanhang och dessutom ofta svarar på märkliga frågeställningar långt från de frågor
barn ställer sig - ja, då blir skönlitteraturen allt viktigare som kunskapskälla. (Amborn, 1999,
s.23)



Min arbetshypotes gör gällande att deras invanda mönster med att se på videofilm och spela
dataspel även kan avspegla sig i deras val av litteratur. Det kan vara en bidragande faktor, och
jag kan se en del paralleller mellan en fackbok och videofilmer/dataspel t.ex. de korta
faktasnuttarna som finns i en dålig fackbok och snuttifieringen som även förekommer i
dataspelens värld.

Eleverna kanske inte heller är vana att låta sin egen fantasi spela, som den ju måste göra om
de läser en kapitelbok. I kapitelboken finns det inte så många illustrationer, den är inte nog
häftig helt enkelt. Jag tror  också att den som mest påverkar elevernas lånemönster är
bibliotekarien, men det kan naturligtvis också vara läraren, men det är som sagt en hypotes
som jag har.

Problembeskrivningen och syftet har fått leda fram till följande frågeställningar:

• Föredrar barnen i en lågstadieklass i Bokvik att låna fackböcker eller skönlitterära böcker?
 

• Vad kan barnens lånevanor bero på?
 
• Kan läraren och bibliotekarien påverka elevernas boklånande?
 

 

 1.3 Presentation av materialet
 
 Det material som jag har använt mig av i min uppsats är både teoretiskt och empiriskt. Jag
tycker mig ha upptäckt att det inte finns så mycket skrivet om låne- och läsevanor vad gäller
jämförelsen skön- och facklitteratur. För att få fram relevant litteratur gick jag in i LIBRIS
webbsök och i ARTIKELSÖK, där sökte jag på ”faktaböcker+barn”, jag sökte även litteratur i
kompendiet skrivet av Gunilla Borén (2000), Barnbokens referenskällor.Jag har läst den
litteratur som jag ansett vara relevant för min undersökning, och jag har även diskuterat ämnet
med mina kollegor som också har uppdaterat mig med olika infallsvinklar i ämnet.
 
 Det empiriska materialet har jag samlat in via observationer av en tredjeklass, som består av
arton elever. De är alla i 8-9-årsåldern, och jag har även intervjuat dem. Jag har också
genomfört en djupintervju med klassens lärare.
 

 

 1.3.1 Byn Bokvik
 
 Bokvik är en by som ligger vid Norrbottens kust, mittemellan två större städer, invånarantalet
i hela upptagningsområdet, då räknas även områdena Bokön och Bladnäs, uppgår till 2 171
invånare, och av dessa är 243 barn i åldrarna 6-13 år1.
 
 I byn finns såväl  äldre bebyggelse, som nybyggda villor och hyreshus. Bokvik var en
expansiv by i slutet av 1970- och början av 1980-talet, då man hade långt gångna planer på att
bygga ut stålindustrin i Bokstad som ligger 3,5 mil bort. Dessa planer gick tyvärr i stöpet, men
inflyttningen till byn, då i första hand från residensstaden, kulminerade så sent som under
första hälften av 1990-talet. Bokvik kan räknas till kategorin sovstad då det stora flertalet
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vuxna och ungdomar över 13 år pendlar till de bägge större städerna, varav en är länets
residensstad, där utbildning och arbetsplatserna finns.
 
 I byn finns ett nybyggt servicehus för äldre med plats för sexton vårdtagare,
distriktsköterskemottagning, skola för årskurs 0-6, daghem med fyra avdelningar,
konstgalleri, matställe och en rad småföretagare. Kärnan i byn består av kyrka,
livsmedelsbutik,  kafé, bank, bensinstation och bibliotek/post.
 Intresset för sport är stort i byn, vilket en livaktig sportklubb visar tecken på. Man utövar
hockey, fotboll, badminton, brottning, innebandy och ridning.
 
 

 1.3.2 Bokviks filialbibliotek
 
 Biblioteket som förut var inrymt i byns skola, flyttades 1996 ihop med den befintliga posten
vid byns torg. I och med att det var posten som stod för de befintliga lokalerna, som också
inbegrep kassavalv, så var det begränsade möjligheter att fritt planera den nya planlösningen
av den nya konstellationen. Men man hade god hjälp av den assistent som jobbat på filialen i
tjugo år, d.v.s. så länge den funnits i byn, och en bibliotekarie som har sin stationering på
huvudbiblioteket i kommunen.
 
 Det blev en planlösning som bestod i att det första utrymmet man stöter på när man kommit
innanför dörrarna till höger  är posthörnan. Den består av en dubbel skrivpulpet, en bokhylla
med diverse artiklar man kan köpa, som brevlådor och paket, och en mindre dubbelhylla som
avgränsar till biblioteket tillsammans med en stor utlåningsdisk.
 Till vänster innanför dörrarna finns det en hylla där man har samlat alla böcker i genren
Hembygdslitteratur, och rakt fram är tidskriftsavdelningen avdelad med en stor vikskärm.
Denna vikskärm har den möjligheten att man kan skylta med böcker i den.
 
 Sedan är man inne i biblioteket och det är den proportionellt större avdelningen av hela
lokalens yta, jag kan uppskatta procenten till 20 procent postutrymme och resterande 80
procent bibliotek. Men med tanke på att man  minskade bibliotekets utrymme jämfört med
den lokal som förut disponerades på skolan, var man tvungen att gallra i sitt bokbestånd
betydligt. I skrivande stund består biblioteket av sammanlagt  15 726 volymer och de är
fördelade på 5 796 exemplar av  barnskön, 1 140 ex barnfack, 3 338 ex vuxenskön, 3 555 ex
vuxenfack, 151 ex kassettböcker och 1 577 stycken tidskrifter.
 

1.3.3 Bokviks skola
 
 Eleverna är 243 till antalet och de är fördelade på fjorton klasser2, vilka  är placerade på tre
skolbyggnader, som ligger i byns utkant.  De kallas för Mellanstadieskolan där det finns fem
klasser,  Träskolan där det går  fyra klasser och Stenskolan som har fem klasser och där går
även klassen som jag har valt att undersöka. Av de nuvarande skolbyggnaderna är den äldsta
Träskolan från 1926 och de övriga två är byggda mellan 1970-1975.
 Det arbetar sju personer i Stenskolan, både lärare och förskollärare, med 41 år som
medelålder. All  personal på Stenskolan är kvinnor,  men i ämnena idrott och slöjd som
klassen har vissa veckotimmar arbetar  två manliga lärare.
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 I matsalen som ligger i Mellanstadieskolan har nyligen inretts ett skolbibliotek. Det är ett
bibliotek under uppbyggnad och det har kommit till p.g.a. att filialbiblioteket förut hade sin
placering i skolans lokaler.
 
 Men 1996 gick flyttlasset för filialbiblioteket till centrum i byn, som promenadväg från skolan
ligger  c:a tio minuter bort. I samband med flyttningen så var skolan och filialbiblioteket, som
i samma veva som flyttningen också slogs samman med posten, tvungna att hitta nya
samarbetsformer och rutiner. Det hade varit möjligt att besöka biblioteket spontant när man
förut hade funnits i samma lokaler, men nu var man först tvungen att planera besöken på ett
mer strukturellt sätt och även avsätta tid för promenaden.
 
 För elever och personal har det varit en period med mycket motstånd  och en vilja att försöka
riva upp det kommunala beslut, som förordade en flyttning och en sammanslagning. Men
beslutet som innebar att biblioteket flyttade till postens lokaler och  som till största del
handlade om att spara pengar, genomfördes trots alla protester. Men  som en bonus fick byn
behålla både sitt bibliotek och postkontor. För att kunna bereda elever och personal möjlighet
att använda referensverk på någon plats inom skolans lokaler, har skolbiblioteket kommit att
uppstå. Men alla klasser har under dessa fyra år hittat sin egen form och alla kommer nu med
tre veckors intervaller och lånar böcker i filialbiblioteket.
 

 1.3.4 Klass 3 A i Bokvik
 
 Klassen består  av arton elever, åtta pojkar och tio flickor. De har under sin skoltid haft två
lärare och är nu inne på sin tredje, som de kommer att behålla 3:an ut. Eleverna har gått
tillsammans i 2,5 år och en del har också delat dagistiden ihop. Alla utom en elev bor i villor.
 De bytte hastigt lärare under vt-00, och den vikarie som de då fick hade stora problem med
klassen i samband med att de skulle besöka biblioteket. Vissa elever sade sig ha stöd
hemifrån, då de påtalade att de inte ville vare sig besöka biblioteket eller låna böcker där.
 Men det tycks nu som om klassen fungerar mycket bättre, och de protesterar inte lika mycket
när det är dags för biblioteksbesök. Någon kan tycka att det är besvärligt att gå promenaden
dit, men alla följer med och lånar de böcker de vill ha till sin egen bänkbok.
 Till viss del tror jag att detta ändrade beteende, när det gäller lånevanor, har att göra med den
nya lärarens arbetsmetoder. Hon tycker att det är viktigt att lära sig att läsa och framför allt att
läsa mycket och ofta.
 
 

1.4 Disposition
 
 Kap.1 Här tar jag upp bakgrund, mitt syfte med uppsatsen, problemformulering och vilka
frågeställningar jag har kommit fram till. Jag presenterar även här mitt material, byn Bokvik,
dess sammanslagna bibliotek och post, skolan i byn  och den undersökta klassen. Här kan man
också se hur jag har disponerat uppsatsen.
 
 Kap.2 I detta kapitel beskriver jag dels vilken urvalsmetod jag har haft för mina intervjuer och
observationer, dels hur jag praktiskt har gått till väga då jag har genomfört dessa.
 
 Kap.3 Detta kapitel behandlar litteraturgenomgången, d.v.s. den litteratur som jag anser
relevant för förståelsen av min undersökning. Jag har valt att dela in detta stora kapitel med att
se på litteraturen ur elevernas, lärarens och bibliotekariens perspektiv.
 



 Kap.4 Här redovisar jag resultatet av undersökningen, observationer, experimentet, intervjuer
med eleverna och läraren, och presentationen av biblioteket sett med mina ögon.
 
 Kap.5. I detta kapitlet kommer analysen och diskussionen utifrån mina frågeställningar.
 
 Kap.6 Här gör jag en sammanfattning av uppsatsen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Metod
 

 Jag  valde att göra en kvalitativ undersökning som består av observationer, intervjuer och ett
experiment och jag valde den kvalitativa metoden p.g.a. att jag ville  titta på det specifika och
inte det generella. Om man använder sig av den kvalitativa undersökningsmetoden är man
inte intresserad av tal eller siffror. Man söker istället resultat i verbala formuleringar talade
eller skrivna. Instrumenten består av det talade ”ordet” och utsagorna sker verbalt. (Backman,
2000, s.31)
 Följande gäller för ett kvalitativt synsätt:

 
 Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta reda på hur människor
upplever sin värld. Deras mål är snarare insikt än statistisk analys. De tvivlar på existensen av ”sociala
fakta” och ifrågasätter användningen av en ”vetenskaplig” inställning när man har med människor att
göra. (Bell, 2000, s.13)

 
 Det specifika i min uppsats är att jag vill undersöka hur eleverna i en tredje klass väljer böcker
när de är på sitt filialbibliotek och lånar böcker med sin klass. Den kvalitativa undersökningen
som jag valde att begagna mig av skall förhoppningsvis ge en bra bild av hur de enskilda
eleverna fungerar i biblioteket under boklånesituationen. Jag var alltså inte ute efter att
kartlägga någon större grupp 8-9-åringar, utan tittade bara på den lilla gruppen som består av
arton elever. Att jag valde klass 3 A i Bokvik beror på att jag ansåg att en tredje klass skulle
vara intressant att undersöka. Jag trodde att de då hade skaffat sig relativt god läsförmåga.
Något som jag också tyckte var intressant att titta på, var om barnens lärare och bibliotekarien
som arbetar i Bokvik kunde påverka elevernas boklånande.
 
 Bibliotekspersonalens stöd kände jag att jag kunde räkna med, när jag har fört dialog med
dessa under vt-00, och vi då diskuterade vilket problem jag skulle belysa i min uppsats.
Läraren tog jag också kontakt med på ett tidigt stadium. Eleverna hade nästan bara hunnit
börja höstterminen -00, när jag och deras lärare diskuterade om det var möjligt för mig att
använda klassen till min undersökning. Läraren tyckte att det lät intressant och jag  kunde
därmed sätta igång med undersökningen.
 
 Den metod som betecknas som kvalitativ består av intervjuer av de arton eleverna och deras
lärare, två observationer och ett låneexperiment. I min uppsats har jag till så stor del, som jag
tror det är möjligt, sett till den helhet som ryms inom ramen för min uppsats. Jag har därför
valt att till största delen titta på hur deras situation är i klassrummet och i biblioteket, alltså
berör jag väldigt lite deras fritid.
 
 Jag genomförde även ett låneexperiment för att få mer kött på benen och  detta experiment
som bestod av två delar observerade jag. Idén fick jag i samband med ett möte med min
handledare, där hon undrade om barnens lånemönster skulle kunna förändras om jag hjälpte
dem lite på traven. Jag ville med detta experiment se hur barnen lånade om jag gav dem
tillfälle till att ur en samling fack- och skönlitterära böcker välja vad de ville låna. Det kunde
hjälpa mig att besvara den första frågeställningen jag hade. De båda observationerna som
pågick i ungefär två timmar per tillfälle, går också under termen kvalitativ, när jag under
observationen lyssnade av och kartlade vad eleverna gjorde i samband med biblioteksbesöket.
Jag tittade på alla moment i samband med biblioteksbesöket, d.v.s. förberedelse,
genomförande och avslutning.

 



 2.1 Intervju
 
 Jag genomförde alla  intervjuerna med eleverna innan de besökte biblioteket den andra
gången under min undersökningsperiod3. Jag hade placerat mig i ett rum i närheten av
klassrummet och barnen kom till mig två och två. Intervjuerna med barnen är att beteckna
närmare intervju än enkät, de har fått svara med egna ord och jag har intervjuat dem två och
två. Det var jag som ”parade ihop” barnen och detta kunde jag göra p.g.a. att jag regelbundet
tillbringar tid i klassen och därmed  känner till klassen relativt väl.  Jag tror också att eleverna
hade stort stöd av varandra. Det blev bra konstellationer, för de hjälptes åt att besvara frågorna
och  fyllde även i ord  åt varandra.Fördelar som jag kunde se med detta var dels
tidsbesparande och dels att barnen hade en trygghet i den kompis som blev intervjuad
samtidigt. Nackdelar som jag kunde se var att de kanske inte sa alla gånger vad de egentligen
tyckte, utan hörde vad kompisen sa och höll själva med. Men jag anser att fördelarna
uppvägde nackdelarna, Jag valde att gå direkt på intervjuerna och genomförde dessa utan
några pilotintervjuer.
 
 Vid min första planering av dessa intervjuer med eleverna hade jag tänkt att låta eleverna
besvara frågorna en och en, jag hade även beslutat mig för att utesluta bandspelare, men jag
reviderade mina tankegångar och valde att istället att  bruka bandspelaren. Detta beslut
föregicks av funderingar om att jag trodde att barnen skulle bli mer hämmade om jag använde
bandspelare. Jag blev senare på det klara med att barn idag är så vana vid teknik att det inte
spelar någon roll om man använder hjälpmedel för att själv kunna hantera materialet bättre. Så
blev nu fallet att  jag både brukade bandspelare och även förde korta anteckningar i form av
stolpar. Jag höll mig strikt till intervjufrågorna och behandlade dem i tur och ordning.
 Det var ett bra beslut att banda intervjuerna,  jag kunde därmed bättre koncentrera mig på vad
barnen sa, i och med att  jag skrev uppsatsen ensam. Det går åt mycket tid och kraft om man
under tiden man samtalar även skall hinna skriva ner vad som sägs. Man har också nytta av att
kunna gå igenom materialet flera gånger när man har det på band.  Stolparna jag skrev ned
hade jag stor nytta av när jag vid utskriften av intervjuerna upptäckte att vissa barn talade
både  tyst och lite otydligt. Jag använde intervjuformulär där jag under intervjuns gång
antecknade korta stolpar. När jag sedan lyssnade igenom intervjuerna fyllde jag i formulären
med elevernas egna ord
 
 När jag till största delen var intresserad av hur barnen beter sig i klassrum och biblioteket när
de lånar och läser böcker, var det runt detta vi samtalade. Jag hade som förberedelse via
klassens lärare informerat elevernas föräldrar, genom ett kort brev hem, där jag berättade att
jag höll på med uppsatsarbete och att jag ville använda klassen för intervjuer och
observationer. Det var ingen av föräldrarna som hörde av sig till mig och det tolkar jag som
att de inte hade något att invända mot att jag använde mig av deras barn i undersökningen. Jag
hade varit väldigt noga med att understryka att jag höll benhårt på sekretessen, detta
förklarade jag också för barnen, och jag tror att de kände så pass stort förtroende för mig att
de kunde svara ärligt och uppriktigt på mina frågor.
 Jag har  för min egen förförståelse läst   Att utreda, forska och rapportera (Eriksson, 1997
s.85ff) och boken Introduktion till forskningsmetodik (Bell, 2000, s.119ff) och där läst mig till
hur man bäst planerar och genomför intervjuer. De flesta frågor som endast kan besvaras med
ja eller nej, har jag kompletterat med följdfrågor.

