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Abstract: This master’s thesis examines the reading environment during
”booktalk”, with special reference to a reading project in
compulsory comprehensive and upper secondary schools in
Stockholm. The main question is: What does the reading
environment look like during booktalk? Three questions are asked:
- Which factors affect the reading environment?
- Which are the conditions concerning book selection and book

availability?
- How do the librarians perform as enabling adults?
Different groups of pupils, together with their teachers and the
librarian, are studied during booktalks in five schools. The study
uses a qualitative approach, which takes the form of open
observations during 15 booktalks and one interview with the two
librarians involved in the project and studies of literature. The
theoretical framework is Aidan Chamber’s theory relating to
reading environment and its effects upon the reading process. The
questions are answered by analysing the empirical result together
with the theory and the literature.

The study shows that school libraries make a more stimulating
environment than classrooms. The reading environment
deteriorates when groups are too large in relation to the size of the
room. The pupils’ interest decrease when booktalk proceeds for
more than 30 minutes and if it takes place at an inconvenient time.
Reading aloud has a positive effect on the pupils’ interest, unlike
when general information about reading is given. The reading
environment improves when librarians and teachers collaborate
and demonstrate their own interest in literature.

A wide book selection is offered by the project. Book availability
is however low and because of that the pupils are unable to borrow
books in connection with the booktalk.

The librarians act as supportive adults by being flexible and
responsive in relation to the pupils, regarding book choice, reading
aloud and behaviour. They have knowledge of new children’s and
youth literature and make efforts to mediate a positive and
enjoyable attitude to reading.
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1. Inledning
Om vi ska lyckas i vårt arbete med att hjälpa andra, och
då i synnerhet barn, att utvecklas till intresserade, läs-
villiga (och framförallt tänkande) läsare, måste vi veta
hur man skapar en läsmiljö som gör det möjligt för dem.
(Chambers 1995, s. 9)

Under senare år har samhället uppmärksammat läsningens betydelse i många olika
sammanhang. Många större och mindre kampanjer och projekt startas för att stimulera
människor att läsa böcker. Framförallt satsas det på lässtimulans riktad till barn och
ungdomar. En av de större läskampanjerna är Läsår Stockholm, som omfattar ett flertal
olika delprojekt, bland annat Bokprat pågår vars läsmiljö jag här valt att undersöka.

Bibliotekarier arbetar ofta litteraturpedagogiskt. Ett av målen för deras litteraturpedago-
giska arbete är att väcka läslust. Bokprat har blivit den samlande beteckningen för en
vanlig och väletablerad metod att stimulera till läsning genom att berätta om böcker.
Termen bokprat är en översättning av det amerikanska ”book talk”, vilket kom till Nor-
den med de barnbibliotekarier som under 1920- och 1930-talet utbildade sig i USA
(Renborg 1996, s. 36). Vid slutet av 1950-talet försvenskade Greta Renborg ”book talk”
till bokprat i samband med sitt arbete som bokkonsulent (Renborg 1979, s. 24).

Barns tidiga läsmiljö skiftar. Läsvanorna i hemmet varierar. I skolan kan bibliotekarien
nå alla barn vilket gör den till ett tacksamt och viktigt fält för läsfrämjande insatser. Är
det då bara för bibliotekarierna att ge sig ut och bokprata? Troligtvis är det inte så en-
kelt, åtminstone inte om avsikten är att nå fler än dem som redan är läsare. Enligt den
engelske författaren och litteraturpedagogen Aidan Chambers utgörs läsmiljön av de
faktorer som tillsammans bildar läsningens sociala sammanhang. Dit räknar Chambers
platsen - eller de yttre förutsättningarna - vilka böcker som finns, aktörernas humör, hur
gott om tid de har och ifall de får vara ostörda. Ytterligare aspekter han nämner är synen
på och anledningen till att läsa. Det har, hävdar Chambers, betydelse ifall det är en ar-
betsuppgift vi ålagts eller om det är för nöjes skull. (Chambers 1995, s. 9)

Hur ser egentligen läsmiljön ut i samband med läskampanjer och projekt riktade till
barn och ungdomar i skolan? Uppfyller miljön de krav, som enligt Aidan Chambers och
andra pedagoger och forskare, utgör förutsättningar för framgångsrik lässtimulans? När
nu läskampanjerna avlöser varandra är det angeläget att vi som vill väcka läslust även
reflekterar över i vilken miljö vi verkar. Det är viktigt, menar jag, att lässtimulerande
verksamhet utformas på ett genomtänkt sätt och utförs i en miljö som samverkar med
dess syften. Hur ser läsmiljön ut vid bokprat i ett aktuellt exempel som Bokprat pågår?
Vilka omständigheter tycks påverka läsmiljön mest och är därför viktigast att tänka på
när bokprat används som lässtimulans? Dessa frågor, tillsammans med Aidan Chambers
tankar om läsandets förutsättningar, utgör utgångspunkter för den här undersökningen.

1.1 Bakgrund
Jag har sedan länge varit intresserad av litteratur, läsning och lässtimulerande verksam-
het, framförallt för barn och ungdom. Det var bland annat det intresset som ledde till
beslutet att studera Biblioteks- och informationsvetenskap. Till min förförståelse inför
undersökningen hör även att jag förutsätter läsningens, ur många bemärkelser, positiva
betydelse för människor, bland annat för språkutveckling, fantasi, omvärldsförståelse
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och självkännedom. Docent Cai Svensson har framhållit att litteraturförståelsen i tradi-
tionell litteraturundervisning ofta ”reducerats till fr a en fråga om språkutveckling och
social medvetenhet” (1988, s. 13). Han ansåg sig se få förespråkare ”för en litteraturpe-
dagogik mera på litteraturens egna villkor” (Svensson 1988, s. 13). Jag tycker att litte-
ratur, framförallt skönlitteratur, som konstform med egen särart är värd att ägna sig åt i
sin egen rätt och både för nöjets och nyttans skull. Utöver ovanstående rader kommer
läsandets och litteraturens förtjänster inte att diskuteras ytterligare. Goda skäl för att
läsa, och ofta för så kallad fri läsning, existerar i överflöd1.

Under B-kursen skrev jag tillsammans med två kurskamrater en 5-poängsuppsats om
bokprat som läsfrämjande metod. Med utgångspunkt från intervjuer med fem barn-
bibliotekarier som bokpratade på folkbibliotek, beskrevs hur bokprat kan genomföras i
praktiken. Ämnet bokprat visade sig vara givande att undersöka. Efteråt fanns många
tänkbara uppslag att arbeta vidare utifrån. En av frågorna som väckts och uppmuntrade
till vidare forskning var i vilken miljö bokpratet sker. Tillgången på böcker var en annan
aspekt som vi uppfattade hade stor betydelse, liksom bibliotekariernas förhållningssätt
till och samspel med lärare. Samtidigt väcktes intresset för Aidan Chambers reflektioner
kring begreppet läsmiljö, vilka han sammanfattar och gestaltar med hjälp av modellen
Läsandets cirkel (1995, s. 11; 1998, s. 13). Det visade sig att de frågor som väckte in-
tresse under B-uppsatsen ingår i Läsandets cirkel, dels i den avdelning som Chambers
kallar Att välja och som innefattar förutsättningarna för att en bok väljs och läses, dels i
cirkelns centrum där Chambers placerat Vuxenstöd.

När jag senare fick möjlighet att följa projektet Bokprat pågår såg jag det som ett ut-
märkt tillfälle att fullfölja idéerna som väckts i samband med B-uppsatsen. Tack vare
mitt dåvarande arbete på Biblioteksenheten2 hade jag förmånen att komma i kontakt
med olika projekt som riktade sig till skolor i Stockholm. Jag informerades vid en läglig
tidpunkt om ett planerat läsprojekt, med namnet Bokprat pågår och blev intresserad och
även uppmuntrad att ägna min D-uppsats åt projektet. Tillfällen gavs att nära följa de
två bibliotekarier som skulle bokprata intensivt under cirka ett halvårs tid. När jag nu
valt att fortsätta undersöka bokprat sker det i en annan kontext och utifrån en annan
problemformulering. De här bibliotekarierna utgår inte från folkbiblioteket och går, till
skillnad från bibliotekarierna i B-uppsatsen, ut i skolorna för att bokprata i samband
med ett läsprojekt. Bokprat i skolmiljö innebär speciella omständigheter och biblioteka-
rien måste delvis anpassa sig till skolans rutiner. Avsikten denna gång är att undersöka
vad som påverkar miljön i vilken bokpratet sker och därmed inverkar på förutsättning-
arna för lässtimulans.

Bokprat är en vanlig och viktig litteraturförmedlingsmetod för bibliotekarier, kanske
den dominerande (Törnfeldt 1994, s. 207), vilket märks genom dess framträdande roll i
senare års läskampanjer. En tillbakablick3 visar att ”book talk” förekom på biblioteksut-
bildningar i USA redan under 1920- och 1930-talen (Renborg 1996, s. 36). På New
York Public Library hölls ”book talks” så tidigt som på 1940-talet (Bodart 1992, s. 33).
Bokpratandet i Sverige kom igång vid 1950-talets slut och är fortfarande vid fullt liv,

                                                
1 Till exempel Krashen, se Nilsson, M. 1998, s. 24; Chambers 1987, s. 9-14; Amborn & Hansson 1998, s.
11, 16, 18-25; Rimsten-Nilsson 1981, s. 166; Bodart 1980, s.1.
2 Biblioteksenheten är en avdelning på Utbildningsförvaltningen i Stockholm som ger grund- och gymn a-
sieskolor stöd i biblioteksfrågor, samt medverkar vid fortbildning, läsprojekt och utvecklingsarbete.
3 Följande källor innehåller mer ingående bokpratshistorik: Renborg, 1963, 1977, 1979, 1988, 1996; Tala
om böcker 1979, Atlestam & Nilsson 1992; Malmin & Söderholm 2000; Nilsson, U. 1994, s. 93-99
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trots att det efter uppsvinget på 1970- och 1980-talet, ifrågasattes och debatterades vid
slutet av 1980-talet (Renborg 1979, s. 24; Borén & Limberg 1991, s. 36-37). Ämnet
bokprat och miljön i vilken metoden utövas är intressant att studera, inte minst beroende
på dess betydelsefulla och till synes självklara roll i svensk biblioteksverksamhet.

1.1.1 Varför en läskampanj?
I ett utlåtande från kommunstyrelsen från år 2000 med rubriken Läsår Stockholm. Läs-
kampanj i Stockholms stad4 föreslås kommunfullmäktige att utbildningsnämnden i sam-
arbete med kulturnämnden ges i uppdrag att genomföra projektet Läsår Stockholm. De
föredragande borgarråden Jan Björklund och Birgitta Rydell anför att Stockholm stad
ska driva en bred kampanj under läsåret 2001/2002 för att öka intresset för läsning
bland stockholmarna, särskilt de yngre.

Bakgrunden till förslaget är, enligt utlåtandet, att läsningen har sjunkit kraftigt bland de
unga under 1990-talet och att Sverige därför förlorar i kunskap. Detta är, hävdas det,
förödande för individerna, för demokratin och samhällsutvecklingen. Kunskapssamhäl-
let kräver ständig kunskaps- och idéutveckling hos varje individ och läsningen är, skri-
ver man, grunden för detta. Det minskade läsandet måste därför tas på största allvar och
det uppges vara en viktig politisk uppgift att värna, sprida och tillgängliggöra den
skriftliga kulturen. I utlåtandets riktlinjer för Läsår Stockholm anges att läslusten bland
barn och ungdomar ska stärkas genom att såväl bibliotek som skola förstärker det lä s-
främjande arbetet. Riktlinjerna anger även att det är viktigt att uppmärksamma behoven
för människor med läs- och skrivsvårigheter liksom för stockholmare med annat mo-
dersmål än svenska. Vid ett sammanträde i oktober 2000 beslutar kommunfullmäktige5

att kampanjen Läsår Stockholm ska genomföras i enlighet med kommunstyrelsens för-
slag. Stockholms stads kampanj6 som startade 26 augusti 2001 drivs i ett samarbete
mellan Kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen och vänder sig till alla, men
främst till yngre stockholmare.

Lärarnas motivation för att låta sina klasser delta i läsprojektet kan härledas bland annat
till skolans styrdokument, Lpo 947 vilken poängterar vikten av att använda skönlittera-
tur och att stimulera elever till att bli aktiva läsare.

1.1.2 Bokprat pågår8

Under läsåret 2001/2002 har Läsår Stockholm tillsammans med Biblioteksenheten ge-
nomfört projektet Bokprat pågår för lärare och elever i Stockholms skolor. I en första
omgång inbjöds 21 skolor i två utvalda stadsdelsområden, varav 20 valde att delta. Två
bibliotekarier från Biblioteksenheten projektanställdes av Läsår Stockholm för att plane-
ra och genomföra projektet. Enligt projektplanen skulle bokpratarna i en första etapp
bokas för att bokprata för lärare och övrig intresserad personal. Lärarna skulle sedan
boka in sina klasser för bokprat. Parallellt med att projektet startat i de utvalda stads-

                                                
4 Stockholms stad (2000-10-05). Kommunstyrelsens utlåtande 2000: 186 RIV+VI (Dnr 984/00).
http://www.stockholm.se/politik/dokument/00/utlatanden/u00186.htm {2001-09-26}
5 Kommunfullmäktige: Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den
16 oktober 2000 kl.16.00. (2000-10-23)
6 Läsår Stockholm: nyhetsbrev, nr 1  september (2001)
7 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna (Lpo 94: Lpf 94)
 (1994), s. 4ff, s. 9f, s. 30-31
8 Informationen om Bokprat pågår är från intervjun med bibliotekarierna som bokpratar samt från
otryckta dokument som producerats i samband med projektet vilka finns i min ägo.
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delsområdena, erbjöds även övriga skolor i alla Stockholms stadsdelar att få bokprat.
Målet för Bokprat pågår  har varit att:
• Fler elever ska läsa fler böcker
• Fler pedagoger ska läsa fler böcker
• 40 000 elever i Stockholm ska rösta i Bokjuryn jämfört med 2000 elever år 2001.

Många befintliga läsprojekt stöttas genom Läsår Stockholm. Bokprat pågår har exem-
pelvis varit kopplat till Bokjuryn och använde sig även av Barnbokskatalogen. Bokju-
ryn9 är ett läsfrämjande projekt som pågått i Sverige sedan 1996 och som sker i samar-
bete mellan skolor, bibliotek och förlag och sträcker sig över hela landet. Från och med
år 2000 administreras Bokjuryn av En bok för alla. Bokjuryn vill stimulera barns och
ungdomars läslust genom att uppmuntra och respektera deras egna bokval. Barn och
ungdomar i åldern 0-19 år, får rösta fram sin favoritbok under det gångna året för att
stimuleras att läsa fler böcker. Under Bokprat pågår bokpratade bibliotekarierna huvud-
sakligen om böcker från Bokjuryns 100-lista som är ett urval av årets totala nyutgiv-
ning. 100-listan är uppdelad på 25 titlar fördelat på fyra åldersgrupper, 0-6 år, 7-9 år,
10-13 år och 14-19 år och trycks även som affisch. Listan är framtagen av en fristående
grupp av litteraturkritiker, bokhandlare, lärare och bibliotekarier. De inbjudna skolorna
har också fått välja ett bokpaket om 25 böcker från en av 100-listans ålderskategorier,
vilket skänkts av Biblioteksenheten som extra stimulans.