                                                          
 3 P.g.a. att en av intervjufrågorna handlade om det ”låneexperiment” jag hade för avsikt att genomföra. Min
undersökningsperiod i klassen sträckte sig mellan 2000-11-13 och 2000-12-04.



 För att även besvara frågeställningen ”Kan barnens lärare och bibliotekarien påverka vad
barnen lånar?” hade jag även ställt samman frågemanualer till läraren/bibliotekarien. Men
p.g.a. att bibliotekarien blev långtidssjukskriven under mitt uppsatsskrivande så fick intervjun
som jag förberett med henne utgå. Jag beskrev istället hur situationen sett ut på biblioteket i
samband med klassens besök. Det kan jag göra  i och med att jag har min arbetsplats där. Jag
har även sett klassen låna både under vårterminen-00 och nu under höstterminen-00 och när
jag under bibliotekariens sjukskrivning hade gått in och vikarierat för henne, så ansåg jag att
jag kunde göra en rättvis beskrivning av situationen på biblioteket. Men jag var medveten om
att på detta sätt blev inte presentationen objektiv. Jag påverkade resultatet när jag presenterade
biblioteket sett med mina egna ögon, dock anser jag att uppsatsen har vunnit på denna lösning
även om inte det var mitt ursprungliga syfte.
 
Intervjun med klassens lärare hade karaktären av djupintervju, jag använde mig av
intervjumanual och den pågick  i c:a en timme d.v.s. till dess att jag fått svar på mina frågor.
Jag använde mig av bandspelaren även vid intervjun av  klassens lärare, av samma
anledningar som jag redan har presenterat under elevernas intervjuer. Det finns ytterligare en
anledning till att  bruka  bandspelare och det är möjligheten att använda valda delar till citat.
Men framför allt fanns allt samlat på band, och jag kunde därmed lyssna av intervjuerna flera
gånger och behövde inte fundera över hastigt gjorda och kanske slarviga anteckningar. Även
under denna intervjun skrev jag som ett komplement ner korta stolpar och intervjun med
läraren ägde rum hemma hos mig. När jag sedan bearbetade materialet gjorde jag det
sammanfattningsvis fråga för fråga, och jag hade även som ambition att hitta något i
materialet som jag kunde använda som citat.

 Jag genomförde elevernas intervjuer först, detta hade planerats med två syften i åtanke:
 * Jag ville inte ha någon som helst påverkan från de vuxna, som jag trodde skulle bli fallet om
jag hade startat med de båda djupintervjuerna av läraren och bibliotekarien.4

 * Det låneexperiment som jag planerat att genomföra fanns som en fråga till eleverna hur de
ställde sig till ett sådant försök.
 
 

 2.2 Observationer
 
Så här såg min planering ut för observationerna:
 

 1. Vid deras första besök v.46, -00 skulle allt vara som det brukar, och de vuxna5 skulle agera
precis som de brukar göra vid klassens biblioteksbesök.
 

 2. Vid nästa besök v.49 var det tänkt att bibliotekarien skulle iordningställa två vagnar med
böcker som handlade dels om sport och dels om djur, men p.g.a. hennes sjukskrivning skötte
jag iordningställandet själv. Dessa vagnar skulle så långt det var möjligt inbegripa alla
tänkbara vinklingar om de förutnämnda ämnena.
 
 Jag var med vid båda tillfällena och jag avsatte c:a två timmar vid det första besöket, vilket
innebar att jag var med under lärarens genomgång innan de begav sig till biblioteket. Under
besöket och efter det att klassen kommit tillbaka till klassrummet hade jag också möjlighet att
vara med. Det innebar att jag både fick höra hur läraren förberedde klassen inför besöket, jag

                                                          
 4 Som i planeringsskedet av uppsatsen var på plats i biblioteket, det var i slutet av oktober hon blev sjukskriven.
 5 Biblioteksassistentent och klassens lärare.



observerade även hur klassen betedde  sig under promenaden till biblioteket, hur de agerade i
biblioteket och hur avslutningen på dagen i klassrummet blev.  Jag kunde använda
observationerna till att få bilden av klassens lånevanor lite klarare. Vid det andra besöket var
jag  med vid iordningställandet av vagnarna och klassens tid i biblioteket.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Litteraturgenomgång
 
 

 3.1 Litteraturgenomgång ur elevernas perspektiv
 
 Jag kommer i detta kapitlet att titta närmare på litteratur som behandlar läs- och mediavanor.
Det som också behandlas är fackböcker och vilka roller boktipsare kan ha.
 
 Boken och läsandet ställs i dags- och kulturdebatten emot andra och nyare medier och annan
medieanvändning samtidigt som läsförmågan ofta är en förutsättning för att kunna utnyttja
och tillgodogöra sig de nya mediernas utbud. (Furhammar, 1997, s.11)
 Wåhlin och Asplund refererar till Barbro Johansson som i sin D-uppsats ”Slukaråldern finns
den?” skriver att slukaråldern brukar man kalla den tid då barnen är 10-12 år gamla. De har då
övat upp sin läsförmåga och kan därmed läsa flera böcker i veckan. Att de sedan blandar
skräp och kvalitet, fackböcker och fiktion om vartannat för att komma underfund om vad
litteratur innebär för just dem. Läser barn böcker på sin fritid eller har de nya och mer
lättillgängliga medierna som TV, video och kabel-TV tagit överhanden? Det finns mycket
som tyder på att så är fallet. (Wåhlin, 1994, s.27)
 
 Postman och Mander  ser teven som den stora fienden och debatten i deras efterföljd kretsar
mycket kring misstanken eller övertygelsen att barnens utveckling styrs fel av tittande på TV,
att de går miste om leken och därmed förlorar ett viktigt utvecklingsinstrument, att deras
språkliga förmåga hämmas och att deras intressen begränsas. (Furhammar, 1997, s.13)
 Omfattningen av TV-tittandet varierar mellan åldersgrupperna. Den äldsta generationen  ser
något mer TV än föräldra- och barngenerationerna och det finns en tendens att pojkar ser
något mer än flickor medan könskillnaderna i de vuxna generationerna är obetydliga. Den
enda tydliga skillnaden mellan stad och land gäller barnens TV-konsumtion, där
landsbygdsbarnen ser klart mindre än stadsbarnen. (ibid, s.48f)
 
 Jag anser att boken numer också har fått konkurrens av t.ex. video, datorer o.s.v. TV har
hamnat lite i bakgrunden men det som var en sanning i början på 1980-talet är inte relevant
idag år 2001. Däremot tycker jag att de medier jag ovan har givit exempel på är medier som är
lätta att ta till sig och anamma. Det kräver lite engagemang av brukaren att använda sig av
dessa medier till skillnad från att läsa böcker, användaren måste ha förmåga att både kunna
läsa och  koncentrera sig för att kunna ha glädje av lässtunden. Det här blir lite av ”Hönan-
eller-ägget-problemet”. Man måste kunna läsa för att tillgodogöra sig t.ex. datorspel. Men
man väljer kanske datorspelen för att man inte kan läsa eller är lässvag. Det blir då en ond
cirkel, genom att inte kunna läsa så kan man inte heller använda sig av datorspelen.
 Det finns alltså  mycket i barnens värld som konkurrerar om deras uppmärksamhet:
 

 I vår tid lever många barn i alltför snål kontakt med språket./…/Många timmar om dagen sitter våra barn
tysta framför TV-apparaten: gökungen i folkhemmet. Ofta är deras öron igenkorkade med hörlurar och
freestylepluggar. I denna elektroniska ljud-och pseudovärld får språket allt mindre svängrum. Därför har
bokläsningen blivit ett måste. Ett livsnödvändigt komplement, som tränar upp barnets förmåga att
omvandla ord till bilder i hjärnan. Barn-och ungdomsboken har därmed fått en helt ny betydelse. Nu för
tiden är den hemmets mest betydelsefulla uppfostringspryl. Och skolans allra viktigaste läromedel, som
jag ser det. (Hesslind,1992, s.7)

 
 

Anna-Clara Tidholm berättar i en intervju  att hon inte är förvånad över att många tonåringar
föredrar video framför böcker. Men det tråkiga med video är att det mesta är färdigt, tycker



hon. ”Det finns inga öppningar att stiga in i för betraktaren, inga öppningar för barnets eget
engagemang, egna fantasi. Genom boken däremot skapar man egna inre bilder, och det är
viktigt för barn idag.” (Åberg, 1997:6, s.19) I det fallet tror jag att hon menar skönlitterära
böcker, eftersom det är väl i första hand i kapitelböcker, med få eller inga bilder  - till skillnad
från de bildspäckade faktaböckerna - som man kan låta fantasin få flöda.
 Själv har Tidholm arbetat med radio- och TV program och medverkat till framställningen av
en CD-ROM. Hon kände sig tveksam till CD-ROM-skivan. Kan det vara bra för små barn att
sitta och klicka framför en datorskärm, frågade hon sig. (ibid, s.19)
 

 Teknikens framfart kan vi inte göra mycket åt, och det kan inte bli värre om det finns vettiga alternativ att
välja bland, konstaterar hon. Men risken är stor att det blir mycket klickande i högt tempo. Skönlitteratur
far inte så väl av den behandlingen. /…/ De barn som växer upp med böcker omkring sig utvecklar en
bättre läsförmåga än andra barn. Samtidigt kan man konstatera att priset på barnböcker fördubblats under
de senast tio åren.  TV och video kostar nästan ingenting. Därför är det viktigt att slå vakt om biblioteken.
(ibid, s. 19)

 
 I många hem håller boken idag på att konkurreras ut av TV, videofilmer och dataspel, som i
en aldrig sinande ström serverar äventyr och spänning - allt utan att mottagaren behöver
anstränga sig särskilt mycket. ( Wingård, 1994, s. 8)
 För alltför många elever har det blivit enklare att ta till sig dessa medier, hellre än att kämpa
sig till den koncentration som en bok trots allt kräver. (ibid, s. 9)
 Min egen reflexion är att det trots allt är bättre att eleverna läser en, som jag benämner det
”dålig” fackbok, än att de helt avstår från att läsa böcker. I boken måste barnen använda
blicken, men samtidigt sitta stilla med händer och fingrar, vilket  måste medföra att de bättre
kan ha nytta av boken. De får ett annat lugn och kan använda sin egen fantasi bättre.
 Jag förstår att mediasituationen är en helt annan för dagens barn:
 

 Med den förändrade mediesituationen har det blivit än viktigare för barnet att erövra språket.
Mediekonsumtionen är för befolkningen som helhet 5 ½ timme per dag och person. TV-tittandet utgör en
knapp tredjedel av konsumtionen mellan böcker och bokläsning uppgår till omkring 6
%….Mediesituationen överhuvudtaget kännetecknas dock av en större inriktning på bilden än på ordet.
T.ex. är 9-14-åringar tillsammans med pensionärerna våra flitigaste TV-tittare. Debatten har också
understrukit den fara som bildmedierna kan innebära, när det tryckta ordet kommer i bakgrunden och
språkutvecklingen hämmas eller stagnerar. Kabelutbyggnad, ökade tv-satellitutsändningar, videoutbud m
mm kommer att medverka till att mediesituationen i framtiden förändras. Det får konsekvenser inte minst
för barn och ungdom.  ( Andersson, C, 1987, s.48)

 
 Den omskrivna framtiden är som bekant redan här, boken skrevs 1987, alltså för över 13 år
sedan. Det är viktigt att det finns gott om fackböcker för barn/ungdom som även håller hög
kvalitet. Framförallt att det skall finnas ”bra” fackböcker, som innehåller den fakta som
barnen av nyfikenhet eller forskarlust väljer att fördjupa sig i. När de har nått 10-årsåldern är
fördjupningen i fackböckerna något som eleverna, p.g.a. sin då relativt goda läseförmåga,  då
kan arbeta med på egen hand eller med en kompis.

 
 Vid 10-årsåldern är vår forskningskapacitet som störst….Vilka faktaböcker man använder för sina
upptäcktsfärder spelar en stor roll. De måste kunna ge vettiga svar på de frågor som barn i olika åldrar vill
ha svar på och vara uppställda så att de motsvarar barnens sätt att fråga. Ibland kan man bli ganska trötta
på utbudet av faktaböcker för barn. Böckerna är fantasilösa, snuttiga och alldeles för många. Ingen vill
oss något på riktigt, ingen berättar något på allvar. För att fängsla och övertyga måste en
faktaboksförfattare vara besatt av sitt ämne och brinna av lust att förmedla sina fantastiska upptäckter till
oss andra.  (Ekström,  1997, s.57f)

 Men jag undrar samtidigt om barn tänker som vuxna gör, de har nog inte samma
”kvalitetsmåsten” som vi vuxna har. Jag menar att barn inte analyserar bra och dåliga böcker



som vi vuxna ofta gör. I vissa fall tror jag inte att barnen är medvetna om att det t.ex. är en
fackbok för vuxna som de lånar, för dem är det bara en bok som lockar för stunden.
 
 Men först måste jag reda ut begreppet fackbok och faktaböcker, för dessa två är inte
jämställda. Jag läser att Gomez & Swenne skriver: ”Fackböcker för barn brukar kallas
faktaböcker och de motsvaras inom vuxenlitteraturen närmast av populärvetenskapliga
fackböcker”.(Gomez, 1996, s.61) Elsa Gómez som är bibliotekarie vid Mitthögskolan i
Härnösand och Margareta Swenne som är lektor i svenska vid högskolan i Kalmar  har
tillsammans skrivit boken Aktivt lärande med skolbibliotek. I boken beskriver författarna bl.a.
hur eleverna kan få hjälp att lära sig använda sitt bibliotek, d.v.s. biblioteksundervisning.
(ibid, s.48f) De visar också på vilka funktioner skön- respektive facklitteraturen kan fylla för
barn och ungdomar. (ibid, s.59ff) Man skriver också om samarbetet mellan lärare och
skolbibliotekarie, framförallt hur det ideala samarbetet kan se ut. (ibid, s.69f) Sedan har de
åsikter om slukaråldern och de böcker som då är attraktiva för barn och ungdomar. (ibid,
s.107)
 
 För att vara konsekvent i min uppsats har jag använt termen fackbok även där textförfattarna
använder termen  faktaboken. Vad är då en fackbok? Jag tar hjälp av Lundgren & Lundmark
när jag ska definiera detta. Lundgren & Lundmark har i Faktaboken i skolan sammanställt ett
heltäckande  analysschema som man kan använda vid bedömningen av ”bra” och ”dåliga”
fackböcker. (Lundgren, 1983, s.41ff) Jag har själv använt detta schema och analyserat två
fackböcker som handlade om matematik och siffror. Det kändes som att detta analysschema
täckte in de flesta aspekter man kan behöva titta på när man analyserar fackböcker för barn
och ungdomar.
 Lundgren & Lundmarks  definition av en fackbok är en bok vilken förmedlar faktakunskaper.
Att boken sedan placeras bland fack- eller skönlitteraturen är ointressant då gränsen mellan
fakta och fiktion är flytande, särskilt rörande böcker avsedda för mindre barn.(ibid, s.48)
  De exempel som jag då tänker på är t ex George Johansson och Jens Ahlbom i böckerna
Mulle Meck som hittills har byggt en bil, en båt, ett flygplan och ett hus. Lars Klinting har
gjort en serie böcker om bävern Castor, som hunnit snickra en låda, sy ett förkläde och bakat
en kaka.
 Amborn och Hansson skriver att eftersom det visar sig att  faktaböckerna ökar i antal och
särskilt som de ofta presenterar mycket fragmentariska orsakssammanhang och dessutom ofta
svarar på märkliga frågeställningar långt från de frågor barn ställer sig - ja, då blir
skönlitteraturen allt viktigare som kunskapskälla. ( Amborn, 1999, s.23)
 Det har genom åren riktats kritik mot fackböcker skrivna för barn. Men ur denna kritiska syn
på fackböcker har det utvecklats många duktiga svenska författare, som gärna skriver böcker
som blandar fakta och fiktion. Dessa böcker skapar en spänning att lära, t.ex. om historiska
händelser.
 