Kulturrådet producerar och distribuerar, varje höst, på uppdrag av regeringen Barnboks-
katalogen10 med årets utgivning av barn- och ungdomslitteratur. Syftet är att visa bred-
den i utbudet och på det sättet väcka läslust hos barn och ungdomar. Katalogen ska ge
lästips direkt till barnen men också fungera vägledande för pedagoger och andra vuxna
förmedlare av barn- och ungdomslitteratur.

1.2 Syfte, problemformulering och frågeställningar

1.2.1 Syfte
Syftet är att, utifrån bokpratarnas perspektiv samt egna intryck från observationer, förstå
och beskriva hur läsmiljön ser ut vid bokprat under projektet Bokprat pågår. Avsikten
är att studera bokpratsmiljön med utgångspunkt i Aidan Chambers teorier om vad som
är oumbärligt för en bra läsmiljö. Det är därmed läsmiljö i betydelsen förutsättningar för
framgångsrik lässtimulans, innan själva läsningen börjar som behandlas. Vilka faktorer
inverkar positivt respektive negativt på bokpratsmiljön? Vad kan förbättras och vad bör
bibliotekarier tänka på, speciellt inför bokprat i skolan?

1.2.2 Problemformulering och frågeställningar
Utifrån ovanstående syfte har följande problemformulering utformats:

Hur ser läsmiljön ut vid bokprat?
Mot bakgrund av syfte och problemformulering har följande frågeställningar formulerats:

• Vilka faktorer påverkar läsmiljön?
• Vilka är förutsättningarna beträffande bokurval och boktillgång?
• Hur visar bibliotekarierna vuxenstöd?

                                                
9 Barnens bibliotek (2001-11-09). Bokjuryn 2001. www.bibl.vgregion.se/barn/bokjuryninfo.htm {2001-11-12}
10 http://www.kur.se/kur/lop-mod-barnbokkat.asp# {2001-09-24}
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1.2.3 Avgränsningar

I föreliggande studie avgränsas anknytningen till A. Chambers Läsandets cirkel till att
främst fokusera på sekvensen Att välja kombinerat med sekvensen Vuxenstöd. Uppsat-
sens två första frågeställningarna anknyter till Att välja medan den tredje frågan ansluter
till cirkelns centrala del, Vuxenstöd. Undersökningen avgränsar sig till bokprat som läs-
främjande metod. Jag är samtidigt medveten om att bokprat bara är en av flera möjliga
metoder för att väcka läslust. Samtidigt sker här, i enlighet med projektets utformning,
en avgränsning till bokprat i skolan till skillnad från exempelvis på folkbibliotek eller
andra platser. En avgränsning har också gjorts till den avdelning av projektet, där sko-
lorna i två utvalda stadsdelsområden bjudits in för att delta. Undersökningsmaterialet
begränsas på det viset till två stadsdelar vars skolor deltar i projektet på samma villkor
och erbjuds samma service under en sammanhängande period. Samtidigt blir undersök-
ningsmaterialet storleksmässigt och geografiskt mer praktiskt hanterbart. Ingen av-
gränsning har däremot skett beträffande vilka åldrar som observeras. Tvärtom är avsik-
ten att täcka in så många elevkategorier som möjligt. Undersökningen avgränsar sig till
att belysa förmedlande av skönlitteratur eftersom endast skönlitteratur förekommit i
bokpresentationerna, liksom till övervägande del i 100-listan. Slutligen vill jag beröra
den oavsiktliga avgränsning som beror på den begränsning med vilken jag lyckas upp-
fatta företeelser under intervjun och framförallt under observationerna. Avsikten kan
därför inte påstås vara att ge en helt uttömmande beskrivning av de faktiska förhållan-
dena, vilket också Pål Repstad (1999, s. 20) påpekar angående kvalitativa undersök-
ningar. Ambitionen är att se och belysa det som framträder tydligt och verkar viktigt.

1.2.4 Definitioner av begrepp
Bokprat/bokpresentationer: Med bokprat avses här den samlande beteckningen för en
metod att stimulera till läsning genom att tala om och läsa ur böcker. För variationens
skull används omväxlande orden bokprat respektive bokpresentationer.

Läsmiljö11 : Begreppet definieras här som de faktorer vilka påverkar förutsättningarna
för lässtimulans och läsning. God läsmiljö innebär med andra ord gynnsamma omstän-
digheter för lässtimulans. I undersökningen förekommer även ordet förmedlingsmiljö
med samma betydelse.

Läsfrämjande, lässtimulans och att väcka läslust: I uppsatsen används begreppen
läsfrämjande, att väcka läslust och lässtimulans med samma innebörd, nämligen olika
sätt att inspirera och uppmuntra till läsning och öka intresset för böcker. Utgångspunk-
ten är definitionen av läsfrämjande som förekommer i rapporten Ända hem till fru Nils-
son12 (1990).

Bokpratare/bibliotekarier: Begreppet bokpratare används omväxlande med begreppet
bibliotekarier om de två personer som bokpratar under projektet Bokprat pågår. Orsa-
ken är dels ökad variation och dels för att förhindra förväxling med skolbibliotekarierna.

Elever: I föreliggande arbete används oftast benämningen elever för skolbarn och ung-
domar mellan skolår 1 och skolår 9 i grundskolan, såväl som för gymnasieungdomar.
Även begreppen barn, ungdomar, skolbarn och skolungdomar används.

                                                
11 Begreppet läsmiljö, i den betydelse det har hos A. Chambers och i uppsatsen, behandlas utförligare i
kapitel 2.
12 ”Läsfrämjande verksamhet är bibliotekens arbete med att stimulera till läsning – av i första hand skön-
litteratur. Syftet är att påverka individer, även om man också ofta vänder sig till grupper eller förmedlare.
Läsfrämjande verksamhet förekommer ibland i form av stora projekt.” (Ända hem till fru Nilsson 1990, s.
13)
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1.2.5 Disposition
Kapitel 2 presenterar studiens teoretiska ramverk. I kapitel 3 redovisas metod och mate-
rial. Tidigare forskning och litteratur presenteras i kapitel 4. Kapitel 5 redovisar resul-
tatet av den empiriska undersökningen. Kapitel 6 analyserar och diskuterar undersök-
ningsresultatet tillsammans med teori och övrig litteratur och avslutas med att slutsatser
presenteras. Slutligen sker en sammanfattning av hela undersökningen i kapitel 7.
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2. Teori
Här behandlas den teoretiska utgångspunkt mot vars bakgrund uppsatsens syfte, problemfor-
mulering och frågeställningar formulerats och vilken i analys och diskussionskapitlet kopplas
till resultatet från den empiriska undersökningen.

2.1 Aidan Chambers om läsmiljö och Läsandets cirkel
Undersökningens empiriska resultat ämnar jag belysa med hjälp av frågeställningar som
formulerats med utgångspunkt i Aidan Chambers teorier om läsmiljö inklusive delar av
hans modell Läsandets cirkel, vilka utgör studiens teoretiska grund. Avsikten är också
att, mot bakgrund av Chambers teorier, undersöka hur bokpratsmiljön förhåller sig även
till andra forskares och pedagogers idéer kring läsmiljö, litteraturförmedling och lässti-
mulans. Undersökningen anknyter således främst till litteraturpedagogik och litteratur-
sociologi men berör även attitydforskning och forskning kring läsvanor och läsintressen.

Den engelske författaren och litteraturpedagogen Aidan Chambers har skrivit flera
böcker om barn och ungdomars läsning och om hur vi vuxna kan stimulera läsningen.
Han har undervisat lärare om barn och ungdomars litteratur och läsning sedan slutet av
1960-talet. Enligt honom själv har han hela tiden arbetat för att hjälpa vuxna att skaffa
sig kunskaper om barnlitteratur och att stärka deras kritiska förmåga och kunskaper om
vad som händer när man läser. Hans intention är också att lära lärare hur man samman-
för barn och böcker och hur man undervisar barn och ungdomar om litteratur. (Cham-
bers 1987, s.115-116)

Aidan Chambers skildrar det som, enligt hans definition, utgör läsmiljön och hur han
anser att det går till att bli det han omväxlande kallar en tänkande-, engagerad-, litterär
eller reflekterande läsare (Chambers 1995, s. 9, 42, 58; 1998 s. 9). Enligt mig, definierar
Chambers begreppet läsmiljö så att det får en relevant och praktisk innebörd. Han kon-
kretiserar delaspekter i läsmiljön så att varje enskild dels betydelse blir tydlig. Samtidigt
belyser han, med hjälp av Läsandets cirkel, hur de olika beståndsdelarna inom hans tan-
kebygge hänger ihop och bildar en helhet. Enligt Sven G. Hartman (1993) kan teori i
vetenskapliga sammanhang sägas vara just ”en helhet av uppfattningar eller utsagor som
har ett uttalat inbördes sammanhang” (s. 56-57). Det väsentliga är, fortsätter Hartman,
att ”teorin klargör hur de olika beståndsdelarna i den hänger samman med varandra”
(Hartman 1993, s. 56-57). Genom att dra stora linjer, presentera en modell och konkreti-
sera med enskilda exempel, bidrar Aidan Chambers med praktiskt användbara råd be-
träffande vad som, ofta med enkla medel, kan göras för att väcka och öka barns intresse
för läsning.

I sina böcker skildrar Aidan Chambers vardagligt, lässtimulerande arbete i skolan. Han
belyser och påminner, enligt min mening, om sådant som kan verka självklart och får
oss att tänka efter och betrakta det igen med andra ögon. Det är viktigt att reflektera
även över den verksamhet som betraktas som given och uppenbart av godo. Omständig-
heter kan, tror jag, ibland ses som så självklara att det inte ifrågasätts ifall de är de bästa
möjliga.

En möjlig svaghet i Chambers teorier, sett ur biblioteksperspektiv, är att han främst
formulerar sig om läsning i en speciell kontext, nämligen skolan, och i första hand vän-
der sig till lärare. Aidan Chambers säger egentligen inte mycket om bibliotekarier och
bibliotek och väldigt lite om bibliotekariens roll då det gäller lässtimulans och läsmiljö.
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Det är, först och främst, lärares arbete för att stimulera elevers läsning i skolan som dis-
kuteras i hans böcker. Trots detta anser jag att Chambers, genom att definiera och peka
på viktiga omständigheter i läsmiljön, presenterar idéer som går att applicera även på
bibliotekariers läsfrämjande arbete med barn och ungdomar. Begreppet läsmiljö och
modellen Läsandets cirkel hjälper till att vända uppmärksamheten mot dem man vill nå,
i det här fallet eleverna i den miljö de befinner sig. Dessutom försiggår projektet i den
här undersökningen helt och hållet i skolmiljö.

I uppsatsen fokuseras i första hand på de teorier kring läsmiljö som Chambers framför-
allt beskriver i boken Böcker omkring oss: Om läsmiljö (1995). Boken behandlar hur
vuxna, ”genom att ordna en genomtänkt miljö och genomtänkta aktiviteter, kan få barn
och böcker att mötas på ett sätt som uppmuntrar barnen till att bli ivriga och reflekte-
rande läsare” (Chambers 1995, s. 9). Av Chambers finns även titlarna Om böcker
(1987) och Böcker inom oss: Om boksamtal (1998) vilka jag också relaterar till. Om
böcker består av en samling föreläsningar och artiklar om barn och litteratur och den
vuxnes roll som förmedlare. I Böcker inom oss skildras en metod för boksamtal13, hur
man lär barn att på ett bra sätt samtala om böcker de läst.

2.2 Läsmiljö
Läsmiljö är, anser Aidan Chambers, de förutsättningar som krävs för att hjälpa barn och
unga att utvecklas till läsare (1995, s. 50). Chambers menar att om vi vill hjälpa och
uppmuntra till läsning så måste vi veta hur man skapar en miljö som gör det möjligt.
Han förklarar läsprocessen och menar då det som läsaren måste utföra för att läsningen
ska bli möjlig och inte det som händer inuti läsarens huvud, vilket han anser vara läs-
forskningens område (Chambers 1995, s. 10).

Både yttre och inre förutsättningar påverkar läsandet enligt Aidan Chambers. De inre
förutsättningarna består av den blandning av intellektuella och känslomässiga förhåll-
ningssätt vi ständigt bär på, som exempelvis förväntningar, erfarenheter och kunskaper,
sinnesstämning och relationer till omgivningen. Yttre förutsättningar är den fysiska om-
givningen och hur lämplig den är för läsandet (Chambers 1995, s.20). De yttre och inre
förutsättningarna benämns av Chambers också som läsningens sociala sammanhang,
vilket sammantaget utgör läsmiljön. De olika aspekterna i läsmiljön är, menar Aidan
Chambers, oskiljaktiga och samverkar, även om han i Böcker omkring oss förklarar och
belyser dem var för sig (Chambers 1995, s. 9).

De inre förutsättningarna, tycks, skriver Chambers (1995, s. 20-21) ha större betydelse
än de yttre. Därför är det viktigt att tänka på att både lärares och elevers inre förutsätt-
ningar inverkar på hur de läser. Men både yttre och inre förutsättningar påverkar attity-
den till det som ska göras. De olika förutsättningarna inverkar alltså på beteendet, men
samtidigt influerar de varandra. Det innebär till exempel att den som tycker om att läsa
och förväntar sig en bra upplevelse troligtvis också får det. För den som inte väntar sig
något positivt av att läsa, utan snarare upplever det som tvång, kommer läsningen san-
nolikt att bli tråkig.

                                                
13 Aidan Chambers använder begreppet booktalk, på svenska boksamtal, för en form av samtal om läs-
ning. Boksamtal är enligt Chambers ett sätt att ge form åt tankar och känslor som väckts av läsningen och
de tolkningar läsarna var för sig och tillsammans skapat ur texten. (Chambers 1998, s. 23) Samtal om
böcker har två olika former, informellt vardagsprat och mer organiserade boksamtal. (Chambers 1998, s.
16)
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Chambers beskriver hur den fysiska miljön bör se ut i rum där barn ska uppmuntras till
att bli läsare. Det ska finnas ”ett stort och brett urval litteratur inom räckhåll”. Böckerna
ska skyltas så att de lockar. Det ska finnas föremål som relaterar till litteratur och läs-
ning som till exempel affischer, målningar och texter och bekväma läsplatser. (1987, s.
122-123)

2.3 Läsandets cirkel
Med Läsandets cirkel beskriver Chambers (1995, s. 11) de handlingar som alltid ingår
vid läsning och framställer de företeelser och val som tillsammans utgör läsmiljön. Lä-
sandets cirkel består av följande delar: Att välja, Att läsa, Reaktion och respons och som
det mest centrala, i cirkelns mitt, finns Vuxenstöd. Läsning är, anser Aidan Chambers,
ett drama i tre akter där första akten är urvalet, andra är läsningen och tredje akten inne-
bär rekonstruktion, eller Reaktion och respons (Chambers 1987, s. 125). Cirkeln kon-
struerades som en hjälp att ”knyta ihop varje akt i läsandets drama med nästa” (Cham-
bers 1998, s. 13). Varje gång vi läser utför vi, menar Aidan Chambers (1995, s. 11-13),
egentligen flera olika handlingar, där det ena leder till det andra i en cirkelrörelse utan
egentlig början eller slut. Först måste läsaren välja något att läsa. Vid valet har det stor
betydelse hur bokbeståndet ser ut, hur böckerna presenteras, hur stor tillgången på
böcker är och även hur tillgängliga de är. Nästa steg är det som i cirkeln kallas Att läsa.
Viktiga aspekter i samband med läsningen är, enligt Chambers, bland annat högläsning,
tyst läsning och inte minst, tid att läsa. Efter läsningen följer skedet Reaktion och re-
spons. Den som läst vill prata om det lästa. En av de viktigaste följderna på läsningen är
enligt Chambers (1995, s. 13-18) att den som läst reagerar med att vilja läsa mer och
med andra ord börja om på ett nytt varv i Läsandets cirkel. Det är också det som man
som stödjande vuxen hoppas på, eftersom vi vet, skriver Chambers, ”att man måste läsa
regelbundet för att bli en läsare i ordets rätta bemärkelse” (Chambers 1995, s. 104).

I mitten av Läsandets cirkel finns Vuxenstöd eftersom en stödjande vuxen har betydelse
som hjälp och uppmuntran vid alla de andra tre sekvenserna i cirkeln. Pilarna mellan
vuxenstöd och de andra rubrikerna är dubbelriktade för att visa att utbytet inte är ens i-
digt. Den vuxne och eleven lär sig av varandra. Dessutom hjälper läsare varandra. Men,
påpekar Chambers, unga läsare är ändå alltid beroende av vuxna som kan förmedla sin
erfarenhet. (1995, s. 18-19)

I uppsatsen har jag valt att huvudsakligen avgränsa användningen av Läsandets cirkel
till de två sektionerna Att välja och Vuxenstöd. De aspekterna är mest relevanta för un-
dersökningen eftersom avsikten är att utforska läsmiljön som den ser ut för elever och
bokpratare vid bokpratet innan eleverna väljer bok och börjar läsa. Personerna som
bokpratar och genomför projektet, har inte heller inflytande över elevernas lästid eller
över ifall de får och får uttrycka reaktion och respons. Att läsa och Reaktion/respons
befinner sig därmed, i enlighet med projektets utformning, utanför bokpratarnas, och
helt under skolans och lärarnas kontroll och är därmed beroende av hur projektet för-
valtas i skolan.
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Figur 1 Läsandets cirkel (Chambers 1995, s.11), {fyrkanten; min markering}.

2.4 Att välja
Varje gång vi läser, förklarar Aidan Chambers (1995, s. 13), väljer vi ur allt tryckt mate-
rial som finns. Enligt Chambers (1998, s. 78) har det betydelse vad vi läser och vem
som väljer vad vi ska läsa. Han hänvisar till en undersökning gjord av amerikanska
bokhandlarföreningen (Chambers 1995, s. 93) och konstaterar att det absolut vanligaste
motivet till att välja en bok är att någon man känner rekommenderar den.

Eftersom läsningen börjar med ett val är det viktigt att valen är välgrundade. Chambers
förordar att lärare läser mycket, följer med i bokutgivningen och tar hjälp av och samar-
betar med lärarkollegor och bibliotekarier (1995, s. 111-112). Han anser att de som vä l-
jer böcker åt elever i skolan utövar makt. Valet av böcker är, menar Aidan Chambers
(1998, s. 78) en väldigt viktigt uppgift eftersom allt vi läser påverkar oss på något sätt.
Effekten behöver dock inte bli den som lärare, föräldrar, eller ens författaren har avsett
eller hoppats på. Redan i Om böcker (1987) anger Chambers att den främsta uppgiften,
för dem som fått makt och möjlighet att sammanföra barn och böcker, är att presentera
den litteratur som de anser mest värd barnens tid och uppmärksamhet (s. 26). Skyltning
och presentation är således, enligt Chambers, viktiga delar i den process det innebär att
välja. De två andra är bokbeståndet och böckernas tillgång och tillgänglighet (Chambers
1995, s. 12-13).

2.4.1 Bokbestånd
Aidan Chambers (1987, s. 24-25) anser att inställningen till vilka böcker barn bör läsa
ändrades vid mitten av 1970-talet. Pendeln svängde, hävdar han, från en elitistisk in-
ställning, som innebar att barn bara borde läsa det främsta ur världslitteraturen, till en
populistisk ytterlighet, enligt vilken barnen endast ska läsa det de själva vill. Själv säger
sig Chambers inte kunna ansluta sig till någon av ytterligheterna. Han förespråkar i
stället det han kallar omvandlande litteratur, vilket enligt honom, är ”litteratur som för-
ändrar oss som läsare och människor om vi läser den kreativt och om läsare och förfa t-
tare tillsammans skapar berättelsen” (Chambers 1987, s. 25).

Den omvandlande litteraturen kännetecknas bland annat av att den har många skikt och
flera teman. Den är språkligt medveten, berikar vår världsbild och förtydligar samhället,
både det egna och andras. Motsatsen till omvandlande böcker kallar Chambers för för-
krympande, vilket innebär att den begränsar sig till det självklara, beprövade och direkt
tilltalande. Läsandet, skriver Chambers, tar sin utgångspunkt i läsaren. Om personer i
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böcker ska upplevas som levande människor måste den som läser kunna känna igen sig
själv i dem. Samtidigt är det viktigt för barns litterära utveckling, att de får tillgång till
många olika sorters böcker att titta i, välja bland, lyssna på och läsa tyst (Chambers
1987, s. 25-28). I likhet med Chambers, anser jag att man inte bör begränsa barnens
bokbestånd till en viss typ av litteratur. Jag håller också med om att många bra böcker
aldrig når läsarna därför att ingen visar dem och gör dem tillgängliga. En annan syn-
punkt som Chambers (1995, s. 42) framlägger och som jag anser vara viktig är att ingen
blir en engagerad läsare på bara ordinerade böcker, även om de valts med omsorg. Yt-
terligare en väldigt intressant tanke som Chambers uttrycker lyder:

Ingen kan till fullo lyckas med konststycket att välja böcker åt någon annan. Vi vill ha fri-
het att välja, och när vi får den friheten tycks vår inställning och attityd bli öppen och posi-
tiv. Läslusten infinner sig när vi får följa vår egen smak och intuition. Barn behöver, precis
som vuxna, få möjlighet att själv leta reda på böcker som motsvarar deras behov och passar
deras utvecklingsstadium och personlighet. (Chambers 1995, s. 42)

Bra lärare, förklarar, Aidan Chambers, förser eleverna med de bästa böckerna och
låter dem välja fritt bland dem. I en grupp av engagerade läsare är var och ens läs-
historia unik. På samma gång har gruppen också en bas av gemensamma läsupp-
levelser från några böcker som alla i gruppen läst. (1995, s. 53-54)

2.4.2 Tillgång och Tillgänglighet
Vid val av böcker påverkas vi av många olika influenser. Men, uppger Aidan Chambers
alla val är beroende av boktillgången. Chansen att finna en bok som man vill läsa ökar
med antalet tillgängliga böcker. Stor tillgång räcker emellertid inte eftersom det bland
böckerna också måste finnas sådana som uppskattas. Det bör därför, menar Chambers,
finnas ett både stort och brett urval litteratur inom räckhåll. Det är också viktigt att det
är lätt att få tag på böckerna när man vill ha dem. (1995, s. 12)

2.4.3 Skyltning och Presentation
Förutom urval, tillgång och tillgänglighet påverkas bokvalet även av hur böcker skyltas
och presenteras. Hur och var böcker står uppställda kan påverka omgivningens inställ-
ning till böckerna, påpekar Aidan Chambers. Vana läsare, klarar menar han, att själva
hitta och välja en bok de vill ha. De vet också hur man skaffar information om böcker
de inte hittar. Den ovane, fortsätter Chambers, lär sig att självständigt välja böcker ge-
nom att pröva sig fram tillsammans med någon van läsare som man har förtroende för
(Chambers 1995, s. 13).

Aidan Chambers föreslår flera olika sätt att presentera böcker och därmed hjälpa barn
och ungdomar att välja något att läsa. Han rekommenderar bland annat utställningar,
informella och organiserade samtal och bokprat. Alla sådana aktiviteter gör eleverna
förväntansfulla inför kommande läsupplevelser. Det är därför viktigt, anser Chambers,
att den vuxne också anstränger sig att infria förväntningarna. För att undvika att väcka
förhoppningar som kanske inte infrias, bör den som presenterar böcker till exempel inte
överdriva i samband med bokprat. Det är bättre att vara lite skeptisk och varna för så-
dant som kan vara tråkigt eller svårt i en bok. Däremot är det alltid viktigt, fortsätter
han, att visa sin egen entusiasm för boken. Aidan Chambers förespråkar också att den
vuxne låter barnen förstå att han eller hon har större förtroende för dem som läsare än
vad de har själva. Han rekommenderar att man som stödjande vuxen uppmuntrar ele-
verna att pröva böcker som innebär en utmaning och som de inte lärt sig uppskatta än.
(Chambers 1995, s. 100-102) Chambers frågar sig: ”För vad har vi annars lärare till, om
inte för att ta oss dit vi inte kan gå på egen hand.” (Chambers 1995, s. 103)
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2.5 Vuxenstöd
Redan i Om böcker (1987) hävdar Aidan Chambers att ”en litteraturintresserad, förstå-
ende vuxen som förmedlar litteratur är den viktigaste enskilda faktorn när det gäller att
väcka barns lust att läsa, och att läsa äventyrligt” (s. 26). I Böcker omkring oss konstate-
ras återigen att ”utan uppbackning och stöd från vuxna som är tänkande läsare, som kan
hjälpa och ge råd, är det näst intill omöjligt att själv bli en tänkande läsare” (Chambers
1995, s. 111). Med stödjande vuxna avser Chambers (1998, s. 15) alla vuxna som på
något sätt gör det möjligt för barn att bli läsare. Exempel på stödjande vuxna som han
nämner är lärare, bibliotekarier, föräldrar och förläggare.

Enligt Aidan Chambers (1995, s. 18) kan, en vuxen som har barnens förtroende och som
är ett stöd och en förebild, eliminera eventuella hinder som finns i vägen för läsutveck-
lingen. Det är bland annat på grund av den viktiga funktionen som Chambers placerar
vuxenstöd i mitten av Läsandets cirkel. Det bästa sättet att bistå dem som håller på att
utvecklas till läsare är, uppger Chambers (1995, s. 14), att stödja och bejaka varje steg
under deras förflyttning genom Läsandets cirkel. För att lära sig att ta sig runt i cirkeln
måste man nämligen få hjälp av en som redan kan (Chambers 1995, s. 18). Aidan
Chambers menar att ömsesidig respekt för varandras åsikter är en förutsättning för att
eleverna ska lyssna och ta till sig läsförslag från den vuxne. Han hävdar att barn som
möts av uppriktigt intresse från en vuxen beträffande sitt bokval också sedan kommer
att lyssna och pröva den bok som den vuxne föreslår (Chambers 1995, s. 100).

Vad menar då Chambers att stödjande vuxna konkret gör för att stödja elevernas läsut-
veckling? Att skaffa böcker, skylta, läsa högt, ha formella och informella boksamtal,
bokprata och ordna författarbesök är metoder Aidan Chambers (1995) föreslår vuxna
som vill stimulera barn att läsa böcker (s. 109). Som vuxenstöd förser man elever med
böcker, tid att läsa och en miljö som inspirerar dem att läsa. Stödjande vuxna finns till
hands för att ge respons på elevernas läsupplevelser. De uppmuntrar barnen att bli tän-
kande läsare, läser högt och uppträder som levande exempel på vad en läsare är och gör
(Chambers 1995, s. 115). Eftersom ”läsare görs av läsare” (Chambers 1995, s. 109) är
mycket beroende av vad och hur mycket den vuxne själv läser. Det är nämligen, enligt
Chambers, oundvikligt att den vuxne omedvetet försöker få andra intresserade av de
böcker som han eller hon själv tycker om. Utan att det sägs framstår det också genom
ens beteende, vilken betydelse läsning har i ens eget liv.

2.6 Att läsa och Reaktion/respons
Avdelningarna Att läsa och Reaktion/respons befinner sig egentligen utanför den här
undersökningens syfte. En kort beskrivning även av dessa aspekter är ändå motiverad
eftersom de är viktiga i läsprocessen och läsmiljön som Chambers beskriver och bidrar
till en helhetsbild av Läsandets cirkel. Chambers hävdar att lästid och högläsning är
oumbärligt för en god läsmiljö. Det är genom att regelbundet erbjuda eleverna tid att
läsa som övriga lässtimulerande aktiviteter blir meningsfulla (1995, s. 50). Det är
olyckligt, anser Chambers (1998, s. 14), att det inte finns något annat ord än just läsa för
tiden vi ägnar åt orden i en bok. För nybörjarläsare kan det nämligen innebära att de
upplever att de misslyckas om de inte avkodar varje ord i en hel bok. Aidan Chambers
betonar att varje handling, varje gest av uppmärksamhet, som nybörjarläsare ägnar åt
böcker är att lyckas och utvecklas.
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Chambers beskriver två slags reaktioner på läsning. Dels vill barnet som har läst en bok
den tyckt om, upprepa upplevelsen genom att läsa en liknande bok. Detta leder till ett
nytt bokval och därmed påbörjas ett nytt varv i läsandets cirkel. Den andra sortens reak-
tion efter läsning är att den som läst vill och behöver prata om det lästa. Läsaren vill,
förklarar Aidan Chambers, att omgivningen ska dela läsupplevelsen och vill även få
respons på den egna läsningen. För att tillgodose behovet av reaktion och respons och
hjälpa elever att utvecklas som läsare förordar Aidan Chambers dels informella var-
dagssamtal och dels mer organiserade boksamtal. Bägge samtalsformer leder, enligt
Chambers, i regel tillbaka till Läsandets cirkel och kan poängterar han, förvandla den
till en ”uppåtgående spiral”. (1995, s. 16-17)
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3. Metod och material
I detta kapitel redovisas den metod, det material och det urval som ligger till grund för uppsat-
sen samt vilka metoder som använts vid insamlingen av materialet. För- och nackdelar med
metodvalet diskuteras liksom hur materialet bearbetats och analyserats.

3.1 Metodval och materialbeskrivning
I undersökningen anläggs genomgående en kvalitativ ansats vilket enligt Holme och
Solvang är lämpligt då avsikten är att få en helhetsbild, och samtidigt skapa ökad förstå-
else av det studerade ämnet (1997, s. 78-80). Valet av metod är kopplat till undersök-
ningens problemformulering och frågeställningar vilka berör komplexa företeelser som
inte kan besvaras genom olika typer av mätningar (Holme & Solvang 1997, s. 76).
Kvalitativ metod används också eftersom den är flexibel och tillåter att uppläggningen
eller frågeställningarna ändras under genomförandet (Holme & Solvang 1997, s. 80).
Flexibiliteten har kommit till användning under arbetet och varit nödvändig för att kun-
na uppnå det som avsetts. Kvalitativ metod utmärks också enligt Holme och Solvang
(1997, s. 92) av närhet till undersökningsobjekten vilket överensstämmer med förhåll-
ningssättet i föreliggande studie.

Undersökningens uppläggning bestämmer, enligt Sven G. Hartman, till stor del hur
forskaren förhåller sig till materialet (1993, s. 45-46). Den här undersökningen kan ka-
tegoriseras som en deskriptiv studie, vilken beskriver förlopp och företeelser som inte
organiseras av forskaren. Min avsikt är att så fullständigt som möjligt beskriva en före-
teelse utan att alltför mycket styra vilken riktning beskrivningen får. Pål Repstad hävdar
att kvalitativ metod är mindre lämpligt för direkta jämförelser (1999, s. 15). Avsikten
här har inte heller, i första hand, varit att jämföra bokpratare, skolor eller grupper med
varandra, utan att belysa de miljöer som framträder.

Undersökningen grundar sig på material som insamlats genom observationer, en inter-
vju och även litteraturstudier. Enligt Hartman (1993, s. 48-49) kan olika forskare välja
olika inriktning med samma material och uppläggning för att få ut olika sorts informa-
tion av materialet. Han översätter de olika inriktningarna till ett antal verb varav flera
går att kombinera eller växla mellan. I den här undersökningen används ve r-
ben/inriktningarna att förstå vilken lämpligen kombineras med materialet från den kva-
litativa intervjun där avsikten är att förstå hur någon upplever de förhållanden som stu-
deras. Dessutom anläggs inriktningen att beskriva vilken passar att tillämpa på materi-
alet från observationerna där meningen är att beskriva hur något faktiskt ser ut.