  Faktaboken  har då och då kritiserats för att den gärna fastnar för detaljer och kuriosa och väljer att
behandla det udda och speciella. Det gäller särskilt samtrycksprodukter som inte tar hänsyn till svenska
förhållanden. På senare år har emellertid många svenska författare och konstnärer gett ut faktaböcker,
som är omsorgsfullt anpassade för barn och ofta har en personlig ton i utförandet. Lars Klinting har t.ex.
presenterat svenska djur och svensk natur i välgjorda faktaböcker som Lilla kultingen och andra ungar på
gården, 1993. Christina Björk och Lena Andersson har blivit internationellt uppmärksammade för Linnea
i målarens trädgård, en som bok som handlar om hur Linnea åker till Paris och besöker konstnären
Claude Monets hus och trädgård i Giverny. (Kåreland, 1994, s.51f)

 



 Jag kan även se en fara i att barnen väljer samtrycksprodukter.6 Både språkligt och
innehållsmässigt kan dessa fackböcker nämligen bli mycket ojämna och bearbetning efter
svenska förhållanden saknas ofta. Barnen har ofta inte utvecklat sitt kritiska tänkande. Böcker
som är samtryck bland oss att tro att alla barn i hela världen får sin mjölk levererad av
”Mjölkbudet” och att ta med sig sin egen skollunch är ett praxis. Barnen måste som motvikt få
möjlighet att låna böcker som har lokal anknytning och de skall även lära sig att se kritiskt på
”Samtrycken”.
 Så en balans i fackbokslånen är väl att föredra, och jag hoppas att de vuxna kring barnen
förstår att barn behöver ”goda fackböcker”, och samtrycken kan de flesta barn klara sig utan.
Men det kanske är som Ekström och Isaksson skriver:
 

 Visst kan det vara bekvämt att få t ex natur, teknik och historia lite uppskuret och färdigtuggat så att man
snabbt kan smälta informationen. Men samtidigt tappar barnen sammanhangen. Bland Fakta i närbilds,
30 titlar hittar man Vikingar, Apor, Bilar, Väder, Fjärilar, Nordamerikas indianer osv. I serien Titta en..
(snödroppe, tussilago osv.) som är helsvensk och ganska vettig, förväntas vi köpa sju blomböcker á 49 kr
styck. De pengarna räcker mer än väl till både en bra flora och en fågelbok. (Ekström, 1997, s.58f)
 

 Det blir med andra ord så detaljerat och specifikt att det kan vara svårt för eleverna att se
sammanhanget. Jag anser att det är mer pedagogiskt att man antingen gör som Ekström och
Isaksson föreslår och köper in en bra flora och en fågelbok. Man kan också försöka hitta
böcker som behandlar fler arter i samma bok: Blommor jag hittar i skogen eller Fåglar på
fjället. (Detta är av mig påhittade exempel på titlar)
 Varför är då fackböckerna så populära? Det försöker Ekström och Isaksson svara på och
skriver:
 

  Faktaböcker tar över allt större delar av barnboksmarknaden. Vi frågar oss varför, i en tid då pengar till
bokinköp är knappa i förskola, skola, bibliotek, hemma, överallt. Sedan 1995 har faktaböcker för barn
ökat lavinartat. Faktaböcker för yngre barn började frodas i och med att Barnstugeutredningen lämnade
sitt betänkande 1972/…/Förlagen väntade sig en läroboksboom liknande den som uppstod då grundskolan
blev till Förlagen tryckte pedagogiska strippar med fåniga frågor och onödiga ordförklaringar på vilka
töntiga bilderböcker som helst och hux flux blev de begreppstränande och omvärldsorienterande
faktaböcker till förskolebarn. /…/Vår tro på utbildning är grundmurad i Sverige och vi är ett av världens
mest utbildade folk. Men våra barn behöver veta ännu mer. /…/ Vi är osäkra på vad våra barn kommer att
behöva kunna och denna osäkerhet kan kommersialiseras inom hela barnmarknaden, även i
bokbranschen.  (Ekström, 1997, s.60)

 
 
 Lillemor Törnvall Olsson, bibliotekskonsulent på Gotland, skriver i en artikel från 1995 om
en undersökning som genomfördes på Gotland. Syftet  med undersökningen var att ta reda på
vad barnen saknade på bokbussen, dessa stod nämligen i tur att omorganiseras, och
undersökningen visade att barnen saknade fackböcker i massor av ämnen. Åldrarna på de
tillfrågade var 6-12, alltså årskurs 0-6, och man fick svar av 1200. En av frågorna var: Vilka
böcker/ämnen saknar du på bussen? Pojkarna nämnde då att de ville läsa böcker om NHL,
hockey, bilsport och basket. Sportböcker ville många läsa, man ville ha böcker som handlade
om speciella grenar och om idrottsidoler. Törnvall Olsson tycker att det är närmast ofattbart
att det inte finns betydligt mer att köpa in till biblioteken av den här typen av böcker.
 Hon tycker också att hon ser en parallell med att särskilt läströtta elever, som är praktiskt
inriktade, frågar efter litteratur som handlar om deras egen verklighet: lantbruk, djurskötsel,
traktorer och maskiner. Det hon skulle vilja erbjuda dessa elever är något annat än svårlästa

                                                          
 6 Det är böcker som produceras någonstans  i  världen, och som översätts sedan till de importerande ländernas
språk. De håller i mina ögon oftast en låg kvalitet och jag tror också att de blir relativt utslätade när de skall
passa så många olika länder med olika språk och kulturer.



instruktionsböcker, dessa barn verkar inte heller vara pigga på att läsa något annat än om
verkliga händelser.
 Det som flickorna oftast frågar efter är i första hand böcker om hästar och i andra hand vill
man ha böcker om djur. Så finns det även böcker som både pojkar och flickor efterfrågar i
enkätundersökningen och det är böcker om frågesport, gåtor, teknik, vetenskapsböcker,
rymden, rollspel och eftersom undersökningen är gjord på Gotland efterfrågar barnen lättlästa
böcker om deras egen lokalhistoria t.ex. något om Lummelundagrottorna. Som avslutning
skriver Törnvall Olsson, att denna sammanfattning inte rymmer några överraskningar, men att
det i alla fall är roligt att kunna får skriftliga svar på att intresset för att läsa faktiskt är stort -
bara tillgången till de rätta böckerna finns. (Törnvall Olsson, 1995, s.91f)
 En intressant iakttagelse hon gör är att tydligen har datoranvändning och TV inte någon
betydelse för barn när barn väljer att läsa fackböcker. Kan det hänga ihop med att artikeln är
skriven för fem år sedan och att barnens fritidsvanor ändrat sig  radikalt sedan dess?
 
 Hon pratar om läströtta elever och jag kan koppla det till vad jag benämner lässvaga, som inte
tar sig genom en skönlitterär text utan problem, där kan fackboken erbjuda en annan sida av
myntet. Det är ju ändå trots allt en bok dessa barn har lånat hem, om än den inte blir läst på
samma sätt som böcker utan bilder blir.
 
 Ovan beskrivna lånesituation på Gotland stärker min uppfattning om att det blir intressant att
se hur mitt planerade experiment faller ut, och om jag hamnat  rätt i mina tankar i kring den
hylla som jag bett bibliotekarien iordningställa inför klassens andra besök. Mina tankar kring
den planerade hyllan var att visa eleverna på att det fanns både skön- och facklitteratur i de
genrer de var intresserade av. Genrerna som jag i initialskedet av uppsatsen trodde de skulle
finna intressanta var böcker om djur och sport, och det skulle senare visa sig att jag hade rätt i
mina antaganden. För barnen i Bokvik var nämligen intresserade av just dessa ovannämnda
bokgenrerna.
 
 I magisteruppsatsen Vart tog slukarbarnen vägen?  tog jag del av vem som ger boktips till 9-
12-åriga pojkar och flickor. För pojkarna är det i första hand kompisar, i andra hand väljer de
själva, läraren kommer på tredje plats och bibliotekarien först på fjärde.
 Men hos flickorna valde hela fyrtioåtta procent böckerna själva, i den sammanställningen
fanns överhuvudtaget inte bibliotekarien med och läraren hamnade på sista plats, det var bara
föräldrarna som hade lägre procent. (Andolf-Johannesson, 1997, s.43)
 
 Wåhlin anser att bibliotekspersonalen spelar en mycket liten roll när det gäller att ge tips om
böcker, i den beskrivna undersökningen. Bara tre procent av litteraturtipsen kom från en
bibliotekarie och elva procent hade fått sitt boktips av en lärare, men det ursprungliga tipset
kan mycket väl ha kommit från biblioteket. Bibliotekarier jobbar mycket i det tysta, t.ex. när
de sätter samman boklådor. Men Wåhlin tycker ändå förvånande få som rådfrågar
bibliotekarierna direkt. (Wåhlin, 1994, s.139)
 
 Furhammar beskriver fyra överordnande kategorier av läsutbyte:1. Personlig
upplevelseläsning 2. Opersonlig upplevelseläsning 3. Personlig instrumentell läsning  4.
Opersonlig intrumentell läsning. Själva kategoriseringen av läsutbyte grundar sig i
Furhammars undersökning på varje enskild respondents beskrivning av sin läsning och det
utbyte som han säger sig ha av densamma.
 Här presenterar jag bara de två kategorier som jag tycker passar in på de undersökta eleverna,
nämligen  4. Opersonlig instrumentell läsning den funktion som består i att läsaren från texten
inhämtar sådan insikt eller kunskap som han direkt kan omsätta från en läsartextrelation till



andra relationer. Så läser man när man vill inhämta kunskap, vetande, orientering och
information. Det vill säga som när eleverna har  läst fackböcker. Den andra kategorin som jag
tycker passar in på Bokviks eleverna är det som Furhammar benämner 2. Opersonlig
upplevelseläsning och den karaktäriseras av att läsningen är emotionell, känslostyrd, entydig,
situationell men utan temporalitet, samt icke-reflexiv.  Grundläggande vid denna typ av
läsning är att tillgodogör sig texten genom situationella föreställningar, som berövats det
tidsperspektiv som gör dem mångtydliga. Det är också denna grupp som  Furhammar säger
domineras av barnen. Detta säger Furhammar tyder på att läsutvecklingen har en tendens att
starta -  och kanske alltid gör det? genom att läsningen har en förmåga att ge en opersonlig
upplevelse så som vi har definierat begreppet. (Furhammar, 1997, 134ff)
 
 

 3.2 Litteraturgenomgång ur lärarens perspektiv
 
 Denna litteraturgenomgång kommer att behandla vilken roll läraren har som bokförmedlare,
hur man som lärare kan använda litteraturen i sin undervisning och termen boksamtal.
 
 Det är inte oväsentligt hurdana böckerna är som barnen läser. Böcker kan utgöra bra eller
dåliga verktyg för en individ att arbeta med beroende på vilka böcker individerna får kontakt
med och/eller väljer. (Odenstam,1983, s.7)
 Sedan kan man som vuxen fundera på varför det är så viktigt att hjälpa barnet till att läsa, och
att läsa bra böcker. Birgitta Ahlén ger i sin bok Veta mer om barnböcker en fin liknelse, hon
säger ”… ingen vuxen kommer väl på idén att ge sina barn enbart saft, bullar och karameller.
Vi vill istället ge dem en allsidig och närande kost så att de växer upp till friska och glada
vuxna.
 Det är lika viktigt att den andliga kosten är allsidig och tillräckligt närande, så att barnen
växer upp till harmoniska och vidsynta vuxna med förmåga att skaffa sig kunskaper och leva
samman med andra människor i samhället”. (Ahlén, 1987, s.13f)
 Thörner framhåller att det är viktigt att  den andliga kosten består av både fackböcker och
skönlitteratur.
 

 Faktaböcker kan lika väl som fiktionsböcker vara lämpliga högläsningsböcker. Läraren kan läsa högt ur
en faktabok som gäller det som för tillfället är arbetsaktuellt för alla eller några. /…/ En del elever med
lässvårigheter har lättare för läsning när de får läsa en lagom svår faktabok i ett ämne som intresserar
dem. Jag tror att läsförmågan påverkas av läsengagemang. När läsengagemang finns klarar man ordbilder,
man förstår ordens betydelse och man förstår och bryr sig om vad det handlar om. (Thörner,1983, s.34)

 
 
 Kanske jag här hittat en av anledningarna till att jag tyckte mig se att det lånats så stora
kvantiteter fackböcker i Bokvik. Har bara eleverna den rätta motivationen för de många
gånger relativt avancerade fackböckerna, ( i de fall när eleverna lånar de fackböcker som
riktar sig till äldre ungdom och vuxna), så finner de kanske att de trots allt har ett utbyte av
dessa böcker.
 
 Lotta Hellman  intervjuar  Bo Sundblad i en artikel där han tror att lärare har en stor möjlighet
både att göra elever till bokslukare, men det finns även en risk, och den ligger i att  man kan
döda elevernas bokintresse. Det gör man enligt Sundblad om man inte låter eleverna följa sin
läsutveckling i  egen takt, utan låter dem läsa texter som ligger på hög abstraktionsnivå så att
eleverna upptäcker att deras eget sätt att förstå inte är giltigt. (Hellman, 1991, s.20ff)
 



 På senare år har LTG-metoden7 alltmer börjat användas i lågstadiet. Därmed har vanliga
böcker, bilderböcker, sagoböcker, faktaböcker mm alltmer kommit att få betydelse som
arbetsmaterial för eleverna när de väl lärt sig läsa, eftersom LTG-metoden försöker ta vara på
elevernas egna intressen och naturliga nyfikenhet att utforska världen. (Odenstam, 1983, s.7)
 Denna metod tror jag också understryker och tillvaratar elevernas nyfikenhet, plus att man
som lärare kan dra nytta av deras intressen för t.ex. sport eller djur, för att motivera eleverna
till dels att lära sig läsa och när de har förvärvat den kunskapen öka sin läsförmåga.
 
 Andersson och Dreyer skriver i sin uppsats mycket om att lärarna ser på skönlitteraturen som
en viktig del i undervisningen. Bland annat ingår skönlitteraturen som en naturlig del i
klassens temaarbeten. (Andersson, 1996, s.57) Som lärare har man ett stort ansvar att få den
dagliga läsningen att fungera. Man har som uppgift både att se till att eleverna väljer sina egna
”bänkböcker” och att de sedan även läser dessa vid de tillfällen som ges:
 

 /…/ organiserar skolan ett läsande genom bänkböcker och hemböcker. Läsning blir en skoluppgift som
skall göras, men samtidigt är friheten att välja bok och lästakt så stor att tvånget inte förefaller dämpa
läsglädjen. Vi har inte noterat någon negativ reaktion på skolans organisering av läsandet, den tas av
barnen som ett helt självklart inslag i deras liv. (Wåhlin, 1994, s.141)
 

 Det kan vara en orsak att man på detta sätt använder skönlitteraturen i undervisningen som
fackboken ökar i omfattning. Det medför också en ökning av den nya typ av ”hybrider”, dvs.
en blandning av facklitteratur och fiktion  för barn och ungdom.
 Jag kan ge två exempel på böcker ur denna nya genre: Nu seglar Vasa av Mats Wahl  och
Vendela i Venedig av  Christina Björk  I Nu seglar Vasa berättas i den första delen av boken
om två bröder som levde i Stockholm på den tiden när Regalskeppet Vasa byggdes och sjönk.
Den delen får stå för fiktionsinslaget i boken, berättelsen eller sagan. I den andra delen som är
fackdelen, får man veta hur livet på ett krigsskepp i början av 1600-talet kunde gestalta sig.
 I boken Vendela i Venedig får vi följa med när Vendela och hennes pappa planerar och
genomför en resa till Venedig. Det är en bok som författaren på baksidestexten säger att man
både kan använda som sagobok och guidebok.
Den ger barn och ungdomar en inblick i konst och kulturhistoria. Det är detta sätt att i böcker
för barn och ungdomar behandla både fiktion och fakta som har blivit benämnt
”Hybridböcker”. Som jag kan förstå är detta ett alltmer förekommande sätt att skriva böcker
som riktar sig till barn och ungdomar.
 