Observationerna och intervjun är tänkta att komplettera varandra för att förhoppningsvis
ge både bredare och djupare kunskap om projektets läsmiljö. Utgångspunkten för kva-
litativ intervju är ofta att forskaren undrar hur en speciell samhällsföreteelse tar form
och vill lära sig mer för att förstå det som händer (Holme & Solvang 1997, s. 9). Obser-
vationerna kompletterar respondenternas perspektiv genom att belysa hur företeelsen ser
ut, återgiven genom min blick. Vid observationerna var avsikten att studera samspelet
mellan den fysiska miljön och bokpratares, elevers och lärares beteende samt atmosfä-
ren och koppla till olika omständigheter kring bokpratet. Observationer är en bra metod
vid undersökningar av läsfrämjande arbete riktat mot en viss grupp, som här mot barn
och ungdomar i skolan. Bokprat lämpar sig för observationer eftersom alla, inklusive
observatören, lyssnar tillsammans. Som observatör skiljer man sig inte mycket från de
övriga i gruppen och aktörernas uppmärksamheten riktas främst mot den som bokpratar.



15

I litteraturstudierna ingår förutom tidigare forskning och annan tryckt litteratur, även
otryckt material som producerats i samband med projektet Bokprat pågår, som till ex-
empel inbjudningar och information om projektet och Bokjuryn. Det otryckta materialet
som härrör från projektet är värdefullt eftersom det kompletterar undersökningen med
ytterligare ett perspektiv, ett mer offentligt som visar hur projektet var planerat.

3.2 Urval
Urvalet av respondenterna för intervju och observationer var givet i och med beslutet att
behandla projektet Bokprat pågår. Respondenterna utgör samtidigt ett intressant och
idealiskt urval. Dels representerar de genom sina bakgrunder både lärar- och biblioteka-
rieyrket, vilket är av intresse i det här undersökningssammanhanget. Dessutom har bäg-
ge kunskaper om företeelserna som undersöks, intresse av att delta i undersökningen,
liksom förmåga att uttrycka sig om företeelsen. Dessa aspekter framhålls av Holme och
Solvang (1997, s. 104) som gynnsamma eftersom de ökar informationsinnehållet.

Vid tiden för intervjun arbetade jag och respondenterna på samma arbetsplats och var
således bekanta med varandra. Repstad påpekar (1999, s. 68-69) att den omständigheten
kan vara både till för- och nackdel. Kontakten med respondenterna kan fungera smidi-
gare men samtidigt finns risken att de anpassar sig efter vad de tror att forskaren vill
veta. Närheten till respondenterna och risken för bristande distans oroade mig också
först, men har snarast visat sig vara till fördel för undersökningen. Relationen och un-
dersökningssituationen har varit avspänd tack vare den vardagliga kontakt som redan
fanns mellan mig och respondenterna. Min anknytning till Biblioteksenheten och re-
spondenterna underlättade den empiriska undersökningen, bland annat eftersom det gav
tillfälle till att intervjua och observera. Genom att vara medveten om riskerna med att
stå nära det och dem som undersöks hoppas jag lyckas undvika problemen.

Vid urvalet av grupper som observerats har två faktorer varit avgörande. Dels har av-
sikten varit att få så stor spridning som möjligt beträffande åldrar och gruppsamman-
sättningar. Därutöver har urvalet styrts av mina möjligheter att, med utgångspunkt från
bokpratarnas schema, delta vid lämpliga bokpratstillfällen. Urvalet är därför delvis
slumpartat. De två stadsdelsområden där observationerna skett utgör tillsammans en
lämplig blandning med bred representativitet när det gäller sammansättning av befolk-
ning, bostadstyper och miljö. De skolor och klasser som besökts i samband med obser-
vationerna har tilldelats fiktiva namn för att inte riskera att någon på skolorna ska känna
sig utlämnad. Respondenterna gjorde inte anspråk på anonymitet. Jag har ändå valt att
anonymisera dem i framställningen, trots att de till följd av sitt utåtriktade arbete, san-
nolikt kommer att kännas igen inom den egna yrkeskretsen. De två bokpratande biblio-
tekariernas individuella insatser är oerhört värdefulla för projektet och kan inte förbises.
Emellertid är min bedömning, utifrån uppsatsens syfte, att det inte främst är personerna
som bokpratar som ska lyftas fram, utan den förmedlingsmiljö i vilken de verkar. Ytter-
ligare en anledning är att om skolor och klasser ska vara anonyma är det mer konse-
kvent att anonymisera alla undersökningsenheter.

3.3 Genomförande och materialbearbetning
Jag tipsades om projektet i god tid innan det startade och tillfrågade då de två bibliote-
karierna. De reagerade positivt och vi kom överens om att jag skulle intervjua dem och
observera ett flertal av deras bokprat. Bibliotekarierna har verkat uppskatta mitt intresse
och varit väldigt tillmötesgående. Vid ett inledande informationsmöte för skolbibliote-
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karier i oktober 2001, presenterade jag mig och berättade om min avsikt att följa pro-
jektet och att jag ville närvara vid bokprat.

3.3.1 Genomförandet av observationerna
Den som använder observationer som forskningsmetod ska försöka fånga ett skeende
genom att se, höra och fråga (Holme & Solvang 1997, s. 110). I metodlitteraturen, bland
annat hos Ely (1993, s. 55) och Holme och Solvang (1997, s.110) framställs observatio-
ner som en överväldigande och svår metod, vilket också blev min erfarenhet. Det visade
sig svårt att se och lyssna samtidigt och att för mer än en kort stund behålla överblicken
och samtidigt urskilja detaljerna. Fokus tenderade att pendla mellan överblick och de-
taljer. Det var lätt att fastna för länge i någon företeelse, vilket innebar att andra aspek-
ter, liksom helheten förbisågs. Samtidigt som det var komplicerat att observera upplev-
de jag att det, på kort tid, gav riklig och komplex information och direkta inblickar i
processer som knappast gått att få på annat sätt.

Observationerna inleddes med en pilotobservation för att bekanta mig med metoden och
pröva observationsmanualen, vilken konstruerats med stöd av Margot Elys Kvalitativ
forskningsmetodik i praktiken (1993, s. 56). Totalt 17 observationer, inklusive pilotob-
servationen och ett bokprat för lärare, utfördes under fem månaders tid, mellan novem-
ber 2001 och mars 2002. Observationen av lärargruppen har utgått ur undersökningen
eftersom jag bedömde det som olämpligt med ytterligare en undersökningsenhet (jfr
Holme & Solvang 1997, s. 47-48). Skolorna bokade in sina bokprat efter hand och bok-
pratarnas schema växte fram successivt under projektets gång. Eftersom avsikten var att
sprida observationerna över så många olika åldrar och gruppsammansättningar som
möjligt höll jag mig informerad om schemats utveckling. När en gruppkategori som
saknades i undersökningen var inbokad enligt schemat, vände jag mig direkt till respek-
tive bibliotekarie, frågade om lov att observera och avtalade tid och mötesplats.

Observationer kan vara öppna eller dolda. Vid öppen observation är forskningen känd
av aktörerna vilka dock inte behöver informeras i detalj om frågeställningar och obser-
vationsmanual (Repstad 1999, s. 28-29). Mina observationer har varit öppna. En förut-
sättning för min närvaro var att jag tillfrågade och informerade dem som skulle bokpra-
ta, liksom de barn och vuxna som lyssnade. Aktörernas vetskap om att de observeras
kan ge upphov till en viss forskningseffekt (Repstad 1999, s. 32). För att minska den
risken avslöjades inte i detalj vad som observerades, utan jag berättade mer allmänt om
att jag studerade bokprat.

Ibland gjorde jag och bibliotekarien sällskap till skolan. Andra gånger möttes vi på
plats. Ofta hölls flera bokprat på samma skola, samma dag. Ibland observerades alla.
Andra dagar några eller något av dem. Jag hade alltid med mig bandspelare som, när
tiden medgav, installerades där det var möjligt. Bokpratet inleddes med att bibliotekari-
en presenterade oss och berättade varför vi kommit. Några gånger presenterade jag mig
själv. Under presentationen informerades gruppen om bandinspelningen, vilken varken
lärare eller elever sagt nej till. Bandspelaren tycks inte ha inverkat på aktörerna, vilket
ändå inte går att utesluta. Enligt Holme och Solvang är bandinspelning ett alternativ till
fältanteckningar (1997, s. 11). Jag betraktar det mer som komplement eftersom jag me-
nar att ljudupptagning och fältanteckningar ger olika sorts information. Ett alternativ till
bandspelare och fältanteckningar är videokamera som, med ljud och bild samtidigt, kan
ge mer uttömmande information. I det här fallet blev det aldrig aktuellt, eftersom det
tidsmässigt var omöjligt att planera och göra nödvändiga förberedelser, som exempelvis
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att utverka tillstånd från rätt personer. Oftast visste jag inte så långt i förväg i vilken
skola och klass observationer skulle ske. Videoinspelningar hade, å andra sidan, även
medfört nackdelar som att till exempel försämra möjligheten att smälta in i gruppen och
öka distansen till aktörerna på grund av att kameran placeras emellan.

En forskare som förhåller sig helt neutral, tyst och passiv kan få aktörerna att känna sig
illa till mods. Det kan därför vara bättre att inta en aktiv roll, vara med i samtal, visa
intresse och delta i praktiska göromål, vilket också ger naturliga tillfällen att ställa frå-
gor. (Repstad 1999, s. 39-41) I mitt uppträdande som observatör har rollerna blandats,
med tonvikt på den aktiva, eftersom jag hjälpt till med praktiska göromål, som till ex-
empel bokdistribution. Vid tillfällen då ommöbleringar varit nödvändiga så hjälpte jag
till att iordningställa lokalen både före och efter. Dessutom gjorde jag sällskap med
bokprataren och ibland även personal och/eller barn från skolan, vid samtal, kaffepauser
och lunchraster före, efter och mellan bokprat. Under själva bokpratet har jag förhållit
mig passiv förutom att jag registrerat, lyssnat, tittat och antecknat.

Fältanteckningarna utfördes genom att iakttagelser noterades i ett block där jag i förväg
och väl utspritt, angett rubrikerna från observationsmanualen. Redan försöksobservatio-
nen visade att jag inte kunde registrera alla manualens punkter samtidigt. Det var också
omöjligt att helt hålla isär de olika rubriceringarna vid observationerna. I fältanteck-
ningarna gled avsnitten över i varandra och samma innehåll kunde återfinnas under oli-
ka rubriker. Jag har inte gjort något större problem av det, utan strävat efter att vid varje
observation, fylla alla rubriker med innehåll, oavsett om ordningen blev rätt. Vid alla
observationer försökte jag bland annat uppmärksamma hur händelser utspelar sig över
tid och tidpunkter för enstaka tilldragelser, liksom för varje enskild bokpresentation. Jag
har även konsekvent observerat egenskaper i lokalen och vilka och hur många personer
som befunnit sig i rummet. Eftersom jag oftast följde bibliotekarien före och efter bok-
pratet så bearbetades inte fältanteckningarna direkt efter observationerna. Utskrift sked-
de hemma vid datorn, så snart efteråt som möjligt.

Vid observationerna har jag suttit där det funnits plats. I klassrummen har jag ibland
suttit vid en ledig bänk bland barnen och andra gånger på en stol, någonstans vid sidan
om, antingen framför, bredvid eller bakom eleverna. Även i biblioteken har min pla-
cering varierat beroende på möblering och utrymme. I efterhand, vid tolkning och ana-
lys, har jag ifrågasatt min egen placering vid observationerna. Jag märkte att jag sanno-
likt uppfattat olika företeelser, liksom att samma företeelser nog uppfattats olika, bero-
ende på varifrån iakttagelserna skett. Om observationerna upprepades skulle jag an-
stränga mig mer för att min egen placering skulle vara så lämplig som möjligt och helst
även likadan vid alla observationer.

3.3.2 Genomförandet av intervjun
I januari 2002 genomfördes den drygt två timmar långa intervjun. Som stöd för att täcka
in de ämnen jag bedömde som viktigast för uppsatsens syfte, användes en intervjuma-
nual innehållande öppna samtalspunkter. Avsikten var att låta respondenterna påverka
samtalets utveckling (Holme & Solvang 1997, s. 99). När intervjun gjordes hade jag
redan observerat ett antal bokprat och hunnit uppfatta företeelser som kom att påverka
såväl intervjumanualen som samtalet. Intervjun åtföljdes av ytterligare observationer
vilka i sin tur understöddes av intervjun.
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Jag träffade bägge respondenter samtidigt och gjorde således en parintervju, vilket fun-
gerade väldigt bra. Intervjuformen bidrog till en avspänd och naturlig samtalssituation,
liknande en vardaglig diskussion mellan jämbördiga parter (Holme & Solvang 1997, s.
108). Min bedömning är att samtalet blev intressantare genom att respondenterna asso-
cierade till varandras tankegångar och därmed gav tydligare och utförligare svar. Re-
spondenterna tyckte att det var intressant att ta del av varandras upplevelser av projek-
tet. Bandspelare användes vid intervjun vilket gav mig frihet att helt koncentrera mig på
vad respondenterna sa, ge respons och följdfrågor. Respondenterna hade inga invänd-
ningar mot att bli inspelade och verkade inte heller alls besvärade av det. Ett problem
som uppstod var att det blev svårt att uppfatta allt som sades, eftersom det hände att
båda pratade samtidigt. Intervjun skedde på respondenternas och min gemensamma
arbetsplats i en av de intervjuades arbetsrum. Där satt vi, visserligen trångt, men ostört
och respondenterna kände sig hemma, vilket är förutsättningar som rekommenderas av
Pål Repstad (1999, s. 72). En risk vid kvalitativ intervju är förväntningar som forskare
och respondenter kan ha på varandra. Förväntningarna kan innebära att respondenten
uttrycker sig som den tror att forskaren vill. Forskaren, å sin sida, kan vara benägen att
tolka svaren i en viss riktning (Holme & Solvang 1997, s. 106). Det enda sättet att be-
möta problemet är att vara uppmärksam på sådana tendenser, både hos sig själv och hos
de som intervjuas, vilket jag också försökt vara.

3.3.3 Materialbearbetning
Utskrift och bearbetning av observationerna gick, i jämförelse med materialinsamling-
en, snabbt och lätt eftersom systematisk registrering skett på plats och fältanteckninga r-
na därför redan hade viss grundstruktur. Observationerna redovisas en efter en, kortfa t-
tat i sin helhet, för att undvika fragmentisering och ge en så fullständig och levande bild
som möjligt. Eftersom jag inte hann installera bandspelaren vid alla bokprat och vissa
inspelningar misslyckades, så beslutade jag, i samband med materialbearbetningen, att
inte använda ljudupptagningarna från observationerna. För övrigt har undersöknings-
materialet ändå blivit väldigt stort och om även bandinspelningarna bearbetats hade det
blivit ohanterligt.

Intervjun skrevs ut i ordagrant i sin helhet vilket rekommenderas av Holme och Solvang
för att utföra en så bred analys som möjligt (1997, s. 140). Respondenterna erbjöds att
läsa intervjuutskriften för att bedöma om deras åsikter återgivits på rätt sätt. En av dem
läste utskriften och förtydligade därefter några detaljuppgifter som inte gått att uppfatta
från ljudupptagningen. Redovisningen av intervjun innehåller en del citat eftersom det
tillför liv och närvarokänsla åt framställningen. Intervjucitaten har ibland redigerats
något. Ambitionen har varit en så tydlig och ordagrann återgivning som möjligt, men
utan att innehållet skyms av exempelvis onödiga biord och upprepningar. Redigering
har även skett då platser eller personer nämnts vid namn, vilka då tagits bort.

Vid analysen av undersökningsresultatet användes helhetsanalys (Holme & Solvang
1997, s. 140-141). Teman och problemområden analyserades fram för att bearbetas,
tolkas och diskuteras. Först analyserades intervjun och observationerna var för sig. I
nästa steg studerades hela materialet utifrån uppsatsens frågeställningar och teori, samt
jämfördes med övrig litteratur, för att sedan diskuteras och sammanställas efter fråge-
ställningarna. Hartman framhåller vikten av att bearbeta materialet på ett teorianknutet
sätt (1993, s. 44). Eftersom frågeställningarna formulerats med utgångspunkt i uppsat-
sens teorianknytning så har materialet ofrånkomligt och genomgående bearbetats med
direktanknytning till teorin.
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4. Tidigare forskning och litteratur
Detta kapitel inleds med en redovisning av hur litteratursökningen inför studien gått till. Sedan
följer en tematisk genomgång av litteratur som anknyter till uppsatsens frågeställningar och
Chambers teorier om läsmiljö.

4.1 Litteratursökning
Litteratursökning har skett dels i databaser som Academic Search Elite, LISA, ERIC,
Artikelsök och nordiskt BDI-index. De sökbegrepp jag utgått ifrån, både på svenska och
i engelsk översättning, har bland annat varit bokprat, läsmiljö, läsfrämjande åtgä r-
der/verksamhet, lässtimulans, lässtimulerande åtgärder/verksamhet, läslust och förmed-
lingsmiljö. Sökningar har även skett i olika bibliotekskataloger, bland annat Libris,
Stockholms stadsbibliotek och bibliotekskatalogen vid Högskolan i Borås. Inom avdel-
ningarna E, A och G har jag dels funnit litteratur av hand- och idébokskaraktär, varav
mycket är tänkt för läsundervisning. Övrig litteratur som sökts fram och granskats be-
handlar olika former av läsforskning kring litteraturreception, läsvanor och läsintressen.
Litteraturen som beaktats befinner sig framförallt inom ämnesområdena litteraturveten-
skap, undervisning och i några fall biblioteks- och informationsvetenskap. Jag har också
tagit del av uppsatser vars ämnen liknar eller angränsar till mitt. Litteraturförteckningar-
na i dessa har troligtvis gett störst utdelning beträffande källmaterial. Mycket av littera-
turen som användes i B-uppsatsen har varit till användning även nu. Det mesta som
skrivits inom litteraturpedagogik har visat sig vara skrivet ur lärar- och skolperspektiv.
De litteraturpedagogiska modeller som finns att tillgå är också för det mesta skapade
med tanke på skolundervisning. Efter vad jag kunnat finna förekommer överhuvudtaget
väldigt lite forskning och litteratur som behandlar miljön i samband med lässtimulans.

4.2 Läsintressen och läsvanor
Cai Svensson understryker den stora bredden i barns- och ungdomars läsvanor, efter att
ha gått igenom ett stort antal empiriska undersökningar (1988, s. 96-108). Hans slutsats,
är att det inte går att generalisera angående barns val av böcker. Även bland elever vars
ålder, intelligens, läsförmåga och socioekonomiska status är lika, skiljer sig läsintresse-
na åt. Även om det går att belägga vissa mönster på allmän nivå så kan det mycket väl
hända att en viss klass eller grupp elever avviker från ”normen”. (Svensson 1988, s.
108-109) Cai Svensson menar: ”Det uppfordrande slagordet ’rätt bok till rätt person vid
rätt tillfälle’ är en utmaning som måste mötas med individualisering.” (Svensson 1988,
s. 109) De grundläggande läsfärdigheterna är, påpekar han, förhållandevis oberoende av
kvaliteten hos det lästa. Angående diskussionen kvalitet kontra efterfrågan framhåller
Svensson att liksom ”det kan hävdas att en elev har rätt till sitt eget språk kan det häv-
das att han/hon har rätt till sin egen läsning, alltså rätt att få läsa det som intresserar ho-
nom/henne.” (Svensson 1988, s. 109)

Docent Kristian Wåhlin och filosofie doktor Maj Asplund Carlsson, redovisar i Bar-
nens tre bibliotek (1994) delar av resultatet från en stor läsvaneundersökning som utför-
des i Göteborgstrakten, med start 1989. Författarna beskriver läsvanor hos barn i slukar-
åldern, alltså mellan 9-12 år. Boken ingår i en större studie, Gummi-Tarzan på bibliote-
ket: varför vissa böcker är så populära, vars främsta avsikt var att undersöka varför
vissa böcker blir så populära bland barn, ibland tvärtemot vuxnas smak och experters
omdömen. Författarna söker svaret genom att utifrån enkäter och intervjuer undersöka
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samspelet mellan läsarna och de mest populära böckerna. (Wåhlin & Asplund Carlsson
1994, s. 9)

Wåhlin och Asplund Carlsson framhåller att bredden i barnens val av bästa böcker är
påfallande. Listan över bästa bok innehåller 163 olika titlar. Listan över aktuella favo-
ritböcker visar 81 titlar. Sammanlagt nämner 266 barn 244 olika titlar som bästa- eller
favoritboktitlar. (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 6) Wåhlin och Asplund Carlsson
slutsatser angående bredden i barnens läsintressen och läsvanor överensstämmer med
synpunkter som framförs av Cai Svensson, Aidan Chambers, Kerstin Rimsten-Nilsson
(1976, s. 31; 1981, s. 71, 178) och Maria Törnfeldt (1993, s. 31-32).

Det är enligt Wåhlin och Asplund Carlsson många tillfälligheter som spelar in för att en
bok ska bli populär. De poängterar emellertid att tillfälligheterna ingår i återkommande
mönster. En grundläggande förutsättning är att boken har något som utlöser intresset
och, i en viss situation, har social relevans (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 64).
Wåhlin och Asplund Carlsson bygger vidare på ett arbete av Jon Smidt från 1989, som
behandlar gymnasisters förhållande till litteratur som de läser i skolan. Smidt utgår från
begreppet subjektiv relevans, vilket krävs för att en meningsfull interaktion ska uppstå
mellan läsare och bok. Subjektiv relevans kan knytas till olika faktorer. Det kan till ex-
empel ha med läsarens omgivning att göra och räknas då som social relevans. När rele-
vansen är kopplad till bokens innehåll är det tematisk relevans. Ytterligare en sorts rele-
vans är den språkliga, vilken handlar om ifall boken är lagom lätt att läsa och uppfyller
barnens krav på humor och spänning. Social, språklig och tematisk relevans har ytterst
sin förklaring i läsarens psyke. Psykologisk relevans utgör därmed den fjärde utgångs-
punkten i Wåhlin och Asplund Carlssons studie. I Barnens tre bibliotek står emellertid
den sociala relevansen i centrum. (Jon Smidt, se Wåhlin & Asplund Carlsson 1994,
s.18-19)

Författarna urskiljer tre kulturmiljöer eller sociala kontexter som påverkade barnens val
av böcker; Familjebiblioteket, Kompisbiblioteket och Samhällsbiblioteket. Familjebibli-
oteket innefattar högläsningen när barnen är små och läsning av böcker som finns i,
eller köps till hemmet eller som fås i present. Kompisbiblioteket består av lån eller in-
köp i bekant- eller familjekretsen. Samhällsbiblioteket omfattar boklån i skolan eller
från folkbibliotek och beståndet liksom val av böcker kan påverkas av någon sorts ex-
perter som lärare och bibliotekarier. (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 81-82)
Familjebiblioteket betyder mycket för barnens kontakt med litteratur. På grund av stora
skillnader när det gäller boktillgång och bokintresse i olika hem kommer Wåhlin och
Asplund Carlsson (1994, s. 114-115) fram till att klassbakgrund har stor betydelse för
barnens läsintresse. Kompisbiblioteket är, enligt författarna (Wåhlin & Asplund Carls-
son 1994, s. 122-123) den miljö som utövar starkast påverkan och stimulans på barnens
läsning och bokval. Bibliotekariernas roll som bokförmedlare inom Samhällsbiblioteket
tycks, enligt Wåhlin och Asplund Carlsson (1994, s. 139-140), ha övertagits av lärare,
genom högläsning, bänkböcker, boksamtal, boktips med mera under skoltid. Biblioteka-
rierna fyller en indirekt förmedlande roll genom tips till lärare och sammanställning av
boklådor. Författarna framhåller Samhällsbibliotekets viktiga roll som motkultur genom
att det erbjuder böcker som barnen annars inte har tillgång till.

Begreppet läsmiljö används av Wåhlin och Asplund Carlsson i ett mycket vidare per-
spektiv och för en mer omfattande social kontext jämfört med hos Chambers.
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Föreliggande undersökning av läsmiljö vid bokprat vilken utgår från Chambers defini-
tion av läsmiljö, anknyter främst till det kontaktfält som Wåhlin och Asplund Carlsson
definierar som Samhällsbiblioteket. Två personer, en slags experter, stimulerar genom
bokprat, elever att läsa. Projektet knyts till skolbiblioteken som är mottagare och fö r-
medlare av böckerna som skänks till skolorna.

4.3 Lässtimulans, litteraturförmedling och läsfrämjande
Michael McKenna, professor vid Georgia Southern University, USA, har studerat
forskning kring hur attityder formas och skrivit om hur attityder till läsning utvecklas
(McKenna 2001, s.135-158). Han betonar attitydernas betydelse för läsmotivationen
och menar att företeelsen attityd är av stor betydelse då vuxna försöker fostra barn och
unga till engagerade läsare. Attityd som begrepp har enligt McKenna flera definitioner,
olika i olika sammanhang. Han återger den definition som enligt honom är direkt kopp-
lad till läsning: ”A system of feelings related to reading which causes the lerner to ap-
proach or avoid a reading situation (p. 1).” (Alexander & Filler 1976, se McKenna
2001, s. 136)

Attityder är emotionella och ett slags förstadium till beteende, summerar McKenna
(2001, s. 136) med utgångspunkt i de olika definitioner av begreppet som tas upp. Atti-
tyder tillägnas genom erfarenhet och rör sig på en skala mellan positivt och negativt.
Dessutom talas det, refererar McKenna, om hierarkier inom attitydbegreppet, där attity-
der kan vara förbundna till objekt på ett allmänt, eller specifikt vis (Rajecki 1990, se
McKenna 2001, s. 136). Michael McKenna förklarar: ”Reading attitudes also exists in
relation to the attitudes we have toward potentially competing activities. … A decision
to read will always be the product of one´s attitude toward alternative actions.”
(McKenna 2001, s. 137) Men även faktorer som direkt har med läsningen att göra, som
boktillgång och läsförmåga, påverkar beslutet att läsa eller inte. Modern attitydteori
betonar individens uppfattning av företeelser (belief structures). För att kunna påverka
elevers attityder bör man, anser McKenna, veta var uppfattningarna uppstår och hur
man kan använda sig av dessa för att påverka attityderna. Uppfattningar kan dels ha ett
kognitivt upphov och bygga på genomtänkta överväganden, grundade på fakta och erfa-
renheter. De kan även ha, vad McKenna benämner, subjectivt ursprung och basera sig
på intressen, känslor eller traditioner inom en kultur. (McKenna 2001, s. 137-138)

Det finns intressanta paralleller mellan det Michael McKenna betraktar som individens
uppfattningar om läsning och vad Aidan Chambers benämner inre och yttre förutsätt-
ningar14. Dessa förutsättningar, skriver Chambers påverkar resultatet på allt som männi-
skor företar sig och medverkar till ifall det blir en positiv upplevelse eller ej. Framförallt
ser jag överensstämmelser beträffande de uppfattningar som enligt McKenna har sub-
jektivt ursprung och det som Chambers kallar inre förutsättningar och som han säger är
”den blandning av intellektuella och känslomässiga attityder som vi alltid bär med oss”
(1995, s.20) Delvis kan även de uppfattningar som enligt McKenna har kognitivt upp-
hov jämföras med det som Chambers definierar som yttre förutsättningar och som ex-
empelvis är den fysiska miljöns lämplighet för den aktivitet som utförs. (Chambers
1995, s. 20)

Utifrån en modell av Fishbein och Ajzen har McKenna skapat en egen modell av hur
attityder kopplade till just läsning utvecklar sig. I McKennas modell finns tre grund-

                                                
14 Se även kapitel 2 där Aidan Chambers idéer redovisas.
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läggande faktorer som påverkar attitydutvecklingen; den omedelbara läseffekten, upp-
fattningar om läsutbytet och uppfattningar om subjektiva normer (McKenna 2001, s.
139-141). Påverkan genom och effekten av dessa faktorer sker, enligt honom, fortlö-
pande under en utbredd tidsperiod och byggs på eftersom. Mckenna skriver: ”If we are
to be succesful in changing children’s attitudes toward reading, we must target the fac-
tors that affect those attitudes.” (McKenna 2001, s. 139) Den omedelbara läseffekten
innebär enligt McKenna att varje lästillfälle påverkar attityden till läsning på något sätt.
Attityden kan exempelvis förstärkas eller förändras i någon riktning. De uppfattningar
man har om utbytet vid läsning påverkar genom att man förväntar sig att till exempel
lyckas eller misslyckas med läsningen eller är road eller uttråkad av densamma. Slutli-
gen kan uppfattningar om subjektiva normer, eller med andra ord, uppfattningar om hur
läsning värderas av andra, påverka en individs attityd till läsning. Efter att först ha stått
under föräldrarnas inflytande får, under skoltiden, det kulturella inflytandet från den
sociala omgivningen ökad betydelse. Om litteraturläsning betraktas negativt av personer
som eleven söker bekräftelse ifrån så kan det förhindra att eleven själv utvecklar positi-
va attityder till läsning (McKenna 2001, s. 139-144).

Kerstin Rimsten-Nilsson genomförde tillsammans med lärare och bibliotekspersonal
ett brett upplagt läsförsök inom det Pedagogiska utvecklingsblocket i Göteborg,15 som
ett försök att stimulera mellan- och högstadieelevers läsning och inställning till läsning.
Läsförsöket påbörjades på grundskolor i tre rektorsområden, höstterminen 1973 och
pågick, bland samma elever, fram till och med vårterminen 1976. (Rimsten-Nilsson
1981, s. 55). Hela läsförsöket dokumenterades löpande i tre rapporter (Pedagogiska ut-
vecklingsblocket i Göteborg 1974, 1975, 1976). Projektets ambition var ”att försöka få
elever att läsa och att tycka om att läsa, att beskriva hur man därvid gått till väga och att
redovisa framsteg och misslyckanden”(Pedagogiska utvecklingsblocket i Göteborg
1976, s. 31). Rimsten-Nilsson menar också att en avsikt i PUG som henne veterligen
inte rapporterats i tidigare försök var att undersöka om eleverna i försöksklasserna kun-
de stimuleras att vilja läsa böcker som av vuxna bedömts som kvalitetslitteratur.