 Vad kan man då som lärare hjälpa till med? Jo, kanske på det sätt som den engelske
författaren pedagogen Aidan Chambers beskriver om vad som är skolans uppgifter i vad han
kallar läsecirkeln.
 
 De är i tur och ordning:
• Att hjälpa eleven välja rätt bok
• Att skapa läsrum (tid och plats)
• Att ge eleven möjlighet att samtala om det lästa (boksamtal)8

• Att hjälpa eleven till nya läsval. (Chambers, 1994, s.13ff)
 
 TV- och videoanpassade barn behöver böcker där något genast händer som är så intressant att
deras nyfikenhet tvingar dem vidare i läsningen. (Hesslind,1992, s.28)

                                                          
 7 Läsning på talets grund
8 Med boksamtal menar jag en grupp människor, barn eller vuxna som samtalar om gemensamma böcker de har
läst.



 Att samtala bra om böcker är en mycket värdefull aktivitet i sig. Men att föra bra samtal om
böcker är också den bästa övning man kan få för att kunna föra givande samtal om annat.
 Så när vi hjälper barnen att samtal kring det de läst, hjälper vi dem också att kunna uttrycka
sig om annat i livet. (Chambers, 1994, s.10)
 Det är stora vinster med att låta barnen komma till tals, som också Chambers berättar;
”…kommer jag hela tiden tillbaka till ett uttalande av 8-åriga Sarah (en tystlåten flicka som
sällan tog risken att visa sin åsikt inför klassen): Vi vet inte vad vi tycker om en bok förrän vi
har pratat om den.” (ibid, s.17)
 Chambers skriver att det går att se gemensamma drag i barndomen. Alla har vi påverkats av
människor vi tyckt om och som respekterat oss. När dessa människor har berättat om böcker
de har läst har vi lyssnat på dessa och vi har sedan själva valt att läsa de böcker de har berättat
om. Detta p.g.a. att  de vuxna uppmuntrade oss till det. Det är även viktigt att läraren (och
bibliotekarien, egen kommentar) har en planering i sina boksamtal, valet av böcker får inte
ske på stundens ingivelse. Man måste också ständigt tänka på att förnya urvalet av böcker,
och det anser jag inte vara svårt eftersom det är en stor utgivning av barn- och
ungdomsböcker varje år. (ibid, s.16)
 Det är även viktigt att som lärare (och bibliotekarien, egen kommentar) samtala böcker med
andra vuxna, för att dels hålla sig ajour med utgivningen och dels för att det är roligt att
diskutera och dela  läsupplevelse med andra stödjande vuxna. (ibid, s.91 )

3.3 Litteraturgenomgång ur bibliotekariens perspektiv

Detta kapitlet behandlar vilka olika sätt det finns när man som bibliotekarie  skall föra ut
litteraturen till barn/ungdomar, bl.a. bokprat. Kapitlet innehåller också några årligt
återkommande genomgångar av barnfackböcker.

I de gamla sockenbiblioteken, som började upprättas några decennier in på 1800-talet var barn
och ungdomar oftast de flitigaste låntagarna. Men samlingarna präglades mestadels av rejält
förmyndartänkande, som hyllade det nyttiga och starkt misstrodde fantasin. ( Svensson, 1987,
s. 15)
 När jag  såg hur eleverna i Bokvik till stor del valde att låna fackböcker, tänkte jag på att
eleverna i nutid inte lyder under de regler som var ett faktum på sockenbibliotekens tid. Då
var man nämligen ofta tvungen att låna en fackbok för att få lov till att låna en skönlitterär
bok.
 Vilka metoder har biblioteken att, via bibliotekarien som en förlängd arm, nå eleverna? En
viktig arbetsmetod är bokprat9  som  kan sägas ha en direkt litteraturpedagogisk uppgift då det
gäller att få barn att komma i kontakt med och bli intresserade av böcker. ( Lövgren, 1998, s.
81) Bokprat har länge setts som en av bibliotekets viktigaste metoder att förmedla
skönlitteratur och bibliotek till barnen i skolan, skriver Andersson och Dreyer. (Andersson,
1996:38, s.83)
 Den som införde termen bokprat i Sverige är Greta Renborg och hon hämtade metoden från
amerikanska förebilder. (Renborg, 1977, s.60) Men barnbibliotekarierna Koldenius och
Kindenberg frågar sig varför barnbibliotekarier endast använder sig av bokprat som metod,
och efterlyser i en artikel i BBL en djupgående diskussion om meningen med bokprat. De
anser att vi måste börja ”SAMTALA MED människor om böcker” istället för att bokprata för

                                                          
 9 Bokprat står för den situation som uppstår när antingen bibliotekarien eller klassens lärare visar och pratar
böcker för elever. Bokprat kan äga rum både i elevernas klassrum och på biblioteket. Det är en situation där det
är den vuxna som talar och eleverna lyssnar. Efter det att bokpratet är avslutat kan eleverna låna de böcker som
den vuxna har visat.



dem. Koldenius och Kindenberg ser också en viktig roll som man som barnbibliotekarie kan
ta på sig, och det är att vara den ”goda kopplerskan”. De önskar få igång en debatt om
bokpratets roll på biblioteket. (Koldenius, 1983, s.280)
 
 Barnbibliotekarien Uno Nilsson anser att bokprat inte alltid behöver förmedlas på biblioteket
och att målgruppen inte alltid behöver vara barn. Han  tycker vidare att det inte ska finnas
något föräldramöte eller någon studiedag för lärare utan bokprat.(Nilsson, U, 1994, s.93) I en
debattartikel från 1988 skriver Nilsson att bokprat är en oslagbar metod. Det finns dock vissa
nödvändiga förutsättningar för att bokpratet skall bli bra: tid till förberedelse (t.ex. inläsning)
samt kontakt med ”viktiga vuxna” som kan följa upp metoden. Han menar att vi skall kritisera
förutsättningarna och inte bokpratet som metod. (Nilsson,1988, s.136f)
 Den kritik som jag själv har till bokprat är att metoden där eleverna skall lyssna och
bibliotekarien eller läraren skall prata, tycks för mig vara ganska föråldrad. Jag tycker hellre
att man skall använda sig antingen av goda bokprat eller ännu hellre av boksamtalet. I
boksamtalet diskuterar en liten grupp någon bok som de allihop har läst.
 Jag kan även hålla med om kritiken när inte bibliotekarien som ska hålla i bokpraten får tid att
förbereda sig, så blir kvalitén därefter och barnen genomskådar fort att den vuxna kanske är
både dåligt förberedd och kanske stressad.
 
 Men en egen reflexion som jag gör är att behöver man se bokpraten som den enda och allena
rådande verksamheten som möter eleverna när de besöker biblioteken i samband med
klassbesöken? Jag anser att  det i planeringsstadiet av varje läsårsstart i samverkan skola-
bibliotek, skall utformas någon typ av målsättning och arbetsplan som skall gälla läsårsvis,
men som ändå till viss del skall kunna  revideras. I denna målsättning skall lärarna och
bibliotekarien diskutera vad som planeras för de olika klasserna. Det som efterfrågas skall
också så långt det är möjligt kunna erbjudas från bibliotekets håll, men det är ändå dialogen
och samarbetet som är det viktiga.
 
 En annan frågeställning är hur ofta eleverna får möjlighet att vara med om dessa bokprat?
 Kanske är det lika illa som  Andolf-Johannesson skriver i sin uppsats när hon  intervjuar
barnbibliotekarien; ”’Jag undrar över bokprat. Hur ofta har Anna det med skolbarnen?”
Barnbibliotekarien Anna säger;  ”- Inte alls under 1997….lärarna har bett mig ha en
barnbokscirkel med dem…..Men när och hur ska jag hinna med det? ..under -96 gjorde jag en
del bokprat men jag fick lägga det mesta förarbetet på min fritid och det är ohållbart att ha det
så ”. (Andolf-Johannesson, 1997:41, s.53)
 Andersson och Dreyer skriver om barnbibliotekariernas olika argument för varför man vill
föra ut skönlitteraturen till barnen: Någon  menar att man genom skönlitteraturen kan öka den
empatiska förmågan, och att man inte kan ersätta skönlitteraturen  med något annat. En annan
tycker att skönlitteraturen tränar  själva läsandet och förståelsen av språket som är näst intill
livsnödvändigt i vårt samhälle. Viktiga aspekter med att läsa skönlitteratur är att man lär sig
att stava, förstå vad ord betyder i sitt sammanhang, och ett bra ordförråd. Från bibliotekarien
perspektiv måste man också se en vinst när man ser att man har  fått igång barnen att läsa, för
det är ett av yrkets viktigaste uppgifter. (Andersson, 1996:38, s.61)
 
 Men det är ingen lätt uppgift man tar på sig när man väljer att introducera böcker för eleverna.
Amborn och Hansson skriver; ”Det är en konst att väcka elevernas intresse för en bok, men
det är en konst man med några villkor relativt snabbt lär sig. Böcker man inte förstått är
särskilt roliga att tala om. Det är bara att erkänna; jag har inte fattat vad detta går ut på men
säkert är det någon av er som kan förklara det för mig, kan man säga. Få saker utmanar elever
mer än ett sådant slut på ett bokprat”. (Amborn, 1998, s.32)



 Som jag kan se här menar Amborn och Hansson att  skönlitteraturen är i en klass för sig, man
nämner som bibliotekarie inte ens fackboken, utan det är skönlitteraturen man som barn måste
ha för att kunna läsa och ta till sig den viktiga kunskapen i samhället
 
 Två  undersökningar som Forskningsrådsnämnden (FRN) gjorde i slutet av 70-talet,  var en
inventering av barnboksutgivningen med inriktning på behovet av forskningsinformation för
barn och ungdom. Det framgår av båda inventeringarna att det under senare hälften av 1970-
talet utkom i genomsnitt 800 barn- och ungdomsböcker per år. Av dessa var 20 procent
fackböcker.(Odenstam,1983, s.10)
 I skrivande stund har en kontroll av bokutgivningen för barn idag  gett mig följande siffror:
1999 gavs sammanlagt 1 171 titlar ut och av dessa var 515 rent skönlitterära  och 188 rena
fackböcker. (http://www.sbi.kb.se, 00-10-31)
 När jag räknar om dessa siffror i procent får jag det till att av barnboksutgivningen 1999
består av 16 procent rena fackböcker och 44 procent skönlitteratur. Jag undrar om det i
resterade procent av utgivningen kan dölja sig ytterligare titlar i facklitteraturgenren. Kanske
att man i de resterande 39 procent återfinner de s.k. ”Hybriderna” dessa böcker är som bekant
en blandning mellan fack- och fiktionslitteratur. Jag misstänker att så är fallet.
 
 En annan i alla fall ur Bokviks tradition ovanlig metod till mer blandad mix (fack -och
skönlitteratur) i elevernas låneväskor är det som jag hämtar  ur Anderssons & Dreyers
uppsats. Nämligen följande citat som är uttalat av en skolbibliotekarie; …”men vi har också
temahyllor med allt inom ett tema, både skön- och facklitteratur”.(Andersson, 1996:38, s.55)
 Det är detta tematänkande som jag ser som ett möjligt kommande arbetssätt för biblioteket i
Bokvik. Eleverna har hittills inte stött på detta sätt att låna på särskilt ofta.
 Christina Svensson skriver i en artikel från 1995; ”Hela våren och sommaren har jag samlat
och läst faktaböcker och till min stora besvikelse så känner jag spontant att något har hänt
med faktaböckerna. De är inte riktigt lika intressanta som man tidigare blivit bortskämd med.
Den nya sprudlande faktaboken som jag har glatt mig så åt har inte varit lika lätt att hitta i
detta svep som tidigare”. ( Svensson, 1995, s.86)
 Sedan följer en uppräkning av sammanlagt 11 titlar, där jag bl. hittar Kristin Dahls, Matte med
mening, och Darcey Busells, Dansa balett som jag tycker mig höra av tonen i artikeln speglar
två dittills eftersatta områden inom barnfaktaboken (ibid, s.86ff)
 
 Christina Svensson återkommer 1997, med en som det verkar årlig genomgång av fackböcker.
Nu skriver hon som rubrik; Lovande faktabokshöst i sikte- men mer kan göras för småbarnen
och ungdomarna! Det året tyckte hon att det kändes positivt och roligt att botanisera bland
utbudet. Hon har gjort en noggrann genomgång av höstens bokkataloger och hon tycker att
det ser ut att lova gott: hon hittar många titlar inom musik och idrott och andra lite ovanliga
ämnen. Hon ser också att många års trend med mängder av djurböcker tycks ha rubbats lite
grann. I denna bokflod av fackböcker uppmärksammar jag t.ex. den första av Annika de
Ruvos, Mats Wänblads och Per Gustavssons böcker med samma innehåll, uppläggning och
namn, som det kända barnprogrammet på TV- Hjärnkontoret. (Svensson, 1997, s.96)
 Svensson fortsätter ;”Jag tycker att metoden att grundligt besvara frågor i fackböcker fungerar
mycket bra när det görs på detta kunniga och läsmässigt välgjorda sätt. Man vill fortsätta att ta
reda på hur saker fungerar”. (ibid, s.97)
 
 Det är en intressant reflexion, för det kan vara på samma sätt barnen tänker, dels att se TV-
programmet och sedan låna och läsa om ungefär samma saker. Det kan vara en trolig
koppling till att barnen just lånar fackböcker på det sätt de verkar göra i Bokvik.



 Slutligen har jag i boken Faktaboken i skolan hittat råd som kanske riktar sig till
bibliotekarier/lärare som arbetar med elever som inte har upptäckt fackboken. Fackböcker kan
väcka intressen. Om vi har en del fräscha, intressanta, angelägna fackböcker i klassrummet
presenterar dem på ett engagerat sätt, låter dem synas och ger eleverna tid att undersöka
och/eller läsa dem finns chanser att väcka och/eller utveckla intresset hos dem. (Thörner,1983,
s.33)
  Men det verkar eleverna i Bokvik redan ha upptäckt. Således kan man kanske vända lite på
begreppen och i Bokviks fall kanske arbeta med skönlitteraturen på ett liknande sätt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Resultat av undersökningen
 

 

 4.1 Observationer och experiment
 
 Jag har gjort två observationer i klassen. Vid  den första  iakttog jag  hur eleverna betedde sig
under förberedelsen inför besöket, på promenaden till, under och efter besöket på biblioteket.
Under den första av observationerna var allt som vanligt på biblioteket men till det andra
tillfället hade jag iordningställ mitt experiment. Detta experiment bestod av  två stycken
vagnar där jag hade placerat böcker som rörde sport och djur och de innehöll både fack- och
skönlitteratur. Dessa båda genrer hade jag inte blandat utan jag hade samlat böckerna i sitt
respektive ämne och jag hade bara använt böcker som redan fanns på filialbiblioteket. Det var
öppna observationer och jag satt i en fåtölj som är placerad mitt i biblioteket, där hade jag
uppsyn och kunde både se och höra vad eleverna sa.  Jag antecknade lite stolpar under
observationernas gång.
 

 

 1:a observationstillfället
 
 Det första observationstillfället ägde rum måndagen den 13:e november, och jag kom in i
klassrummet när det var ungefär trettio minuter kvar till dess att  klassen skulle gå till
biblioteket. Läraren hade en genomgång av vad de skulle tänka på i biblioteket; t.ex. att prata
och  inte skrika. Eleverna hade som uppgift att  låna en bok som de skulle ha som sin egen
”läsa tyst bok”. Promenaden i hällregn tog c:a tio minuter och det blev en trevlig stund. Alla
elever gick två och två, flickorna först och pojkarna efter. De flesta hörde jag småpratade, om
vad de gjort under helgen och vad de planerade att göra efter skolan.
 