Lässtimulansprojektet skedde i första hand genom att erbjuda eleverna ett stort utbud av
kvalitetsböcker16 för barn och ungdom (Pedagogiska utvecklingsblocket i Göteborg
1976, s. 1). I läsförsöket arbetade man för en balanserad avvägning av antalet böcker
där det gällde att det varken fick vara för många eller för få. Avsikten var att erbjuda
stor bredd beträffande genrer och svårighetsgrad samtidigt som bokbeståndet skulle gå
att överblicka. Kerstin Rimsten-Nilsson ansåg att barnen hitintills inte getts samma
möjlighet att välja bland kvalitetsböckerna som bland triviallitteraturen. Hon frågade sig
hur barn- och ungdomsböcker med kvalitet ska kunna nå ut till sina tänkta läsare om
inte skolan hjälper till att sprida den. (Pedagogiska utvecklingsblocket i Göteborg 1976,
s. 6-8)

                                                
15 Även kallat PUG-projektet.
16 I Barnböcker och läslust (1981, s. 92-109) diskuterar och redogör Kerstin Rimsten-Nilsson för sin
tolkning av kvalitetsbegreppet och olika värderingsaspekter beträffande barn- och ungdomslitteratur.
PUG-projektets ”kvalitetsdeklaration” eller sammanfattning av faktorer som visar på litterär kvalitet
(Rimsten-Nilsson, 1981, s. 56) innehåller följande punkter:
• Litterärt språk
• Ambitionen att stimulera läsarens fantasi
• Saklighet vid framställandet av fakta om exempelvis levnadsvillkor förr och nu och i andra länder.
• Ambition att diskutera mänskliga problem på ett ärligt sätt
• Försök att förmedla attityder som i allmänhet anses önskvärda, som till exempel tolerans mot minoriteter.
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PUG-projektet har vid det här laget åtskilliga år på nacken vilket möjligen märks en del
i språkbruket i rapporterna. Min uppfattning är dock att idéerna som genomsyrade pro-
jektet, till exempel betonandet av den fria upplevelseläsning och förmedlandet av en
positiv attityd till böcker, fortfarande framstår som moderna och att motiven liksom
genomförandet lika bra kunde förekommit i något av de nutida läsprojekten. Det är ock-
så intressant att idéer från läsförsöket i Göteborg går igen i Aidan Chambers teorier om
läsmiljö. I PUG-projektet betonas aspekter som bokbestånd med kvalitet och bredd,
riklig tillgång, tillgänglighet, vuxenstöd, presentation och skyltning.

I boken Barnböcker och läslust (1981) lägger Kerstin Rimsten-Nilsson fram sina erfa-
renheter från läsförsöket tillsammans med tips på hur lärare och andra kan arbeta för att
stimulera till fri läsning i skolan. Kerstin Rimsten-Nilsson klargör att det går att väcka
läslust och få alla barn och ungdomar att läsa om man satsar tillräckligt. De allra flesta
elever som deltog i försöket läste mycket och gärna av kvalitetslitteraturen som presen-
terades under projektet (Rimsten-Nilsson 1981, s. 76-79). Rimsten-Nilsson betonar ock-
så att både elever och lärare är i behov av litteraturorientering. En av anledningarna till
att barnen tidigare mest läst en viss sorts böcker, exempelvis av typen långserier, berod-
de enligt Rimsten-Nilsson på att de helt enkelt inte kände till annan barnlitteratur (1981,
s. 56-58). Kerstin Rimsten-Nilsson understryker att läsintresset i försöket varit överras-
kande stort. Det har i allmänhet varit lättare än lärarna från början väntade sig att få ele-
verna att läsa. I de flesta klasser fanns dock några som det var svårt att hitta lämplig och
stimulerande läsning till. Genomsnittsläsningen var cirka 20 böcker per elev och läsår
på mellanstadiet och på högstadiet cirka tio böcker per elev och läsår, om man räknar
den läsning som skedde inom försöket. (Pedagogiska utvecklingsblocket i Göteborg
1976, s. 22-23)

I PUG-projektet var det primära att väcka läsintresse och ge positiva erfarenheter för att
skapa en positiv inställning till läsning. Läsningen skulle vara fri och med fri läsning
eller upplevelseläsning avsågs samma sak nämligen ”redovisningsfri läsning, som upp-
levdes som spontant lustbetonad och meningsfull av eleverna utan sidoblickar på nyttan
med det lästa” (Pedagogiska utvecklingsblocket i Göteborg 1976, s. 9). Kerstin Rim-
sten-Nilsson konstaterar att det för många barn var nödvändigt att slippa krav på redo-
visning av läsningen för att de skulle fortsätta läsa och njuta av det. (Rimsten-Nilsson
1981, s. 87).

Rimsten-Nilsson (1981, s. 41) påpekar, liksom Chambers, att många ”olika sin-
nesintryck som hänger ihop med böckerna och lässituationen är avgörande för om ele-
ver ska vilja och kunna läsa!” I slutrapporten (Pedagogiska utvecklingsblocket i Göte-
borg 1976, s. 31) och i Barnböcker och läslust (1981, s. 178) summerar Rimsten-
Nilsson läsförsöket och hävdar att det går att få de allra flesta elever i grundskolan att
bli läsare och att uppskatta så kallad god barn- och ungdomslitteratur om följande fakto-
rer uppfylls:
• Barnen erbjuds mycket böcker och ett varierat och brett bokutbud.
• Barnen upplever intresse, och uppmuntran från lärare och andra vuxna beträffande läsning.
• Eleverna får gott om tid till redovisningsfri läsning i skolan
• Eleverna behöver uppleva att de tillfredsställer egna viktiga behov med läsningen
• Mycket samarbete mellan bibliotek och skola

De personer som ansvarar för att välja böcker åt barn ska, anser Rimsten-Nilsson vara
insatta i diskussionen kring vad som är bra respektive dålig litteratur och vara klara över
sin egen ståndpunkt i frågan. Den som väljer böcker som barnen ska läsa bör också ha
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läst mycket barnböcker och ha stor kunskap inom området (Rimsten-Nilsson 1981, s. 9).
I Barnböcker och läslust framhålls värdet av bokprat. Vanligtvis ökade efterfrågan på
just de böcker som presenterats. En episod återberättas som visar att det också har stor
betydelse att den som presenterar böcker själv har läst dem. En lärare som presenterade
ett antal böcker för sina elever hade hunnit läsa alla böcker utom en, vilken presentera-
des med hjälp av baksidestexten. Den olästa boken var sedan den enda som inte blev
vald av någon elev. (Rimsten-Nilsson 1981, s. 63)

Jofrid Karner Smidt, (1994, s. 6-11) doktor vid Institutt for medier og kommunikasjon
vid universitetet i Oslo, diskuterar bibliotekarierna som litteraturförmedlare. Hon kny-
ter, i första hand, resonemanget om litteraturförmedling till folkbiblioteket som institu-
tion och betonar betydelsen av att göra biblioteket synligt. I föreliggande studie av ett
bokpratprojekt finns inte motsvarande direktkoppling mellan bibliotekarie, förmedlings-
situation och ett folkbibliotek med eget bestånd. Bokprat pågår är utåtriktat förmed-
lingsarbete med jämförelsevis speciell kontext eftersom det försiggår i gränsområdet
mellan statliga förvaltningar, skola och bibliotek och mellan bibliotekarier, lärare och
skolbibliotekarier. Smidts idéer är relevanta här eftersom hon definierar intressanta och
viktiga företeelser i samband med förmedlingsarbete och utgår ifrån och bidrar med ett
bibliotekarieperspektiv. Bokprat är dessutom en av de former av litteraturförmedling
som Smidt omtalar. Enligt Smidt (1994, s. 8) är det okända det största problemet när det
gäller biblioteksbesök och boklån. Människor vet inte vad de vill ha, eftersom de inte
vet vad som finns. Bokprat är ett av flera sätt att arbeta med förmedling som Smidt
(1994, s. 11) nämner. Utställningar, författarbesök, recensioner och artiklar är andra
exempel. Smidt framhåller vikten av att prioritera förmedlande verksamhet som infor-
merar om litteratur, författarnamn och boktitlar och att sprida idéer om litteraturförmed-
ling.

Jofrid Karner Smidt jämför bibliotekariens förmedlingsarbete med hur andra yrkeskate-
gorier arbetar. Hon hävdar att den litteraturförmedlande bibliotekarien har mycket att
lära av följande yrkesgrupper: Litteraturkritiker och journalister, socialantropologer,
pedagoger och marknadsförare. Det är, konstaterar hon, den personliga, entusiastiska
rekommendationen som är den effektivaste typen av förmedling. En engagerad bibliote-
karie som inger förtroende och får användaren att känna sig väl till mods kan uppnå
mycket, menar Smidt. Hon understryker att låntagaren vill få litteratur förmedlad av en
vanlig, levande människa. (1994, s. 9-11)

I en jämförande textstudie från 1998 undersöker Sara Bengtsson hur synen på läs-
främjande förändrats under tre decennier, från 1970- till 1990-tal. Hennes utgångspunkt
är upplevelsen av att läsfrämjandets funktion förändrats från att vara folkbildande till att
betona den personliga läsupplevelsen (Bengtsson 1998, s. 2). Sara Bengtsson (1998, s.
8) frågar sig ifall målet för läsfrämjande arbete ska vara att människor ska läsa eller att
de ska läsa en viss sorts litteratur. Hon anser inte att det, i själva begreppet läsfrämjande,
ligger någon värdering om vad som ska läsas. Själv tycker Bengtsson att ett allmänt
förespråkande av läsning är oförenligt med viljan att styra vad som ska läsas.

Enligt Bengtsson definieras läsfrämjande åtgärder enklast genom en uppräkning av de
företeelser som räknas dit, som bokprat, utställningar, författarbesök och litteraturför-
teckningar. Hon kommer fram till att läsfrämjande helt enkelt betyder att uppmuntra
läsning och att läsfrämjande åtgärder är den verksamhet som bedrivs främst av bibliote-
ket med målet att gynna och stödja läsningen. (Bengtsson 1998, s. 3)
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I sin undersökning visar Bengtsson att läsfrämjande dock inte alltid haft samma inne-
börd. Under 1970-talet innebar läsfrämjande att främja och styra till läsning av kvali-
tetslitteratur. Läsaren betraktades som objekt. Det var någon annan som bestämde vad
som skulle läsas. Innebörden i begreppet förändrades under de två följande decennierna.
Under 1990-talet har uttryck som läslust och läsglädje hamnat i fokus. Läsfrämjandet
inriktar sig mer än förut på den individuella läsupplevelsen. Den fostrande attityden
avtar och läsaren uppmanas inte på samma sätt att förbättra sin litterära smak. I stället
vill man med läsfrämjandet locka till läsning för läsningens egen skull. Bengtsson rela-
terar begreppen nytta respektive nöje till synen på läsning och läsfrämjande åtgärder.
Hon menar att vilken litteratur som lyfts fram genom läsfrämjandet påverkas av om
motiveringen bakom är nytta eller nöje. Hennes slutsats är att man under 1970-talet
främst hävdade nyttan medan man från 1990-talet i stället betonar nöjet med läsning.
(Bengtsson 1998, s. 29-30)

4.4 Bokprat
År 2000 skrev Anna Maria Malmin och Ann Söderholm en magisteruppsats med
titeln Bokprat: En undersökning av två mellanstadieklassers upplevelser av bokprat .
Syftet med undersökningen var dels att studera i fall bokprat är en bra metod för att sti-
mulera barn att läsa och i fall eleverna i undersökningen tilltalades av bokpratet. Under-
sökningen utvidgades till att även omfatta barnens läsmiljö så som den såg ut i skolan.
Läsmiljön studerades med utgångspunkt i Aidan Chambers teorier om vad han anser
oumbärligt för en bra läsmiljö, vilket sammanfattades med begreppen lästid, högläsning,
bra bokbestånd och reaktion och respons. Till Aidan Chambers faktorer för god läsmiljö
la uppsatsförfattarna till faktorn läsplatser. (Malmin & Söderholm 2000, s. 1-2).

Malmin och Söderholms kvalitativa undersökning (2000, s. 15) genomfördes i två me l-
lanstadieklasser i två olika skolor. Studien baserade sig dels på intervjuer med eleverna i
de två klasserna, med elevernas lärare och med de bokpratande bibliotekarierna. Materi-
alet bestod dessutom av observationer av bokpraten. De bokprat som undersöktes
genomfördes på kommunbiblioteken i de två olika städernas bibliotek någonstans i
mellersta Sverige (Malmin & Söderholm 2000, s. 33). Malmin och Söderholm (2000, s.
72-73) kom i uppsatsen bland annat fram till att barnen i undersökningen uppskattade
bokpratet och de presenterade böckerna. De lånade gärna av böckerna efteråt. Beträf-
fande läsmiljön i skolorna blev resultatet att eleverna hade för lite lästid i skolan och att
de inte omgavs av den mängd böcker som Aidan Chambers förespråkar.

Det finns likheter mellan Malmin och Söderholms D-uppsats och min egen undersök-
ning. Dit hör bland annat den litteraturpedagogiska utgångspunkten i ämnet bokprat för
elever och även avsikten att studera läsmiljön i samband med bokprat, med utgångs-
punkt hos Aidan Chambers. Dessutom använder vi oss av samma metoder för mate-
rialinsamling; intervjuer och observationer. Den främsta skillnaden mellan deras under-
sökning och den här är att vi utgår från olika perspektiv. De utgick från barnens upple-
velser av bokprat medan den här studien utgår från bokpratarnas upplevelser och mina
egna observationer av hur situationen ser ut. En annan av skillnaderna är att Malmin och
Söderholm innefattade alla Chambers aspekter på läsmiljön, även Att läsa och Reak-
tion/Respons. De tog också in lärarna i undersökningen och lät därmed studien omfatta
områden av läsmiljön som de bokpratande bibliotekarierna inte rådde över. Dessutom
infogades ett genusperspektiv då de också tittade efter eventuella skillnader mellan poj-
kars och flickors förhållande till bokprat. (Malmin & Söderholm 2000, s. 1-2). Ytterli-
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gare skillnader är att min undersökning behandlar läsmiljön vid bokpratet, alltså innan
läsningen, till skillnad från Malmin och Söderholm vars undersökning betraktade dels
själva bokpratet, men också läsmiljön i skolorna, efter bokpratet, i samband med läs-
ning. Bokpratandet sker i de två uppsatserna i olika kontext. I föreliggande studie bok-
pratar bibliotekarierna ute på skolorna medan bibliotekarierna i Malmin och Söder-
holms uppsats bokpratade på kommunbiblioteket. Sammanfattningsvis avser den här
undersökningen att fördjupa sig i en mer avgränsad del av den totala läsmiljön, nämli-
gen elevers och bokpratares läsmiljö vid själva bokpratet.

Joni Bodart är amerikansk bibliotekarie och filosofie doktor i Biblioteksvetenskap.
Hon är också föreläsare och kursledare inom ämnena bokprat och litteratur- och biblio-
teksservice till ungdomar. Mest känd internationellt är hon förmodligen som en aukto-
ritet när det gäller bokprat. Sedan 1970-talet har hon publicerat sammanlagt 19 böcker
som behandlar bokpratandes konst. Bodarts kommande bok heter betecknande nog The
Booktalker´s bible.

Att bokprata är det man säger för att övertyga någon att läsa en bok, enligt en bred defi-
nition som Joni Bodart ger. Bokprat är inte, förklarar hon, en recension, ett referat eller
en analys. Den som bokpratar förutsätter att boken är bra och utgår från det. Bokpratet
har, som dramatisk konst, en del gemensamt med muntligt berättande enligt Bodart. Till
sitt innehåll påminner det dock mer om en ej färdigberättad mordgåta, som får lyssnarna
att vilja veta mer. Bokprat är, skriver Joni Bodart, långa eller korta, memorerade, inlär-
da, eller nedskrivna. Långa bokprat är enligt Bodart 3-7 minuter, kräver förberedelse
och används exempelvis vid bokpresentationer för elever i klassrum. Korta bokprat är
ofta mer informella. De varar mellan 1 och 3 minuter och används till exempel vid refe-
rensarbete eller omväxlande med de långa vid bokprat. (1980, s. 2-3).