 När klassen kom till biblioteket fick de beskedet att bibliotekarien var sjuk, så efter det att
man klätt av sig och satt sig i en ring på golvet, pratade läraren lite med dem innan det var
dags att börja låna. Eleverna, som verkade relativt vana med sitt bibliotek, började genast gå
runt och söka böcker i hyllorna. Några elever satte sig och pratade böcker runt ett bord i
bortre delen av biblioteket. Läraren satte sig på en pall vid hyllan där böcker som kallas
”Börja läsa” och ”Läsa mera” stod placerade, hon plockade ihop ett tiotal böcker och runt sig
hade hon två-tre elever, som också letade böcker i den nämnda hyllan.
 
 Eleverna vid det runda bordet och även de som samlats sig runt hyllan ”Roliga böcker”
började nu hitta de böcker de ville läsa, och allteftersom gick de till biblioteksassistenten och
hon lånade ut böckerna till eleverna.
 Läraren botaniserade nu vid fackhyllan, och hon var den enda som lånade fackböcker som jag
kunde se vid detta lånetillfälle, alltså inga facklån för eleverna den dagen. Läraren sökte
böcker om rymden, och som jag kunde märka var det samma elever som fortsatte att följa
efter henne. De bad även läraren om boktips, och hon försökte hjälpa till så gott hon kunde.
 
 Några av eleverna visade böcker som de har lånat förut för sina klasskamrater, jag kunde se
en del titlar; Ludde blir en lirare, Matilda är galen i fotboll, Berts bryderier, Gummi-Tarzan
och Sune älskar Sofi.
 Barnen blev färdiga innan läraren sa åt dem att det var dags att avsluta besöket, och nästan
alla var påklädda när den sista eleven hade lånat klart.



Väl tillbaka i klassrummet valde fyra barn att börja läsa i sina nya böcker direkt, de satte sig i
en soffa eller låg på kuddar på golvet.10 I slutet av dagen, den sista halvtimmen läste alla
elever ur sina böcker, en del av dem satt kvar på sina platser, en del satt ute i korridoren i en
stor soffa och resten var placerade i myshörnan. Det var en mycket rogivande stund det blev
alldeles knäpptyst, och när det sedan efter c:a trettio minuter blev lite oroligt bröt läraren
direkt.
 
 Under tiden eleverna läste iakttog jag var böcker var placerade i klassrummet, det fanns en
stor triangelformad ståltrådsställning, i den fanns de depåböcker som var lånade från
filialbiblioteket. Jag hittade även ett antal blandade böcker som jag inte visste var de kunde
komma ifrån, om det var egna privata böcker, om det kan vara gåvor eller något annat. De såg
i vilket fall som helst inte lockande ut.
 Jag räknade till tjugofem stycken skönlitterära och tretton stycken fackböcker in den
ställningen, det låg även ett antal skönlitterära böcker ( sjutton stycken) i en låda under
ställningen. När jag såg mig omkring i klassrummet hittade jag fackböcker i ett stort glasskåp
och även ovanpå två bokhyllor (som innehöll barnens lådor) som stod i klassrummet.
 
 
 2.a observationstillfället
 
 Det andra observationstillfället äger rum den 4:e december och sker i samband med
experimentet. P.g.a. min kollegas sjukdom så blev det jag som både ställde i ordning böcker i
de två vagnarna och jag arbetade även vid klassens besök denna gång.
De böcker som fanns att tillgå var trettiotvå sportböcker och femtioen djurböcker, och dessa
plockade jag ihop och placerade på två vagnar. Eleverna var mycket förväntansfulla inför
detta experiment. Denna förväntan hade jag byggt upp genom att jag i en av frågorna i
elevernas intervju  undrade om de skulle tycka det var en bra idé att samla böcker som
handlade om t.ex. djur och sport på två hyllor eller vagnar. Det tyckte alla elever var en bra
idé och det var t.o.m. några stycken som kom in på filialbiblioteket samma dag och ville veta
om jag hade gjort färdigt dessa hyllor så de kunde få prova att låna från dessa. Så gott som
alla tittade igenom böckerna som fanns på vagnarna, det fanns både fack- och skönlitteratur
blandat. De böcker som blev mycket uppskattade var FC stjärna och Gull Åkerbloms böcker
om Moa och Samuel.11 Jag hörde många kommentarer om att ”Jaha är det här också en
djurbok”, och ”Den här har jag sett förr, jag visste inte att det var om sport”.
 Barnen rörde sig mycket runt vagnarna, men de tittade också lite på Julböckerna  men de var
liksom förra gången, ingen av dem som jag kunde se lånade fackböcker. Det var bara läraren
som hittade några böcker om julpyssel och som hon valde att låna.
 
 Innan barnen går tillbaka till klassrummet bad jag att alla som har lånat något ur de båda
vagnarna att räcka upp handen, och det gjorde sju av klassens elever. Det tolkade jag som ett
bra resultat när det var första gången de provade på denna, för dem,  lite ovanliga företeelse.
Jag anser också att de skall få prova på detta någon mer gång, men då med andra böcker. Men
det blev inga fackbokslån varken vid det första eller det andra observationstillfället.
 
 
 

                                                          
 10 Soffan och golvkuddarna är placerade bakom en vikskärm i ett hörn av klassrummet.
 11 Gull Åkerbloms böcker handlar bl.a. om skateboard.



4.2 Resultat av intervjuerna
 

 4.2.1 Intervjuer med eleverna i klass 3 A
 
 Jag skall nu sammanfatta intervjuerna, men jag skall samtidigt bemöda mig till att se det
unika och inte bara generalisera. Frågorna kommer att  behandlas i nummerföljd och några av
dem  har jag valt att behandla tillsammans. Jag har även gett barnen fiktiva namn, så klassen
består av Alma, Anna, Ester, Hilma, Johanna, Julia, Lena, Mia, Paula, Sara Assar, Gösta,
Hampus, Jimmy, Johan, Kent, Mats och Patrik. Alltså sammanlagt arton elever fördelade på
tio flickor och åtta pojkar.
 
 På frågan varför de tror att de går med klassen till biblioteket svarar övervägande del av
eleverna att det är för att de skall lära sig att läsa. Tre av eleverna missuppfattar min fråga och
tar ”gå” bokstavligt, de svarar därmed att de inte får springa. Anna säger; ”I fall en stannar
kvar i skolan får ju inte den något att läsa”. Andra röster: Hilma; ”Jag tycker att det är kul att
gå till biblioteket.” Jimmy säger sig förstå varför; ”För att vi skall ha något att läsa i på
skoltimmen”. Men det som barnen återkommer till är just att de skall lära sig läsa.
 
 När jag frågar om de vet vad de lånade böckerna skall användas till, vet alla arton att de ska
läsa i dessa böcker. De berättar också om den gemensamma läsestunden de har varje
eftermiddag, 20-30 minuter innan de går hem för dagen  läser de i sina låneböcker. De verkar
däremot inte ha förstått vilka regler som gäller när de besöker biblioteket tillsammans med
den övriga klassen. En oklarhet verkar vara hur många böcker de får låna i samband med
dessa besök, där varierar svaren från som Johan säger ”minst en”, till vad Alma säger; ”…så
många att man orkar bära dom”. Det uppstår även diskussioner när jag undrar om de får låna
alla typer av böcker, och där svarar eleverna att de tror att de inte får låna ”Bok och band”12,
serieböcker och tidningar och Ludde-böckerna. I det sistnämnda fallet menar nog eleverna
”De förstaböckerna”, och det är böcker med mycket lite text.
 
 Läser de då alltid sina böcker? ”Ja, alltid”, svarar tio stycken av eleverna, resten svarar
”ibland”, men det finns ingen som svarar ”aldrig”. Det tolkar jag som att även de elever som
svarat ”ibland” inte sitter sysslolösa när det är läsestund, eftersom de har även en möjlighet att
låna ur de böcker som finns deponerade i klassrummet. Men för de elever som svarat att de
alltid läser sina lånade böcker, tror jag att det kan bero på att de aktivt väljer vad de vill läsa.
Bland  de som svarar ibland tror jag det finns elever som inte tycker det är så noga att aktivt få
välja sin litteratur själva, i alla fall inte varje gång.
 
 Nästa fråga hade jag förberett så till vida att jag hade plockat med mig två olika böcker från
klassrummet, en som var en fackbok:  Veta mer om Abborren och en skönlitterär som hette
Julklappen. Jag uppmanade barnen att peka på vilken som de trodde var en fackbok
respektive  vilken som var en skönlitterär. Alla arton pekade ut de rätta böckerna och så här
löd några kommentarer om fackboken: Hampus pekar på fackboken och säger, att den är mer
arbete. Julia tycker att fackböcker använder hon; ”för att få reda på saker”. Assar tycker att;
”fakta är då man lär sig”,  och Johanna är inne på samma sak; ”I faktaboken får man veta mer
om Abborren”.
 Skönlitteraturen kommenterade man så här: Mia ansåg att; ”för att få läsa bara för att det är
roligt”, Gösta säger med glad röst; ”..en som man har för kult skull”.  Jag tror att han menar
                                                          
 12 Bok och band är ett särskilt material framtaget för att lära eleverna att läsa. De lyssnar på banden som finns i
en box, ett är inläst långsamt det andra i normal takt, sedan följer eleverna med i boken.



att den skönlitterära boken av honom ses som förströelseläsning och något som han använder
när han vill ha roligt.
 Patrik säger avslutningsvis samtidigt som han pekar på den skönlitterära; ”Den här är mer
som en berättelse”. Här kan jag tycka i efterhand att jag kanske gjorde det väl lätt för dem, i
och med att jag bara tog med en bok av varje, det var nog en del som brukade sig av
uteslutningsmetoden. Det som inte var en fackbok måste således vara en skönlitterär. Jag
tycker också att det var svårt att benämna skönlitteraturen på ett så enkelt sätt att barnen
förstod vad jag menade.
 
 Sedan diskuterade vi förslaget som jag lade fram i fråga nr.8, d.v.s. om de skulle anse det som
en bra idé att samla  böcker i hyllor efter ämnen t.ex. alla böcker som behandlar sport på alla
möjliga sätt, både skönlitterärt och fackmässigt. Det tyckte alla elever var en bra idé, en del av
dem var t.o.m. inne på biblioteket samma eftermiddag (jag jobbade själv extra den dagen),
och frågade om hyllan var färdig.
 
 Därefter ville jag ha svar på frågan huruvida de väljer att låna de böcker som bibliotekarien
bokpratar om. En tredjedel av eleverna svarade att de brukar det aldrig göra, några svarade att
de brukar låna de förutnämnda böckerna ibland.
 Men det kanske är som Alma säger; ”Det blir ofta krig om böckerna som flera vill ha”. Jag
tror att hon upplever den handuppräckning och det lotteri som ibland bibliotekarien brukar ta
till när det är många som vill låna samma bok. Alla elever kan av praktiska skäl inte låna
likadana böcker av  samma titel, så många böcker finns det inte. Det är denna företeelse som
Alma ser som ”kriget”, alltså något negativt som hon inte själv vill delta i.
 
 Jag ville också veta hur de gick till väga för att hitta de böcker som de sedan valde att låna
med sig tillbaka till klassrummet. På den frågan svarade en del av barnen att de kollar runt lite
tills de har hittat böckerna de vill låna. Många brukar låna ur hyllan som i biblioteket benämns
som ”Roliga böcker” och en del lånar de böcker som kompisarna redan har haft.
 I fråga 12. ville jag att de skulle berätta om de tyckte sig få den hjälp de behöver i biblioteket.
Där svarade alla elever att de tycker att de får den hjälp de behöver i biblioteket, så att de kan
låna de böcker som de önskar. De ansåg att de fick bra hjälp av de vuxna d.v.s. bibliotekarien,
assistenten och i viss mån klassläraren. En del av eleverna använde sig av bibliotekets katalog
som finns i datoriserad form.
 De flesta elever tyckte under fråga 13 att biblioteksbesöket är lagom långt, men en elev Johan
påtalar en typiskt dilemma när han säger; ”Man behöver mer tid om man inte hittar det man
söker, och mindre tid om man har hittat det man vill ha”.
 
 När jag sedan undrade hur ofta de brukar besöka biblioteket  svarade alla elever utan undantag
att de besöker biblioteket tillsammans med klassen var tredje vecka, men det ser jag som ett
obligatoriskt moment i elevernas skoldag och det är alltså inte frivilligt. Däremot säger  det
stora flertalet att de besöker biblioteket på sin fritid, antingen tillsammans med sina föräldrar
eller kompisar. Det visar tycker jag att denna klass tycker om att vara på biblioteket när så
pass många även gör det när de är lediga från skolan.
 Frågan som sedan följde var om de alltid lånar med sig böcker från biblioteket när de besöker
det.
 Där svarar de att när de går tillsammans med klassen lånar de alltid med sig böcker tillbaka
till skolan, men när de besöker biblioteket på sin fritid sitter en del och läser antingen böcker
eller tidskrifter. Jag frågar också varför de alltid lånar när de är på klassbesök, och där
sammanfattar Gösta elevernas syfte med att; ”…om man inte lånar har man inget att läsa”.
 



 Sedan undrade jag  om de tycker att det är roligt att läsa böcker och nästan alla elever tyckte
att så är fallet. På följdfrågan varför säger Anna;” ..om man hittar en bra bok är det roligt att
läsa”. Assar uttrycker sitt motiv så här;” Jag slappnar av så bra när jag läser böcker”. Slutligen
Sara; ”Det är roligt när man kommer in i bokens handling”. Denna specifika fråga var den
enda som jag kunde märka en aning översvallande reaktioner. Några svarade mycket
entusiastiskt att läsa böcker minsann var det roligaste de visste. Jag tolkar dessa reaktioner till
att jag hade berättat för klassen innan jag började intervjua dem, att jag behövde elevernas
synpunkter i kring deras lånevanor och läsning. Böcker läser man ju som bekant i och var
lånar man dessa böcker, jo på bibliotek. Jag tror även att många av eleverna vet om att jag
studerar till bibliotekarie och förknippar mig med just böcker och läsning.
 
 I den sista frågan  fick eleverna berätta vad de helst gjorde när de är lediga och där
utkristalliserades två stora huvudsysselsättningar och det var att hålla på med sportaktiviteter
och att vara med kompisar. Dessa aktiviteter säger sig i stort sett alla elever i hela klassen
utöva på sin lediga tid. Men det är också många som nämner att de brukar läsa på
eftermiddagarna och kvällarna för att som Mats säger;” ..varva ner och det är skönt att läsa
innan man somnar”.

 

 

 4.2.2 Intervjun med klassens lärare
 
 Klassens lärare tog sin grundskollärarexamen 1997, och har arbetat i den aktuella klassen från
höstterminen 2000. Hon säger sig ha valt sin yrkesbana för att hon ”…alltid har tyckt om att
lära folk saker, så de kan förstå hur det hänger ihop, inte bara på lågstadiet utan även på
mellanstadiet. Barn är för det mesta roliga att jobba med.”
 Hon läser barnböcker ganska ofta, och växlar gärna mellan både skön- och facklitteratur.
Tanken med att hon läser skönlitteratur är att hon vill välja bra böcker när hon skall läsa högt
för barnen, en stund varje morgon läser hon ur en av henne vald kapitelbok.
 
 Den depån som hon förfogar över i klassrummet består av c:a fyrtio skönlitterära böcker. Det
är bara skönlitteratur som hon vill att bibliotekarien skall plocka ihop. Hon tycker att det finns
nog med fackböcker i klassrummet som hör till skolan. Ibland är det som sagt bibliotekarien
som plockar ihop böcker, men ibland vill hon göra det själv och hon tycker att det är bra
blandning på depåns böcker, d.v.s. både ”svåra” och ”lätta” böcker. Det anser hon är ett
måste, i och med att eleverna i klassen har så vitt skild läsförmåga. Depåns böcker använder
hon till den 30 minuters lässtund som eleverna har varje eftermiddag. Om  någon elev inte har
något att läsa så kan hon visa och puffa för böckerna som står i depåstället.
 