I boken Booktalk!: Booktalking and school visiting for young adult audiences (Bodart
1980, s. XI) sammanfattar Bodart sina tankar om vad bokprat är, hur man skriver och
genomför dem och hur man får bokpratet att fungera. I Booktalk! 2: Booktalking for all
ages and audiences (1987) har kapitlet om bokprat för ungdomar i skolan reviderats och
utökats. Bodart beskriver mycket ingående, hela processen i samband med bokprat. Hon
behandlar i detalj, bland annat, hur man läser, förbereder, skriver, och framför ett bok-
prat. I böckerna behandlas många företeelser och aspekter som jag uppmärksammar och
resonerar kring i samband med den här undersökningen. Jag tar dock inte upp det som
specifikt beskriver bokpratsteknik, utan tar fasta på frågor som rör läsmiljön, exempel-
vis bokurval, boktillgång, presentationen, skyltningen, bibliotekariens som stödjande
vuxen med mera.

Böckerna Booktalk! och Booktalk! 2 fokuserar på bokprat i skolor, främst i klassrums-
miljö. Joni Bodart framhåller att bokprata ute i skolorna är ett av de mest effektiva och
populära sätten att nå tonåringar och det bästa sättet att nå maximalt antal ungdomar på
minsta möjliga tid. Resultatet är ofta omedelbart och mätbart eftersom utlåningssiffror-
na går upp och referensfrågor och beställningar av omtalade titlar ökar. (Bodart 1980, s.
22)

Joni Bodart utgår från amerikanska förhållanden men problematiken vid bokpratssitua-
tionen är densamma som i den här studien. Hon överraskar genom att belysa precis de
företeelser som jag uppmärksammat i samband med observationerna och som jag
knappt förväntat mig finna behandlade i litteraturen. Det visar sig att Bodart även om-
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talar frågeställningar som mina respondenter spontant diskuterar under intervjun. Joni
Bodart bidrar med ett praktiskt perspektiv på bokpratsmiljön och behandlar även pro-
blem som kan uppstå, speciellt då bibliotekarier besöker skolor för att bokprata. Dock är
jag en aning kritisk mot hennes, som jag tycker, statiska attityd, gentemot den omgivan-
de miljön, lärarna och på sätt och vis också mot eleverna. Bodart diskuterar och beskri-
ver bokprat i klassrum men säger, trots det, nästan inget om samarbetet med lärarna.
Hon diskuterar bokprat i skolan helt utifrån den bokpratande bibliotekariens perspektiv..
Elevernas läsmiljö, deras situation och reaktioner omtalas bara i den mån det har bety-
delse för bibliotekariens möjlighet att göra ett bra bokprat. Enligt min mening ser inte
Bodart bibliotekariens bokpratande som ingående i en kontext och hon visar därmed en
viss begränsning i sin syn på bokprat. Å andra sidan utgör hennes texter samtidigt ett
värdefullt bidrag just på grund av bibliotekarieperspektivet.

Att väcka läslust hos lässvaga barn och ungdomar är namnet på ett metodutvecklings-
projekt som Maria Törnfeldt tillsammans med lärare och speciallärare genomförde
1991-1992 i grundskoleklasser i Karlskoga kommun Avsikten med projektet var att
fokusera direkt på de läsvaga och läsovilliga och, ur bibliotekarieperspektiv, pröva och
utveckla förbättrade metoder för att stimulera dem att läsa. (Törnfeldt 1993, s. 3-6).
Projektledarna som hade erfarenhet av att stimulera till läsning med hjälp av bokprat
hade konstaterat att det inte räcker att erbjuda lässvaga elever bara det som traditionellt
kallas lättläsningsböcker (1994a, s. 23). Via bokprat i skolan nås alla barn och ungdo-
mar, vilket innebär även alla de elever som av många olika skäl är svaga läsare eller
omotiverade att läsa. Törnfeldt framför viktiga synpunkter genom att anknyta bokprat
och lässtimulans till lässvagas behov och intressen. Ur den aspekten är det intressant att
anknyta till resultatet från Maria Törnfeldts projekt. Hennes slutsatser bör uppmärk-
sammas om avsikten är att nå alla elever och inte bara de som redan är läsare. Törnfeldt
bidrar dessutom med ett bibliotekarieperspektiv på frågor som annars oftast behandlas
ur lärarperspektiv, vilket hon själv också påpekar (1994b, s. 24)

Det är, anser Törnfeldt (1993, s. 29) svårt ge någon allmängiltig definition av begreppet
lättläst eftersom det betyder olika saker för olika personer. Intresse och läsvilja är, enligt
henne, subjektiva faktorer som är avgörande för ett barns upplevelse av om boken är lätt
eller svår. Lässvaga är inte likgiltiga för läsupplevelser. Deras läsupplevelser är, påpekar
Törnfeldt, lika starka som andras. Men de har svårare att hitta rätt böcker och behöver
därför mer hjälp med det. (1994a, s. 208) Genom sina erfarenheter från projektet kom-
mer Törnfeldt fram till att det med ganska enkla medel går att stimulera lässvaga barns
läsintresse (1993, s. 30). De faktorer hon funnit vara mest viktiga är individualisering,
samarbete med och fortbildning av lärare, bokprat av barnbibliotekarie och ett bredare,
mer okonventionellt bokurval.

Individualisering innebär för henne att utgå från barnens behov och intressen och inte
från en i förväg bestämd uppfattning om vad lässvaga och läsovilliga i allmänhet skulle
kunna tänkas vilja läsa (1993, s. 30). Maria Törnfeldt påpekar vikten av nära samarbete
med lärarna för att överhuvudtaget kunna uppnå resultat med barnen. Att fortbilda lärare
kan exempelvis innebära att informera om ny litteratur, om talböcker med mera (1993,
s. 33) Möjligheten till samarbete mellan bibliotekarie och lärare gör, enligt Törnfeldt,
bokprat i skolan till ett bra sätt att försöka nå lässvaga barn.(1993, s. 30) En bokpratan-
de bibliotekarie är viktig eftersom bokpratstunden är lustfylld och det är lättare för bar-
nen att välja från ett begränsat antal böcker som de fått förhandskunskap om. I skolorna
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uppfattades det som positivt att det kom någon utifrån som var specialiserad på böcker
(1993, s. 31).

De som är lässvaga eller saknar intresse för läsning behöver enligt Maria Törnfeldt ett
bredare och mindre konventionellt urval av böcker vid bokprat. Hon föreslår till exem-
pel bok och band och bilderböcker. Det krävs också, menar Törnfeldt, större åldersmäs-
sig spridning i urvalet för att komma bort från klassifikationssystemets begränsande
verkan. Dessutom rekommenderar Törnfeldt en större öppenhet för de böcker som bru-
kar definieras som skräp. (Törnfeldt 1993, s. 31-32).

Under 1987 och 1988 förekom en bokpratsdebatt i Biblioteksbladet om bokpratets roll i
barnbibliotekariernas arbete. Efter ett uppsving för bokprat under 1970- och 1980-talet
började metoden ifrågasättas under andra hälften av åttiotalet. Bibliotekarier börjar
tvivla på bokpratet som metod. Motståndarna ifrågasatte bokpratets effekt och menade
bland annat att bibliotekarierna hyste en övertro på sin förmåga och självtillräcklighet.
Bokpratet ansågs vara en godtycklig metod, alltför beroende av individen som utför det.
Kritikerna menade att bokpratandet riskerade att fortsätta som ett slags självändamål
och självförverkligande. Den egna rollen borde, menade motståndarna, avdramatiseras
till förmån för lyhördhet, ödmjukhet och respekt. I stället för att bokprata för människor
skulle man samtala med dem om böcker.

Upptakten till debatten var ett inlägg av Roland Eliasson (1987a) som efter en bokprat-
kurs vill uppmuntra vuxenbibliotekarier att bokprata mer. I den påföljande debatten be-
handlas viktiga frågor om vilka man ska vända sig till med bokprat och hur man ska
definiera vad bokprat egentligen är. Till motståndarna hörde Ingrid Anell (1988) och
Birgitta Kindenberg tillsammans med Malin Koldenius (1987a, 1987b, 1988). De reage-
rade bland annat mot den människosyn som de anser att bokpratet förmedlar, nämligen
synen på bokprataren som sändare och bokexpert och åhörarna som mottagare, vilka
ingenting vet och kan (1987a, s. 280-281).

Cay Corneliuson vände sig mot att bokprat är en envägskommunikation med sändare
och mottagare. Att bokprata är enligt henne ett sätt att dela med sig av sina egna läs-
upplevelser. Är man en lyhörd bokpratare så uppstår, menar Corneliusson, en form av
dialog. Bokprat kan också betraktas som utgångspunkt för eller del av ett samtal (Cor-
neliuson 1987, s. 371). En annan förespråkare för bokprat var Uno Nilsson. Han påpe-
kade att man med bokprat kan sätta i gång något genom att, via direktkontakt och sam-
spel med låntagarna, väcka intresse för läsning hos de ointresserade. Han framhöll att
det är skillnad på att vara en auktoritär bokpratare och bokpratare med auktoritet. Bibli-
otekarien är, tack vare sina yrkeskunskaper, auktoritet inom sitt eget område. (Nilsson,
U. 1987, 1988)
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5. Redovisning av undersökningen
Kapitlet inleds med att undersökningsobjekten presenteras. Därefter redovisas resultatet från
den empiriska undersökningen vilken utgörs av 15 observationer och en intervju.

5.1 Presentation av undersökningsobjekten

5.1.1 Presentation av respondenterna
Respondenterna, som båda är i femtioårsåldern, berättar att de bägge två i sin studie-
och yrkesbakgrund har en blandning av erfarenheter dels från undervisning och pedago-
gik och dels från bibliotek.

Beate  är utbildad bibliotekarie men har även en ämneslärarutbildning. Hon har alltid
varit intresserad av pedagogik och språk och alltid tyckt om att läsa. Beate är intresserad
av barn- och ungdomslitteratur och har cirka 17 års erfarenhet av att bokprata. Dels har
hon bokpratat för skolklasser under åtta av sina 16 år som barnbibliotekarie på Stock-
holms stadsbibliotek. Under senare år har hon, inom sin tjänst som skönlitterär expert på
Biblioteksenhetens cirkulationsbibliotek, framförallt bokpratat för förmedlarna, det vill
säga lärare och skol- och gymnasiebibliotekarier.

Lena är utbildad till lärare för låg- och mellanstadiet. Hon har de senaste sju åren arbe-
tat som skolledare. Även Lena har alltid tyckt mycket om böcker och läsning. Hon har
under alla sina år i skolan, även som skolledare, tagit ansvar för skolbiblioteket. Lena är
mycket intresserad av barn- och ungdomslitteratur. I sin svenskundervisning har hon
arbetat mycket med läsning och läsfrämjande åtgärder. Som lärare bokpratade hon för
sina klasser i skolan. Numera är Lena anställd som regionbibliotekarie på Biblioteksen-
heten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm.

5.1.2 Presentation av stadsdelsområdena17

Boksta stadsdelsområde består av 10 olika stadsdelar. Bebyggelsen har vuxit ut succes-
sivt från 1930-tal fram till 1960-tal. Boksta hade år 2000 ca 45 500 invånare varav ca
9500 eller knappt 21% var barn och ungdomar under 20 år. Bland invånarna under 16 år
hade 855 personer eller ca 11 % utländsk bakgrund. Det finns 11 kommunala grund-
skolor och en gymnasieskola i Boksta. Dessutom finns 4 grundskolor som drivs i privat
regi.

Läsby stadsdelsområde består av 4 olika stadsdelar. Området började bebyggas med
bostäder under första hälften av 1960-talet. Läsby hade år 2000 drygt 31 100 invånare
varav ca 8540 eller ca 27,5% var barn och ungdomar under 20 år. Bland invånarna un-
der 16 år hade knappt 1770 personer eller ca 26% utländsk bakgrund. I Läsby finns 8
kommunala grundskolor och ett kommunalt gymnasium. Det finns också 2 grundskolor
som drivs i privat regi.

5.1.3 Presentation av skolorna
Skola A är en skola i Boksta som har drygt 400 elever fördelade över åldrarna motsva-
rande förberedelseklass till och med skolår 6.
                                                
17 Stockholms stadsdelar delas grovt in i 3 områden; västerort, inre staden och söderort. Både Boksta och
Läsby hör till söderort. Faktauppgifter om stadsdelsområdena har hämtats bland annat från kommunernas
siffersammanställning. Eftersom avsikten är att orterna ska vara anonyma så har källorna inte redovisats.
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Skola B är en gymnasieskola i Läsby med cirka 550 elever. På skolan finns både tek-
niska, praktiska, estetiska och teoretiska program representerade.

Skola C ligger i Boksta och har drygt 400 elever från förberedelseklasser till skolår 6.

Skola D har alla skolår från förberedelseklasser till skolår 9. I skolan som ligger i Läsby
går cirka 650 elever.

Skola E i Läsby har alla åldrar från förberedelseklasser till skolår 9. I skolan går cirka
700 elever.

5.2 Redovisning av observationerna
Avsnittet inleds med en schematisk översikt av de 15 grupper och bokpratstillfällen som obser-
verats. Observationerna redovisas därefter kortfattat i sin helhet, var för sig, i kronologisk ord-
ning med utgångspunkt från den observationsmanual som använts.

Tabell 1 Översiktlig presentation av de 15 bokpratsgrupper som observerats

Grupper Stadsdel Skola Typ av grupp bokpaket Bokprat i Bokpr atare

Tussilagon Boksta A skolår 4 7-9 år klassrum Lena
Vitsippan Boksta A skolår 3 7-9 år skolbibliotek Lena
Gullvivan Boksta A skolår 4 7-9 år klassrum Lena
Nyponrosen Läsby B gymnasiet, åk.2 14-19 år skolbibliotek Beate
Liljekonvaljen Läsby B gymnasiet, åk.2 14-19 år skolbibliotek Beate
Linnean Läsby B gymnasiet, åk.1 14-19 år skolbibliotek Beate
Näckrosen Läsby B öppet hus 14-19 år skolbibliotek Beate
Blåsippan Boksta C skolår 1 7-9 år skolbibliotek Lena
Förgätmigejen Läsby D Förberedels eklass 10-13 år klassrum Lena
Smörblomman Läsby D skolår 5 10-13 år klassrum Lena
Prästkragen Läsby E skolår 9 14-19 år skolbibliotek Beate
Rödklövern Läsby E skolår 8 14-19 år skolbibliotek Beate
Blåklockan Läsby E skolår 6 14-19 år skolbibliotek Beate
Vallmon Läsby E skolår 6 14-19 år skolbibliotek Beate
Blåklinten Läsby E skolår 7 14-19 år skolbibliotek Beate

5.2.1 Tussilagon
På den grundskola i Boksta där Lena bokpratar för grupperna Tussilagon, Vitsippan och
Gullvivan blir vi omhändertagna av skolbibliotekarien. Hon tar emot oss, visar oss till-
rätta och förser oss med kaffe. Skolbibliotekarien är inte med vid alla bokprat men mö-
ter upp emellanåt och fungerar som vår hjälpande hand under dagen.