 Hon använder mest skönlitteratur i sin undervisning, och hon nämner att de nyligen har
avslutat ett arbete med rymden, de hade i samband med detta arbetet läst Från jorden till
månen och det berättar läraren satte verkligen igång elevernas fantasi.
 Hon använder även skönlitteraturen när hon läser högt för barnen varje morgon och eleverna
har sin läsa-tyst-stund c:a trettio minuter varje eftermiddag innan de går hem.
 Fackböcker använder de när de till största delen när de forskar.
 
 När vi sedan pratar om ”Hybridböckerna”13, säger hon sig inte ha tänkt på, vare sig att de
finns eller att de faktiskt ökar i antal. Men när vi sedan pratar vidare anser hon att dessa
böcker kan göra det enklare för eleverna att läsa och där jämför hon med en vanlig fackbok.
                                                          
 13 De böcker som blandar fiktion och fakta, som t.ex. Vendela i Venedig och Linnea i målarens trädgård.



 
 Hon går regelbundet med klassen till filialbiblioteket för att eleverna ska får se hur mycket
böcker det finns att välja på. Annars säger hon sig inte ha något större samarbete med
biblioteket, men hon känner alltid att hon kan gå dit och fråga och de försöker alltid hjälpa till.
Det är viktigt tycker hon att de skall ha möjlighet att få välja böcker själva, och inte bara
komma i kontakt med böcker som de vuxna14 har valt. Sedan säger hon; ”Det är viktigt med
böcker,” och de böcker som hon ser att eleverna lånar är till övervägande del skönlitterära.
 Biblioteksbesöket är ingenting som hon tycker att någon elev skall ”slippa” utan det är ..”en
del av skoldagen”. Hon har inte sett de problem som den tidigare läraren hade med att vissa
elever inte ville följa med till biblioteket.
 Om möjligheten att kunna påverka frekvensen dels på intervallen mellan besöken och dels den
tid de har till förfogande när de kommer dit15, säger hon att intervallen är förutbestämd och att
det skickas ut listor i början av höstterminen varje år. Dessa listor med tider försöker alla
klasslärarna samsas om, det fungerar ofta på det sättet att; ..” först till kvarn får mala..”. Tiden
i biblioteket som skall räcka till bokprat och att eleverna skall hitta egna böcker att låna dels
till skolan och dels lånar en del böcker hem också, tycker hon inte att hon kan påverka så
mycket. Däremot hade hon och klassen tur när det visade sig att det inte är någon annan
inbokad klass  i biblioteket före dem, det medför att de kan komma dit ungefär tio minuter
tidigare, och de får därmed fyrtio minuter till sitt förfogande mot normala trettio minuter.
 
 Hon säger att hon i början på höstterminen drog reglerna som gällde när de går till biblioteket
med klassen, och det viktigaste syftet med besöket är; ”..att de skall ha en egen bok till
lässtunden”. Dessa regler säger hon sig repetera ofta.
 Hon säger att barnen vet hur många böcker de får låna. När jag nämner  att jag är tveksam till
detta, säger hon att det antal som barnen har sagt till mig16 stämmer, för hon minns sin egen
barndom i biblioteket och hade någon då begränsat hennes lån hade hon blivit besviken. De
får också låna vilken typ av böcker de vill, bara de har tagit en bok som de skall använda till
läsestunden. Om de vill så kan de låna serieböcker, men hon försöker se till att eleverna väljer
böcker med lite mer sammanhängande text.
 
 Böckerna som barnen lånar ska i första hand användas till den dagliga läsestunden, men
barnen kan även under andra stunder av dagen ha möjlighet att läsa och titta i sina böcker, och
fackböckerna (som barnen bevisligen inte lånar, egen kommentar), kan de använda till att
forska i. De ska låna minimum en bok till skolan och om de önskar får de även låna en  bok
som de kan läsa i hemma.
 
 Hon har inte haft möjlighet att låta barnen boksamtala under ht-00, men hon har planer för det
under vt-01, för som hon säger; ”..det är bra att låta eleverna dela med sig av vad de har läst
och därmed tipsa andra”. Bokpraten som eleverna får regelbundet17 tycker hon är bra, dels får
eleverna tips på ”bra” böcker, de lär de sig kanske hur en bokpresentation går till, och hon
säger sig själv få en massa tips på böcker.
  Hon skulle vilja ha bokprat varje gång de besöker biblioteket, men ändrar sig när vi har
diskuterat biblioteksundervisning. Hon säger då att hon skulle vilja ha lite grand av både
                                                          
 14 D.v.s. bibliotekarien eller läraren själv.
 15 De går till biblioteket var 3:e vecka och har c:a 40 minuter till sitt förfogande, vilket är 10 minuter mer än alla
andra har, men p.g.a. att det är ingen klass före så kommer 3 A när de är klar efter matrasten.
 16 Barnen berättade att de fick låna allt emellan en bok till ”så många de orkar bära”
 17 Planeringen är att varje klass ska få ett större bokprat i början av varje termin, och sedan under terminens gång
även ha tillgång till mer spontana och kanske lite mindre bokprat i omfattningen, där oftast bibliotekarien
förbereder och läser ur böckerna som redan finns i filialbiblioteket. När det är de stora i början av terminerna tar
hon ofta hem från andra filialbibliotek så hon har klassuppsättningar av bara några får böcker.



bokprat och biblioteksundervisning. Det kanske är som hon säger; ”Även om du vet hur  du
skall söka (biblioteksundervisning, min kommentar)- vet du inte vilka  böcker du ska söka
(bokprat, min kommentar), en kombination är nog bäst”. Hon ser inga nackdelar med
bokpraten utan bara fördelar; ”..vissa som kanske går och plockar böcker, de tittar på den och
ställer kanske tillbaka den i hyllan. Men har då någon pratat om boken så vet de ju lite vad
den handlar om och det blir lättare att låna böcker som är bra för dem”.
 Hon följer inte upp bokpraten, inte än i varje fall, som hon sa utan när bibliotekarien har pratat
om de böcker som var aktuella för veckans bokprat nöjer hon sig så. Hon tycker därmed att
målet är uppfyllt. När bokpratet i biblioteket är slut går hon själv runt och försöker hjälpa de
elever som inte hittar någon bok att låna.
 
 Det fenomen som jag tyckte mig se våren 2000, och som hela min uppsats handlar om har
klassens nuvarande lärare inte tyckt sig se eller lägga märka till. Om hon ser att någon elev
har ett återkommande lånemönster säger hon sig inte tycka det är så allvarligt, utan; ”..vissa
böcker lånas mest under vissa perioder av elevernas liv”. Hon kan tänka sig att locka eleverna
att låna något annat istället för att tvinga dem.
 Hon säger att hon numera hittar någorlunda bra i biblioteket, hon frågar ibland om hjälp, men
hon känner sig väldigt hemma i biblioteket mycket p.g.a. ” att jag alltid var mycket i
biblioteket när jag var liten och vi lånade ofta hem kassvis med böcker.”
 Vi diskuterar på slutet av intervjun de hyllor som jag ställt i ordning så att det gick lättare för
klassen att låna de böcker de var intresserade av. Hyllorna innehöll böcker om sport och djur.
Hon tyckte  att det kan vara en idé att följa upp detta med återkommande temahyllor. Då blir
kanske klassens lånebild mera harmonisk, d.v.s. de lånar kanske både skön- och fackböcker
när de finns samlade på ett och samma ställe. Samtidigt vill hon även ha
biblioteksundervisning för klassen för som hon säger; ”..barnen frågar ofta var böckerna finns,
så med undervisning över hur biblioteket fungerar kan de lättare hitta de olika böckerna”.
 
 

4.2.3 Presentation av biblioteket sett med mina ögon
 
 När bibliotekarien som jag hade som avsikt att intervjua blev långtidssjukskriven beslöt jag att
själv beskriva hur situationen ser ut vid Bokviks filialbibliotek/post, som tar emot klassbesök
måndag-onsdag mellan 10.00-12.00. Faktorer som biblioteket tar hänsyn till vid inköp är dels
hur utlånen i de  olika genrerna brukar se ut, d.v.s. om det står två olika böcker mot varandra
så köper man ofta den som man tror kommer att få de flesta lånen.
 Dels  tänker man lokalpatriotiskt och köper nästan alltid in de som skrivits av norrbottniska
författare eller det som handlar om Norrbotten både i fack- och skönlitteratur. Den viktigaste
aspekten är nog att de inköpta böckerna inte ska bli några ”hyllvärmare” men det är också
viktigt att det finns böcker i alla de olika ämnesområdena. Som personalen  har tyckt sig
märka under ht-00, har sportböcker efterfrågats av många av skolans elever. Det intresset
säger man sig vilja ta tillvara och försöka köpa in fler titlar eftersom eleverna i alla åldrar vill
läsa denna typ av böcker.
 
 Inköpen år 2000 är fördelade på 331 exemplar av skönlitteratur för barn och 74 exemplar
fackböcker för barn, och det ger en procentuell  fördelning på ungefär 18 procent
facklitteratur för barn och 81 procent skönlitteratur för barn. Fenomenet med hybriderna är ett
välkänt fenomen och där utgivningen under de senaste åren visat på ett ökat intresse för dessa
böcker.
 



 Samarbetet med skolans  lärare, som ser ut på samma sätt överlag i alla klasserna i Bokviks
rektorsområde, består i att utöver klassernas besök var tredje vecka, när så lärarna önskar
plocka ihop böcker till de depåer som de allra flesta lärarna har i sina respektive klassrum. Det
finns även en möjlighet för läraren att önska temaböcker, om man jobbar och forskar om ett
visst ämne, t.ex. som klass 3 A nu har avslutat ett arbete om rymden. Men utöver besöken
som klassen/klasserna gör i biblioteket finns det inget ytterligare samarbete.
 
 Frekvensen av  tidsintervallen mellan besöken och den tid som avsätts i biblioteket för
respektive klasser, är något som jag kan se är så djupt rotat att ingen kan säga vare sig vem
som har bestämt detta eller vad som styrde frekvensen från allra första början.
 Det går i alla fall till på detta sätt; i början av varje hösttermin beger sig bibliotekarien till
skolan och med sig har hon ett schema som sträcker sig över tre veckor. Tiden för varje besök
är begränsat till trettio minuter. Hon lämnar detta schema till skolans lärare och sedan är det
upp till dessa att försöka enas om de tider som finns att tillgå. Biblioteksbesöken är en av de
bitar som skolundervisningen består av, men som sagt är det  lärarna sinsemellan som fördelar
tiderna. När lärarna sedan har bestämt sin vecka18 skickas det färdiga schemat tillbaka till
biblioteket, därmed  kan personalen  se vilken klass som kommer på bestämda tider, vilket
underlättar de bokprat som bibliotekarien håller. Det är även lättare att veta elevernas ålder
och därmed någorlunda deras läsvana, när de från bibliotekets sida ibland ställer i ordning ett
bokpuffsbord19 eller ibland någon form av temalitteratur.
 Jag har svårt att säga vem det är som håller i reglerna när klasserna besöker biblioteket,
eftersom  jag har inte sett någon praktisk genomgång. Det kan bero på att de besök som jag
mest har bevittnat har rört sig om klasserna tre t.o.m. sex, och då kan det vara så att dessa
elever redan har klart för sig hur man beter sig i biblioteket.
 
Men jag kan se en ganska rörlig gräns, när två yrkesgrupper möts. Läraren har bestämt hur
många böcker rent kvantitetsmässigt eleverna får låna, hon bestämmer också (i och med att
hon känner klassens elever bättre och vet vilken läsvana de har) vilken typ av böcker de får
lov till att låna. Bibliotekarien har mer hand om de praktiska frågorna 20, d.v.s. inte hålla för
hög ljudnivå, röra sig någorlunda lugnt, o.s.v. Men kunskaperna om böckerna och biblioteket
har självfallet bibliotekarien.

 Besöken pågår i alla utom i en klass, i trettio minuter21, och det är räknat från klassen kommer
in genom dörren och till dess de lämnar biblioteket, alltså av- och påklädning och ibland
ganska mycket småbråk ska inbegripas i dessa trettio minuter var tredje vecka.
 När  det har aldrig varit något uttalat behov att  vare sig från klasserna eller från bibliotekarien
själv, så besöker bibliotekarien bara skolan  vid det förutnämnda besöket en gång varje höst.
 Bokprat förekommer i olika utsträckning i de olika klasserna. Lågstadiet får alltid minst ett
större bokprat/termin.22 Under terminens gång använder hon bibliotekets böcker när hon
bokpratar. Ibland får också eleverna berätta om någon bra bok de har läst och som de vill
rekommendera. I mellanstadiet, förekommer sällan bokprat, utan där kommer eleverna bara
och byter böcker och där diskuterar eleverna mycket mer böcker med varandra.

                                                          
 18 Veckorna numreras 1,2,3 och rullar sedan på så börjar klass 3 A t.ex. med vecka 1 återkommer de v. 4, 7,10
o.s.v.
19 Där man kan visa på aktuell litteratur t.ex. svampböcker på hösten, vattenexperiment och fågelböcker på våren
o.s.v.
 20 Förutom bokprat, hjälp vid lån o.s.v.
 21 Den aktuella och undersökta klassen har en lite längre tid i biblioteket 30+10 minuter=40 minuter.
 22 Det är ett större i den bemärkelsen att bibliotekarien alltid beställer hem några titlar från de övriga
filialbiblioteken så att hon har hela  klassuppsättningar i några få titlar, ofta tre-fyra stycken.



 P.g.a. tidsbrist är det nästan alltid ett bibliotekariestyrt bokprat, men det händer att det finns
tid att även låta barnen berätta om någon bok de har läst.
 Det är ett vedertaget arbetssätt i kommunen som Bokvik tillhör att alla klasser minst en
gång/termin skall få möjlighet att deltaga i ett bokprat. Det finns även de lärare som önskar
bokprat oftare och där försöker bibliotekarien tillmötesgå önskemålen så långt det är möjligt.
 
 Böckerna till bokpraten väljs ut på lite olika sätt, det läggs ner ett stort arbete bakom det
”Stora bokpratet” som varje klass ska ha, det är genomtänkt både att böckerna skall vara i
olika lässvårighetsgrad och de skall innehålla det som barnen tycker om att läsa. Det kan vara
böcker som handlar om djur, kärlek eller sport. Bokpraten som sedan följer under terminen
kan betecknas som mer spontana. Här plockar bibliotekarien ihop böcker på rutin. Hon kan
ena gången bokprata om Christine Nöstlingers böcker om Frans, eller någon gång har hon
pratat om Lennart Hellsings versböcker. Men dessa bokprat blir mer spontana och böckerna
plockas ofta ihop strax före klassen kommer.
 Det stora bokpratet som bibliotekarien håller för varje klass en gång/termin, föregås av dels
ett val av de böcker som skall beställas hem. Där börjar letandet ofta i det egna biblioteket,
och när man har hittat de c:a fyra-fem titlarna som man väljer att prata om, beställer man hem
dessa så att man får alla kommunens exemplar av dessa utvalda titlar. Det är viktigt att det
finns tillräckligt med böcker, så att alla i en klass på tjugofem elever skall kunna låna minst en
av dessa böcker. Därpå läser man noggrant igenom böckerna, man markerar sidor som man
kan välja att läsa några rader från.
 Böckerna presenteras sedan för klassen som böckerna är tänkt till. Ett bokprat som detta tar
ungefär tjugo minuter att genomföra, och när bokpratet är avslutat ser man till att alla elever
får en av bokpratets böcker med sig till hemlån. Vid nästa besök tar bibliotekarien ofta upp en
liten diskussion om de lästa böckerna, och det händer ofta att böckerna vandrar vidare så att
alla eleverna i klassen till slut har läst alla de fyra-fem titlar som bokpratet inbegrep.
 
 Bokpraten utvärderas inte mellan bibliotekarien och läraren, och det beror till viss del att det
inte finns tid till detta nu när biblioteket ligger tio minuters promenadväg bort.
 Förut låg biblioteket  i skolbyggnaden, och då var det lättare att träffas och diskutera
samarbete och utvärderingar. Syftet när  klasserna besöker biblioteket är givetvis att de skall
ha möjlighet att välja bland många olika böcker och den resursen kan biblioteken ställa upp
med. Det finns också en bakomliggande orsak och det är att eleverna skall bli biblioteksvana,
både när det gäller att hitta böcker och information. Den biten har det inte jobbats så mycket
med i Bokvik, men det blir nästa mål att sätta upp. Bokprat och biblioteksundervisning i en
kombination är ett önskemål som en del lärare har fört fram, och det tycker man från
bibliotekshåll också är en lämplig fördelning av tid och resurser, men det ligger bara på
planeringsstadiet ännu. Det är för det mesta skönlitteratur som presenteras på bokpraten, och
de bokprat jag har sett under vt-00 och ht-00 har enbart innehållit skönlitteratur. När
bibliotekarien avslutat bokpratet eller den korta samlingsstunden hjälper hon till med att hitta
litteratur både till elever och läraren. Genrer som är mycket efterfrågade är djurböcker av alla
de slag och sportböcker. Bibliotekarien kan ibland visa på andra böcker för att locka över ett
barn till något annat intresseområde, men hon propsar aldrig på att bryta ett ständigt
återkommande lånemönster.
 Idén med temahyllor i olika ämnen tycks både från lärar,- elev -och bibliotekshåll vara något
som skall vara återkommande, i vissa fall även permanentas som att göra i ordning en
”sporthylla” p.g.a. det stora idrottsintresset som finns i Bokvik och det finns i alla
ålderskategorier.
 



 Från bibliotekshåll vet man att vissa lärare och elever önskar biblioteksundervisning, men det
ligger på planeringsstadiet och man får se vad framtiden får utvisa om målsättningen går att
nå. Det diskuteras mest vuxenlitteratur när kollegor i kommunen möts. Det är när det är
särskilda träffar för länets bibliotekarier23 som barn- och ungdomslitteraturen luftas.
 Jag anser att rollen som bokförmedlare är relativt viktig att ta på sig som bibliotekarie. Det går
att påverka eleverna till att bli goda läsare, framför allt är det viktigt att själv läsa barn- och
ungdomsböcker för att hänga med i vad som skrivs. Denna insikt för med sig att man från
bibliotekariehåll kan puffa för böcker som  får barn och ungdomar att läsa. Rollen kan
däremot vara olika stor eller betydelsefull i olika stadier av elevernas egna utveckling
Betydelsen kan i de lägre åldrarna vara väldigt stor och viktig, den kan nästan försvinna
någon gång i slutet av mellanstadiet och början av högstadiet för att sedan komma tillbaka.
Det är en roll  som man som yrkesmänniska måste kunna anpassa sig till och lära sig att se
igenkommande mönster.
 
 Slutligen till frågan om man som vuxen kan påverka vad eleverna läser, och det kan nog vara
svårt när det finns så många  olika perioder i elevernas liv som jag beskrev ovan. Svårigheten
att påverka, har ju utgångspunkten av denna uppsats visat sig vara,  att det från
bibliotekariehåll bokpratades och puffades det för skönlitterära böcker. Trots detta tyckte jag
mig se att eleverna nästan uteslutande lånade fackböcker. Man kan som vuxen påverka så till
vida att man försöker köpa in kvalitetslitteratur och bredda spektrat av varierade genrer och
ämnen till biblioteken, man kan även se till att  undvika samproduktion och långa serier24.
Man kan också försöka hjälpa elever som tycks ha fastnat i ett enahanda boklånande att locka
dem till att pröva någon annan genre. Även ett väl genomfört och engagerat bokprat kan nog
få de flesta elever att vilja låna och läsa ”… bara för att få veta hur det går”.

                                                          
 23 Det finns träffar då bara de som är ansvariga för barn- och ungdomslitteratur kommer. Frekvensen är lite
skiftande men en gång per termin blir det i alla fall.
 24 Som ett exempel nämner jag Tvillingarna på Sweet Walley high



 5. Analys och diskussion
 

 Jag kommer i följande kapitel ta upp de slutsatser jag med stöd av det empiriska materialet,
d.v.s. observationerna, intervjuerna och experimentet kommit fram till.
 Resultat och slutsatser kan inte sägas vara representativt för hela landets 3:e klasser därtill är
mitt material för litet. Men man får en fingervisning om hur 8-9-åringar i Bokvik, en mindre
by i Norrbotten förhåller sig till fack- och skönlitterära böcker.
 Jag kommer att utgå från mina frågeställningar i kapitel 1, och jämföra mina resultat med vad
som sägs i övrig litteratur jag läst.
 
 

 1. Föredrar barnen i en lågstadieklass  i Bokvik att låna facklitteratur eller
skönlitteratur?
 
 Jag ville i min uppsats undersöka om eleverna i en lågstadieklass, närmare bestämt en tredje
klass i byn Bokvik, föredrog att låna fack- eller skönlitterära böcker. Jag sökte i litteraturen
belägg för att elever i den åldern skulle vara mer benägna att låna antingen fack- eller
skönlitteratur.
 Vid 10-årsåldern är vår forskningskapacitet som störst. Det är då viktigt att man väljer bra
fackböcker till barn och ungdom. De måste innehålla svar på de frågor som barn i olika åldrar
vill ha svar på och vara uppställda så att barn kan ta till sig och förstå dem. Ibland kan det
faktiskt vara så att man blir trött på utbudet av fackböcker för barn. Böckerna kan vara
fantasilösa, snuttiga och ingen  berättar något på allvar. För att fängsla och övertyga måste en
fackboksförfattare brinna av lust att förmedla sina  upptäckter till oss andra och helst vara
besatt av sitt ämne. (Ekström, 1997, s.57f)
 Men om detta skulle vara en sanning för eleverna i Bokviks klass 3 A, ville jag undersöka
närmare. Det lånebeteende som eleverna haft under vårterminen 2000, tyckte jag pekade på
att de då föredrog att till största delen låna fackböcker. När jag sedan under höstterminen
2000 valde att undersöka deras lånevanor grundligare, upptäckte jag att de då hade ett
lånebeteende som visade att  eleverna  till största delen lånade skönlitterära böcker. Jag såg
under mina båda observationstillfällen, när klassen besökte biblioteket, inte en enda av
eleverna låna någon fackbok. Det framkom även under intervjuerna jag gjorde med eleverna
att alla de arton hade klart för sig vad som var kännetecknande för en fack- respektive en
skönlitterär bok. Fackböckerna använde eleverna för att lära sig saker och de skönlitterära
läste de bara för att det var roligt d.v.s. förströelseläsning.
 
 Men jag ser att det finns belägg för antaganden att eleverna i klass 3 A har kommit in i den
åldern som inom biblioteksspråk kallas för ”slukaråldern”. Det som kännetecknar den åldern
är att barn och ungdomar som nått den släpar hem massor med böcker från biblioteket, d.v.s.
slukar dem. En allmän känsla som jag hade under vårterminen 2000 var att det mest lånades
fackböcker, när klasserna besökte biblioteket.  Men min undersökning under höstterminen
2000  visade att eleverna mestadels lånade skönlitteratur. Någon jämförelse av den undersökta
klassens lånebeteende då och nu är alltså inte genomförd, och lånebeteendet som jag då tyckte
inbegrep mest facklitteratur kan ha varit ett fenomen som funnits i den aktuella klassen. Men
det kan också vara så att det jag upptäckte vid städningen i hyllorna kanske hellre skulle sättas
i samband med någon helt annan klass och deras besök på biblioteket. Det eventuellt ändrade
lånemönster som klassen numer uppvisar tyder jag till att eleverna nu har nått slukaråldern.
Det som eleverna söker i sina böcker handlar nu mer om fiktion och mindre om fakta.



Något  jag också tycker mig ha belägg för är att eleverna är intresserade av att läsa böcker
med handling i, och att de helst av allt vill låna böcker som innehåller en berättelse om deras
egna fritidsintressen. För både pojkar och flickor i Bokvik är böcker som innehåller
berättelser om sport intressanta. De böcker som nästan uteslutande flickorna vill ha är böcker
som innehåller berättelser om djur.
 Det skriver Törnvall Olsson också om, när hon beskriver hur situationen på Gotland var.
 Där fanns det även böcker som både pojkar och flickor efterfrågar i enkätundersökningen och
det är böcker om frågesport, gåtor, teknik, vetenskapsböcker, rymden, rollspel och eftersom
undersökningen är gjord på Gotland efterfrågar barnen lättlästa böcker om deras egen
lokalhistoria t.ex. något om Lummelundagrottorna. Som avslutning skriver Törnvall Olsson,
att denna sammanfattning inte rymmer några överraskningar, men att det i alla fall är roligt att
kunna får skriftliga svar på att intresset för att läsa faktiskt är stort - bara tillgången till de rätta
böckerna finns. (Törnvall Olsson, 1995, s.91f)
 
 

 2. Vad kan det bero på?
 
 I  tioårsåldern är vår forskningskapacitet som störst, säger Ekström. (Ekström,1997, s.57f)
Cai Svensson  refererar i sin bok Att ge mening åt skönlitteraturen till två forskare, Purves &
Beach, som påpekar att det sker stora förändringar av vad barn vill läsa om mellan de olika
årskurserna. De tar som exempel upp att  i årskurs fyra och fem blir elevernas intressen
fastare. (Svensson, 1998, s.97 ff.)
 Men jag undrar om inte den kan  inträffa något år tidigare. Jag tror att i den undersökta
klassen hände det något mellan klass två och klass tre. Då började dessa elever att låna
skönlitteratur, i stor omfattning. De var nästan inte alls intresserade av facklitteraturen, något
som jag tyckte mig se att de hade varit förut.  Detta troligtvis ändrade beteende tror jag delvis
kan hänga ihop med deras utveckling. De får större utbyte av att läsa en fiktionsberättelse,
men en stor och avgörande faktor är att de har bytt lärare, och att den nya läraren i hög grad
använder skönlitteraturen i sin undervisning.
 De trädde in i det som bl.a. Johansson benämner ”slukaråldern” och den inträffar med
mellanstadietiden, då barnen är c:a 10-12 år. Den betecknas av att barn då kan läsa flera
böcker i veckan, de slukar med andra ord böcker. (Johansson, se Wåhlin, 1994, s.27)
 
   På senare år har LTG-metoden25 alltmer börjat användas i lågstadiet. Därmed har vanliga
böcker, bilderböcker, sagoböcker, fackböcker mm alltmer kommit att få betydelse som
arbetsmaterial för eleverna när de väl lärt sig läsa, eftersom LTG-metoden försöker ta vara på
elevernas egna intressen och naturliga nyfikenhet att utforska världen. (Odenstam, 1983, s.7)
 I den undersökta klassen kretsar en  stor del av dagen kring skönlitteraturen. För det första
inleder läraren varje dag med en stunds högläsning, ur en kapitelbok,  och för det andra
avslutas varje dag som ett slags nedvarvning med att alla elever läser tyst c:a en halvtimme ur
en egen skönlitterär bok.
 De skönlitterära böcker som eleverna läser själva har de till största del på egen hand valt i
filialbiblioteket, vissa av böckerna är även hämtade från depån som läraren har till sitt
förfogande i klassrummet.
 Klassens lärare påtalade även att den uppsättning av böcker som finns i klassrummet till
största delen innehåller fackböcker. Det kan också vara en anledning för eleverna att de inte
låna fackböcker från filialbiblioteket p.g.a. att dessa böcker redan finns i klassrummet.

                                                          
 25 Läsning på talets grund



 alltså fackböcker med skolarbetet och skönlitteraturen läser eleverna p.g.a. att det var roligt –
denna genre gav eleverna  avkoppling och läsning som roade. Det var med andra ord raka
motsatsen till fackboksläsning. Jag visar det som en grov förenkling; fackböcker = skolarbete
och skönlitteratur = förströelseläsning.
 
 Jag såg också i samband med experimentet jag gjorde att eleverna gärna ville läsa
skönlitteratur om sina fritidsintressen, som i den aktuella klassen var sport och djur. Detta
experiment vill jag som bibliotekarie se en fortsättning på, för jag tror att detta kan vara ett
arbetssätt som hjälper många elever att hitta både fack- och skönlitterär läsning.  Som jag ser
det är en balansgång mellan dessa båda förutnämnda kategorier det bästa lånemönstret ur
elevernas synvinkel. Detta balanserade lånemönster kan vara det ideala att idka även som
vuxen läsare/lånare på biblioteket. För det beteende vi har på biblioteket som barn tror jag
många gånger att vi behåller när vi nått vuxen ålder. Att vi som låntagare vet att vi kan vända
oss till biblioteket när vi t.ex. behöver hjälp med att hitta reparationshandböcker eller att lära
oss ett nytt språk. Det kan vara bra att veta att biblioteket erbjuder inte bara läsning till vår fria
tid, utan att vi även kan använda dess samlingar när vi studerar eller behöver använda
facklitteraturen till något annat ändamål.
 
  Furhammar beskriver som jag redan nämnt fyra överordnande kategorier av läsutbyte. Själva
kategoriseringen av läsutbyte grundar sig i Furhammars undersökning på varje enskild
respondents beskrivning av sin läsning och det utbyte som han säger sig ha av densamma.  De
två kategorier som jag tycker passar in på den undersökta klassen är:  4.Opersonlig
instrumentell läsning, den funktion som består i att läsaren från texten inhämtar sådan insikt
eller kunskap som han direkt kan omsätta från en läsartextrelation till andra relationer. Så
läser man när man vill inhämta kunskap, vetande, orientering och information. Det vill säga
den typ av läsning som eleverna idkade när de läste fackböcker. Dessa böcker använde de till,
jag citerar en elev: ”För att få reda på saker”.
  Den andra kategorin som jag tycker passar in på Bokviks eleverna är det som Furhammar
benämner 2. Opersonlig upplevelseläsning och den karaktäriseras av att läsningen är
emotionell, känslostyrd, entydig, situationell men utan temporalitet, samt icke-reflexiv.
Grundläggande vid denna typ av läsning är att tillgodogör sig texten genom situationella
föreställningar, som berövats det tidsperspektiv som gör dem mångtydliga. Den slutsats jag
har dragit av detta, är att denna typ av läsning använder man vid konsumtionen av
skönlitteratur. Eleverna i den undersökta klassen kommenterade denna typ av böcker med
”för att  läsa bara för att det är roligt” och ”…en man har för kult skull” Det är även i
Furhammars undersökning den grupp som han säger domineras av barnen.
 
 Som avslutning vill jag nämna den hypotes jag hade i begynnelsen av mitt uppsatsarbete. Den
innebar att eleverna tyckte om att använda TV, video och dataspel dels på sin fritid och i syfte
att inhämta kunskap. Den hypotesen höll inte, det var sport, kompisar och läsning som de
fyllde sin fritid med.
 
 

 3. Kan läraren och bibliotekarien påverka elevernas boklånande?
 
 ” JA”, min undersökning har visat att läraren och bibliotekarien kan påverka elevernas
boklånande, och den av dessa nämnda två som har mest inflytande i klass  3 A i Bokvik  är
utan tvekan elevernas lärare. Klassens nya lärare har med sitt  arbetssätt både lyckats påverka
eleverna till att numera se på filialbiblioteket och läsning som något positivt. Läraren kan
också ta åt sig äran till det ökade intresset för skönlitteratur  i klass 3 i Bokvik.



 
 Bibliotekarien har naturligtvis också en viktig roll som förmedlare av böcker. Men i den
aktuella klassen fungerar det medel som i första hand riktas till eleverna, nämligen bokpratet,
inte riktigt som det är tänkt. Där är det i första hand läraren som uppskattar bokpraten.
Eleverna i klassen säger sig vara relativt ointresserade av dessa bokprat.
 Bokprat  kan sägas ha en direkt litteraturpedagogisk uppgift då det gäller att få barn att
komma i kontakt med och bli intresserade av böcker. ( Lövgren, 1998, s. 81)
 Men då ska det fungera på ett annat sätt än vad det gör i Bokvik.
 Som framgick av intervjuerna både med läraren och eleverna, så var det läraren som tyckte
sig ha nytta av bokpraten. Den nyttan som läraren påtalade såg hon i att eleverna fick en liten
insikt i hur bokpresentationer kan gå till. Hon fick även själv  tips på böcker, som hon dels
kunde använda till den dagliga högläsningsstunden, dels kunde i sin tur tipsa de osäkra
eleverna på någon av de böcker som bibliotekarien hade bokpratat om. För eleverna själva
sade sig sällan eller aldrig vilja låna dessa böcker i första hand.
 
 Jag har med den konservativa och lite föråldrade metod, som jag tycker att bokprat är, som
bakgrund ett annan arbetssätt  i min kommande yrkesroll. Varför jag anser att bokprat är en
föråldrad metod härrör från den form som bokpratet ofta förekommer i, d.v.s. eleverna är
lyssnare och bibliotekarien/läraren är de som presenterar böcker. Jag tror att boksamtalet där
en liten grupp som diskuterar böcker de har läst är en bättre metod. Men mitt kommande
arbetssätt  innebär att man som bibliotekarie har en återkommande dialog med respektive
klasslärare både vid planeringen av kommande termin och under terminens gång. Denna
dialog ska man dels fokusera på vilka behov de olika klasserna har vid sina återkommande
besök i biblioteket, dels ska man under arbetets gång med jämna mellanrum utvärdera.
Behoven i de olika klasserna kan se ut på många olika sätt vid olika tidpunkter, i början av
klass ett  kan man ha enbart biblioteksundervisning. Allt eftersom eleverna blir äldre kan man
minska den delen och istället plocka in mer boksamtal. Men en viktig egenskap man bör ha
som bibliotekarie, det är att vara lyhörd för vilka önskemål respektive klasser plus lärare vill
ha tillgodosedda. Med detta arbetssätt tror jag att rollen som viktig bokförmedlare i de olika
klasserna även blir en realitet för bibliotekarien, för så är inte fallet i Bokvik idag. Men för att
återgå till det arbetssätt som jag började beskriva tidigare, så framkom det under intervjun
med klassens lärare att det redan fanns önskemål om det ideala biblioteksbesöket. Detta skulle
bestå i att man till klassen erbjöd både bokprat och även biblioteksundervisning, för just
biblioteksundervisning är inget som erbjuds till Bokviks klasser idag.
 
 Experimentet som jag själv genomförde i klass 3A gav mig lust att vidareutveckla denna
metod, (som gick ut på att samla böcker, både fack- och skönlitteratur på vagnar, i olika
ämnen), men samtidigt inte vara rädd för att pröva andra i syftet att locka, då i första hand
barn och ungdomar till rik och varierande läsning. Jag vill då framförallt  hjälpa eleverna till
att hitta både  fack- och skönlitteraturen.
 Men denna hjälp måste bestå i att de vuxna omkring dem dels kan locka, inte tvinga dem att
bryta sina ibland enahanda lånemönster, att vuxna (lärare, bibliotekarier, föräldrar o.s.v.) har
förståelse för att barn i vissa åldrar, lånar vissa böcker. Visar de vuxna i dessa lägen förståelse
 och respekt för vad barnen/eleverna väljer att låna, så kan dessa perioder av lån av enahanda
genrer gå över av sig själv.
 Som klassens lärare påtalade vid ett par tillfällen så tror jag också  att det är viktigt att ha sin
egen barndom aktuell, och minnas vilket, (förhoppningsvis positivt), förhållningssätt man då
hade till böcker och bibliotek.
 



 Min undersökning visar att det beteende eleverna hade när de besökte biblioteket under
vårterminen, (när det tycktes som att det mest lånades fackböcker) nu verkar ha ändrats. De
lånar nu till större delen skönlitterära böcker. Jag hade också trott att det beteende eleverna då
syntes visa prov på, hade att göra med att de gärna såg på TV eller video och spelade digitala
spel  på sin fritid. Det kunde i sin tur bidra till att det fanns en del paralleller för elevernas
beteende, t.ex. de korta faktasnuttarna som finns i en dålig fackbok och den snuttifiering som
förekommer i dataspelens värld. Men det visade sig att eleverna i klass 3 A  istället idkade
sport, var med kompisar och läste böcker på sin fritid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Sammanfattning
 

 Denna uppsats handlar om en lånevaneundersökning i en 3:e klass. Undersökningen som
genomförs i byn Bokvik, som är en mindre by i norra Sverige, har som syfte att utröna om
eleverna i denna 3:e klass föredrar att låna fackböcker eller skönlitterära böcker.
 Jag har koncentrerat mig på hur eleverna lånar när de besöker filialbiblioteket i Bokvik
tillsammans med sin klass.
 Följande frågeställningar har jag arbetat med:
• Föredrar barnen i en lågstadieklass i Bokvik att låna fackböcker eller skönlitterära böcker?
 

• Vad kan barnens lånevanor bero på?
 

• Kan läraren och bibliotekarien påverka elevernas boklånande?

Avsikten har varit att se hur barnen tänker när de lånar böcker och i vilken grad de vuxna i
form av elevernas lärare och bibliotekarien kan påverka att de lånar som de gör.
Materialet som jag har använt mig av till uppsatsen är arton stycken intervjuer med elever i
klass 3 A och en kvalitativ intervju med elevernas lärare. Jag har även observerat klassen vid
två besök som de gjort vid filialbiblioteket och vid ett tillfälle genomfört ett låneexperiment.

Jag har använt mig av ett antal tidskriftsartiklar, då i första hand rörande barns
fackbokintresse, och även hittat böcker i ämnet. Jag har utökat mitt intresseområde till att röra
bokprat, boksamtal, då i syfte att undersöka de metoder  läraren och bibliotekarien hade till
sin hjälp.
Det empiriska materialet av undersökningen har jag presenterat under tre block:
1.Observationerna och experimentet. 2. Resultat av intervjuerna med eleverna och med
klassens lärare. 3. En presentation av biblioteket sett med mina ögon. Den presentationen
inbegriper bibliotekariens arbetssätt. Denna presentation fick jag tillgå när bibliotekarien som
jag från början tänkt använda till min undersökning blev långtidssjukskriven. Men jag har
följt frågemanualen som finns i uppsatsen som bilaga, och det är p.g.a. detta som manualen
presenteras i sitt ursprungliga skick. I både observationerna och experimentet fick jag ta på
mig en större roll än jag från början hade tänkt i och med bibliotekariens sjukskrivning. Jag
hade från början tänkt att bibliotekarien skulle ställa i ordning experimentvagnarna och även
att hon skulle genomföra bokprat för eleverna vid deras två besök som genomfördes under
min undersökningsperiod.

Beträffande litteraturgenomgången har jag tyckt det har varit svårt att hitta relevant och
aktuell litteratur som rör barn och fackböcker. Det beror troligen  på att det inte är forskat så
mycket på området.

Termen fackbok är ett vedertaget begrepp vid Bibliotekshögskolan i Borås, men i litteraturen
och även i BTJ:s sambindningshäften använder man istället termen faktabok. Detta begrepp
har nog att göra med att man ser på facklitteratur för barn som något man kan hämta fakta
ifrån.
Den empiriska undersökningen har delvis varit problematisk, och då är det inte intervjuerna
med eleverna eller med klassens lärare jag syftar på. Problematiken uppstod när bibliotekarien
som arbetar på det filialbibliotek klasserna besöker med jämna mellanrum, blev
långtidssjukskriven. Den intervju jag hade planerat göra med henne fick utgå. Jag valde
istället att presentera biblioteket med mina ögon. Även observationerna och låneexperimentet



fick genomföras på andra sätt än vad jag hade tänkt från början. Jag hade tänkt ta på mig en
större roll som observatör, nu blev jag en observatör men en arbetande sådan, inte bara en
som iakttar och observerar.
Men de andra informanterna var lätta att komma i kontakt med. Både eleverna i klassen och
deras lärare var väldigt engagerade och villiga på att ställa upp på intervju och
experiment/observation. Jag tycker att jag med min empiriska undersökning har fått ut mycket
stoff att skriva kring. Framför allt har jag vunnit mycket i det att jag personligen varit på plats
när  klassen har haft sina ”biblioteksdagar” och sett med egna ögon hur de har lånat och
resonerat.

Det lånemönster som jag tyckte mig se under våren 2000 verkar alltså ha ändrats. De tycktes
då som nämnts under vårterminen 2000 mest låna facklitteratur De faktorer som jag kan
härleda denna troliga förändring till är att klassens nya lärare använder sig mycket av
skönlitteraturen i sitt arbetssätt i klassen. Jag tror även att de har nått vad som brukar kallas
”bokslukaråldern”. De vuxna i deras närhet påverkar självklart vad de väljer att låna på
biblioteket och den som gör det mest är deras lärare, inte som jag trodde bibliotekarien.
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BILAGA 1.
Intervjufrågor som jag ställer till lågstadieeleverna:

1. Varför tror du att ni går med klassen till biblioteket?

2. Skulle du hellre gör något annat?
- Vad i så fall?

3.Vad skall böckerna du väljer att låna användas till?

4. Säger er lärare, hur många böcker ni ska låna?
- I så fall hur många?

5. Läser du den bok/böcker du har lånat?
 Alltid     Ibland   Aldrig

6. Vet du skillnaden mellan fackböcker/skönlitteratur?

7. Vilken av dessa ”grupper” lånar du mest av?

8. Skulle du låna mer om böckerna i biblioteket var uppställda efter ”ämne”, t.ex. att  alla
böcker som handlade om kaniner stod på samma hylla?

9. Böcker som bibliotekspersonalen pratar om, är det böcker du själv väljer att låna?
Alltid    Ibland   Aldrig

10. Vilken bok/böcker har du valt att låna idag?
- Varför, tipsade kompisar, läraren, bibliotekspersonalen eller visste du själv vad du ville
låna?
 11. Går du runt och letar böcker - eller går du till samma ställe varje gång?

12. Tycker du att du får den hjälp du behöver i biblioteket, så att du hittar de böcker du vill
låna?

13. Är besöket i biblioteket lagomt långt - eller skulle du behöva mer tid. resp. gå därifrån
fortare?

14. Hur ofta går du till biblioteket? - Bara när klassen går, var 3:e vecka. Med familjen en
gång varje vecka. Någon gång/ månad?

15. Lånar du alltid när du går till biblioteket?
- Varför?

16. Är det roligt att läsa böcker?

17. Vad gör du helst när du är ledig?



BILAGA 2.
Intervjuguide till samtalet med klassens lärare:

Allmänna uppgifter:

-  Utbildning, examensår?
-  Tidigare arbeten?
-  Hur länge har du arbetat i klass 3 A?
-  Varför blev du lågstadielärare?

1. Hur ser du på de olika barnboksgenrerna?

-  Läser du själv barnböcker/ i vilken utsträckning?
- Använder du skönlitteratur/ facklitteratur för barn i undervisningen? Kan du säga
   ungefär i vilken omfattning?
- Hur pratar du böcker i klassrummet?
- Tycker du att det är viktigt vad barnen lånar?
- Skiljer du på facklitteratur/ skönlitteratur?
- Är det lika lätt som förr, har det skett en utveckling åt något håll?
- Har du någon egen ”depå” i klassrummet?
- I så fall, vad består den av för böcker? Hur många? ”Puffar du för dessa böcker?
- När ni går till biblioteket, kan du där se vilken ”typ” av böcker som lånas mest?

 2. Vad är din målsättning med biblioteksbesöken?

- Varför går ni till biblioteket?
- Skulle du hellre använda tiden till något annat?
- Måste alla barn följa med, i så fall, varför?
- Känner barnen till syftet med biblioteksbesöken, och vad som gäller där?
- Hur förbereder du dig och klassen inför ett biblioteksbesök?
- Finns det något samarbete mellan biblioteket och dig som lärare?
- Kan du påverka besöksfrekvensen på biblioteket? Om, på vilket sätt? Om inte, varför?
- Vad skall de böcker barnen lånar, när de går med klassen till biblioteket, användas
   till?
-  Var skall de läsas?
- Finns det någon möjlighet under dagen för barnen att läsa/ titta i de böcker de har
   lånat på biblioteket?
- Tycker du att det är din uppgift som lärare att gå in och bryta ett barns lånemönster,
   t.ex. någon elev som bara lånar bilböcker?

3.Bokpratet eller boksamtalet:

-  Tar du dig tid att låta barnen boksamtala i klassrummet?
-  Tycker du att det är viktigt med bokprat?
- Om du tycker det, i så fall i vilken omfattning/ hur ofta ska barnen ha möjlighet till
  detta?
- Känner du att du själv får ut något av bokpraten?
- Vad kan du se för syfte och vinster med bokpratet?
- På vilket sätt tror du att barnen blir inspirerade av bokpraten?



- Hur följer du upp bokpratet?
- När bokpratet på biblioteket är avslutat, vad gör du då?

4. Kan du säga något om din egen biblioteksvana?
- Hittar du i biblioteket, eller måste du också fråga?
- Skulle du vilja att böckerna i filialbiblioteket var uppställda efter innehåll, istället för efter
ämne, t.ex. att alla böcker om kaniner fanns på samma hylla?
- Skulle du önska biblioteksundervisning, för att bättre kunna hjälpa barnen?



BILAGA 3.
Intervjuguide till samtalet med bibliotekarien:

Allmänna uppgifter:

- Utbildning, examensår?
- Tidigare arbeten?
- Hur länge har du arbetat på Rosviks filialbibliotek/post?
- Varför blev du bibliotekarie?

1. Hur du ser på de olika barnboksgenrerna?

- Läser du själv barn- ungdomsböcker?
- I så fall i vilken omfattning?
- Vilka faktorer tar du hänsyn till när du köper in fack- respektive skönlitteratur till barn och
ungdomar?
- Vad tycker du är den viktigast aspekten, när det gäller inköp?
- Inköp - hur ser det ut procentuellt, fack/skön?
- Har du märkt någon utveckling åt något håll när det gäller facklitteratur skrivna för
  barn?
- I så fall vad består den i?
- Har du något samarbete med läraren i klass 3 A?
- Hur ser det i så fall ut?
- Vad eller vem styr frekvensen på biblioteksbesöken?
- Gör du klart vad det är som gäller när barnen besöker biblioteket med klassen, kan de
  t.ex. låna ”alla” genrer av böcker, hur många o.s.v.?
- Hur länge pågår besöket i biblioteket?
- Går alltid eleverna till biblioteket för att låna böcker eller göra andra saker, eller går du
någon gång till skolan?
- Motivera ditt svar?

2.Vad är din målsättning med elevernas biblioteksbesök

- Förekommer bokprat?
- Är det ett vedertaget begrepp på vad det är som förekommer, skiljer du på bokprat,
   där det är den vuxna förmedlaren som styr ”pratet”, eller tillåts barnen vara aktiva,
   och då kan man se det som ett boksamtal?
- Om det är så att barnen tillåts vara aktiva, i vilken utsträckning får de vara det?
- I så fall, vem är det i första hand som önskar bokprat?
- Hur väljer du böcker till bokpraten?
- Beskriv hela gången med förberedelser, genomförande, avslutning och upp-
  följning?
- Vad har du för syfte målsättning med biblioteksbesöken, där bokpraten i så fall ingår,
  som en viktig del?
- Hur viktiga är de?
-  Utvärderas bokpraten? T. ex av dig och läraren?
- Skiljer du på fack- och skönlitteratur när du presenterar böcker?
-  Använder du ” Tematanken” när du bokpratar, t. ex böcker som är spännande,
   roliga eller är skrivna av samma författare?



- Hur lång tid tar ett bokprat?
- Har barnen någon chans att låna de böcker som har avhandlats under bokpratet?
- Finns det böcker du aldrig skulle bokprata om?
- När bokpratet är avslutat vad gör du då?
- Kan du se att någon viss typ/genre är mer populär, och därmed mer efterfrågad än
  andra?
- I så fall vilken?
- Tycker du det är viktigt vad  barnen lånar?
- Skulle du kunna tänka dig att samla böcker efter innehåll, t.ex. göra i ordning en hylla
  med kaninböcker av alla de slag?
- Tror du att det finns något behov från lärarhåll att få biblioteksundervisning, både för
  läraren själv och så att barnen hittar böcker och de olika genrerna lättare?

3. Din roll som bokförmedlare

- Tycker du att det är din uppgift som bibliotekarie att gå in och bryta ett barns låne-
  mönster, t.ex. någon elev som bara lånar bilböcker?
- Diskuteras bokprat respektive barn- och ungdomsböcker när kollegor träffas?
- Hur upplever du att din roll som bokförmedlare ser ut?
- Tror du att man som vuxen kan påverka vad barnen lånar och läser från biblioteket?