Tussilagon, en skolår 4 klass, har bokprat i sitt klassrum. Lena har haft ett bokprat i
skolans bibliotek alldeles innan hon ska prata för Tussilagon och det blir väldigt stres-
sigt för henne att hinna mellan biblioteket och klassrummet. Jag upplever Tussilagons
klassrum som slitet, kalt och ganska otrivsamt. Lysrören ger ett blekgrått ljus och det
gnisslar om stolarna så fort någon rör sig det minsta. Det är något i rummet som luktar
illa. På bänkarna ligger barnens bänkböcker18. Bakpå stolarna hänger deras ryggsäckar
och på tavlan står dagens schema och läxor noterat. Lena har med sig Bokjuryskylten
vilken hon ställer upp på ett bord längst fram i klassrummet.

                                                
18 Med bänkböcker avses här böcker, oftast skönlitteratur, som eleverna själva valt för enskild läsning i
skolan. Brukar även benämnas bredvidläsningsböcker.
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Klockan är tio i nio på morgonen. Det är fortfarande mörkt ute. Lena inleder med att
prata lite om läsning och frågar i fall barnen läst något på morgonen. Sedan presenterar
Lena sig själv och mig. Barnen är 22 stycken och de sitter i sina bänkar som jag tycker
ser väldigt stora ut och som liksom dominerar miljön och skapar distans. Eleverna ver-
kar trötta. Flera gäspar. Många är förkylda och snörvlar. Det blir inte mycket reaktion
från barnen när Lena återger roliga episoder från böckerna. Det känns inte som gruppen
är riktigt samlad.

Förutom eleverna närvarar från början två lärare, Lena och jag. Lärarna ger inte intryck
av att vara speciellt intresserade av bokpratet. De sitter längst fram i klassrummet, med
ögonen riktade mot barnen, men bakom Lena och alltså med ansiktet mot Lenas rygg.
Den ena läraren passar på att rätta arbetsböcker under tiden Lena presenterar böcker.
Den andra noterar i en anteckningsbok, kanske om bokpratet?

Under bokpratet bullrar det från korridoren och det är många personer som rör sig i och
genom rummet. En pojke går tvärs igenom lokalen för att vässa pennan. Vuxna perso-
ner, förmodligen lärare, kommer och går. Bland annat kommer en vuxen person in och
går tvärs igenom klassrummet för att sätta sig längst bak. Ytterligare en vuxen person
kommer och öppnar dörren, ställer sig först i dörröppningen tills klassläraren reser sig
och går ut med besökaren en stund för att sedan komma tillbaka ensam. Samma pojke
som tidigare rest sig för att vässa pennan går ut för att snyta sig och kommer sedan till-
baka. Ännu en vuxen person kommer in och går genom klassrummet, utan att stänga
dörren mot korridoren efter sig, och fortsätter ut genom en annan, gnisslande dörr.
Klassläraren reser sig och stänger dörren. Personen som nyligen gått genom rummet
passerar igenom ytterligare en gång - men stänger den här gången dörren efter sig. Efter
ungefär 25 minuter börjar vissa barn skruva på sig och några minuter senare börjar fler
och fler röra sig och någon gungar på sin stol. Lena avslutar ungefär klockan halv tio.

5.2.2 Vitsippan
Klockan tio på förmiddagen har Vitsippan, en tredjeklass, bokprat i sitt skolbibliotek
som är trevligt, välordnat, ljust och alldeles nyrenoverat. Det finns mycket böcker i bib-
lioteket och de är välexponerade. Möbleringen består av två långbord med stolar till
som står på olika platser i rummet och en soffgrupp med tillhörande soffbord. Eleverna,
som är cirka 22 stycken, och de två lärarna, placerar sig dels i soffgruppen som består
av en större och en mindre soffa och dels på stolar kring långbordet. I biblioteket finns,
förutom bokhyllor med böcker, också tre boksnurror och på en av dem finns flera Bok-
juryböcker. Lena står framför klassen med en bokvagn bredvid sig där hon lägger sina
böcker. När hon talat om en bok så ställer hon den på vagnen så att framsidan syns.

Lena presenterar oss. Halva elevgruppen kommer några minuter för sent. Lena fortsätter
direkt med högläsning och visar upp bilder från boken hon läser ur. Hon får eleverna
med sig från första början. Eleverna och de två lärarna är mycket uppmärksamma. En
pojke rättar Lena när hon kallar bokens huvudperson för fel namn. Några elever räcker
upp handen för att ställa frågor. Lärarna verkar också intresserade och roade av bokpra-
tet. Det känns som alla i rummet är koncentrerade och närvarande.

Lena uppträder lugnt och säkert. Hon har bättre grepp om den här gruppen än hon hade
om gruppen Tussilagon vid bokpratet innan. Lena talar ganska länge om varje titel. Den
första boken pratar hon om i 15 minuter (!) och den andra i sju minuter. Några titlar får
en snabbpresentation. Efter cirka 20 minuter börjar några barn gäspa stort och ytterliga-
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re några minuter senare så börjar flera barn röra på sig. Men när Lena läser högt blir det
åter lugnt och koncentrerat och hon behåller greppet om gruppen ända fram tills hon
avslutar efter sammanlagt drygt 40 minuter.

5.2.3 Gullvivan
Gruppen Gullvivan, som är en fjärdeklass, har valt att ha sitt bokprat i klassrummet. När
vi kommer till Gullvivan och tittar in genom den öppna dörren tycks läraren först
strunta i oss och säger ingenting. Lena frågar då om vi får komma in varpå läraren sva-
rar ja. Lena börjar bokprata klockan fem i elva. Efter en stund sätter läraren sig längst
ner i klassrummet bland åhörarna och lyssnar koncentrerat, men uttryckslöst. Hon fort-
sätter att hålla distansen till Lena och mig. Jag får en känsla av att läraren inte vet hur
hon ska hantera oss, kanske speciellt mig, och att vi på något vis inkräktar på hennes
område eller hennes tid.

I rummet finns 25 barn, läraren, jag och Lena. Det här klassrummet känns betydligt mer
ombonat än Tussilagons. Även här sitter barnen i sina stora bänkar men ljuset från lys-
rören är något varmare här och det finns ingen dålig lukt. I taket hänger ett stort, vackert
spindelnät av garn som jag antar att klassen skapat. På väggarna finns många teckningar
och målningar som barnen gjort.

Lena presenterar oss och börjar bokprata. Barnen är pigga och intresserade och många
vill prata och berätta. De för in samtalet på Harry Potter som de gärna vill fortsätta att
prata om länge. Efter cirka drygt 20 minuter börjar några elever gäspa och efter ungefär
25 minuter så börjar barnen röra sig i bänkarna. Efter en halvtimme är det mycket rörel-
se. Stolarna börjar skrapa och låta. Lena ber läraren att få dra över tiden lite, vilket lära-
ren inte har något emot. Lena läser högt och då blir det direkt lugnare igen. Men när hon
snabbpresenterar de sista böckerna tappar barnen koncentrationen. De är nästan på väg
ut ur klassrummet innan Lena avslutar bokpratet strax efter halv tolv. Eleverna är för-
modligen hungriga och behöver gå och äta lunch.

Lena och jag äter i skolan. Under lunchen kommer tre pojkar från Gullvivan och sätter
sig hos oss i matsalen. De vill fortsätta att prata om böcker och läsning. Det blir ett vä l-
digt trevligt och informellt samtal om favoritböcker.

5.2.4 Nyponrosen
Jag deltar vid sammanlagt fyra bokprat efter varandra i biblioteket på en gymnasieskola
i Läsby. Biblioteket består av ett stort, ljust och trevligt möblerat rum med mycket
böcker dels i hyllorna, dels exponerade på boksnurror och utställningsbord. Jämfört med
de grundskolbibliotek jag varit på så framstår det här mer som ett ”riktigt” bibliotek. I
biblioteket finns, förutom, själva det stora rummet med datorer, lånedisk böcker, tid-
skrifter och så vidare, även ordentliga personalutrymmen för bibliotekspersonalen och
ytterligare ett mindre rum där alla dagens bokprat sker.

I rummet där Beate bokpratar finns en soffa med soffbord och ett par högre runda ar-
betsbord med stolar omkring. Inför bokpraten har man ställt in rader av lösa stolar i det
lilla rummet vilket gör att det blir ganska trångt. Åhörarna sitter i soffan och på stolarna
som står runt bord och även på de lösa stolarna mitt i det lilla rummet. I rummet är ock-
så en del av bibliotekets böcker placerade längs väggarna, bland annat avdelningarna
med lyrik, dramatik och barnböcker. På ena kortväggen hänger en stor tavla och på insi-
dan av dörren sitter små affischer med dikter på.
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Vi är på plats i god tid. Bibliotekspersonalen tar emot oss. Vi hälsar på varandra och
installerar oss. Beate tackar nej till kaffe och drar sig undan för att samla sig och titta
igenom sina böcker. Jag dricker kaffe med gymnasiebibliotekarien och biblioteksassi-
stenten

Den första gruppen som får bokprat i skola B kallar jag Nyponrosen. Den består av en
klass med 18 andraårselever som går Handelsprogrammet. Med gruppen kommer fyra
vuxna. Beate står framför gruppen med ett bord framför sig där hon ställer upp böckerna
vartefter hon pratat om dem. Rummet är litet men det verkar lagom stort för den här
gruppen. Det känns som att det lilla rummet gynnar en trivsam och samlad atmosfär.
Beate har ställt upp sin Bokjuryskylt. Bokpratet börjar fem över tio med att vi presente-
rar oss. Beate berättar om Bokjuryn och fortsätter med att prata lite allmänt om läsning.
Hon börjar bokpratet lite försiktigt. Väldigt snart fångar hon ungdomarnas uppmärk-
samhet och får dem med sig. Beates röst blir samtidigt stadigare och säkrare alltefter-
som. De här gymnasieeleverna har sinne för humor och ”glimten i ögat”. De är upp-
märksamma och intresserade.

När Beate presenterar boken Sent ute, som har en huvudperson som är jämnårig med
eleverna och vars handling utspelar sig i en miljö liknande deras närmiljö, stegras in-
tresset och engagemanget. Då några ungdomar pratar tystas de av klasskamrater som
vill höra allt Beate säger. Flera flickor påpekar att de vill ha böcker som handlar om
verkligheten.

Efter knappt 30 minuter märks en tilltagande oro bland åhörarna och någon börjar gäs-
pa. Beate avslutar när klockan närmar sig kvart i elva. Det här bokpratet upplever jag
som väldigt lyckat. En av lärarna säger efteråt att hon är mycket nöjd och tycker att det
var jättebra. Flera elever stannar kvar. De flesta vill helst låna boken Sent ute, vilket inte
går eftersom Beate inte har så många exemplar att låna ut. De tre hon har försvinner
direkt.

5.2.5 Liljekonvaljen
Liljekonvaljen, består av 17 elever som går andra året på gymnasiets individuella pro-
gram. Tre lärare är med, varav den ena sitter längs med kortväggen, i linje med Beate,
med ansiktet mot eleverna. Bokpratet startar drygt kvart i elva. Gruppen har förväntat
sig att det ska börja tidigare. Det har blivit något missförstånd. Väntan har skapat oro
bland eleverna och det tar en stund för Beate att samla dem och få kontakt. Jag känner
med Beate och börjar inse vilken utmaning det kan innebära att stå upp och prata inför
en grupp med oroliga tonåringar. En flicka läser en tidning. Två andra flickor lyssnar på
musik i en freestyle som de delar på. En pojke ligger över bordet. Längst bak sitter en
pojke som också lyssnar i freestyle. Två pojkar skickar meddelanden från sina mobiler.
Men även här blir det stilla när Beate läser högt.

Flickan med tidningen slutar läsa och börjar lyssna när Beate pratar om Sent ute. Även
här väcker boken stort intresse och nöje. Alla verkar vilja läsa just den boken. Flickorna
som delar freestyle visar med sina reaktioner på Sent ute att de faktiskt klarar av att både
lyssna på Beate och på det som hörs i deras hörlurar!

Efter cirka 30 minuter blir det väldigt oroligt. Beate väljer att dra över tiden trots visst
motstånd från eleverna och avslutar efter drygt 40 minuter. Efteråt berättar en av lärarna
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som var med att den här gruppen även vanligtvis är orolig och stökig och inte klarade av
den försening och väntan som uppstod.

5.2.6 Linnean
Linnean är en mycket stor grupp bestående av drygt 35 elever från samhällsprogram-
mets årskurs 1. Två lärare närvarar också. De sitter bland eleverna. Nu blir det mycket
trångt i det lilla rummet. De elever som sitter längst bak syns inte framifrån där Beate
står. Pojkarna längst bak uppför sig störande och pratar hela tiden. Beate har ingen
kontakt med eller kontroll över dem.

Beate börjar bokprata ungefär klockan ett. Hon höjer tempot vid det här bokpratet. Be-
ate är lugn och säker på rösten både vid bokpresentationerna och då hon läser högt.
Bortsett från killarna längst bak visar de flesta i gruppen mycket intresse. De ser och
lyssnar hela tiden uppmärksamt på Beate utom då hon informerar om Bokjuryn. Då av-
tar intresset direkt! Två gånger händer det att någon elev reser sig och går ut ur rummet
för att strax komma tillbaka in igen. Efter ungefär 30 minuter börjar många gäspa och
oron tilltar. Ytterligare tio minuter senare orkar de inte längre och pojkarna längst bak
blir ännu stökigare. Framåt kvart i två avslutas bokpratet. Efteråt får Beate beröm av en
pojke som suttit längst fram. Han tycker att hon har berättat väldigt bra. Beate blir glad
för responsen.

5.2.7 Näckrosen
Näckrosen kallas här den grupp som närvarar som åhörare vid ett öppet hus19 på samma
gymnasieskola som de tre, sist nämnda grupperna. Bokpratet ska starta klockan två. Tre
pojkar kommer tidigt och börjar prata böcker med Beate. De berättar bland annat om
egna favoritböcker. Beate låter samtalet med de tre pojkarna fortsätta med de övriga
personerna vartefter de kommer in och sätter sig. Den avspända starten tycks uppmuntra
henne att fortsätta ett mer informellt samtal kring läsning. Det blir totalt en liten grupp
med annorlunda sammansättning jämfört med övriga grupper som jag observerar. Den
består av två lärare, en skolsyster och åtta elever. Hela publiken sitter mittför Beate mitt
i det lilla rummet.

Beate frågar publiken om deras läsupplevelser. En lärare berättar att en av hans stora
läsupplevelser är Kalle och chokladfabriken av Roald Dahl. Tillsammans med den här
lilla gruppen utvecklar Beate bokpratet till att även bli boksamtal. Hon växlar smidigt
mellan att prata om läsning, om Bokjuryn och att presentera böcker. Beate har större
utrymme nu när gruppen är liten. Hon rör sig mer avspänt och sätter sig, för första
gången, en stund på bordskanten.

Efter drygt 30 minuter börjar eleverna se trötta ut och några minuter senare börjar även
jag att gäspa och oroa mig för att jag ska missa något under observationen. Men det är
fortfarande alldeles lugnt i rummet. De tre vuxna som kommit på eget initiativ ser fort-
farande mycket intresserade ut. Beate fortsätter att bokprata ytterligare drygt tio minu-
ter. Jag tror knappast att publiken egentligen orkar lyssna längre. När hon avslutar är
klockan nästan tre. Efteråt applåderar alla vilket gör Beate glad. Jag antecknar att det
känns väldigt behagligt och avspänt med bokprat för en liten grupp.

                                                
19 Öppet hus innebär här ett bokprat som är öppet för alla på skolan som är intresserade, både elever och
personal. Åhörarna kommer på eget initiativ och är inte inbokade i förväg.
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5.2.8 Blåsippan
Blåsippan, en skolår 1 klass i skola C i Boksta har bokprat i sitt skolbibliotek som är
trevligt, ljust, välordnat och förhållandevis välfyllt med böcker. Solen lyser in genom
fönstren. Drygt 20 barn sitter samlade tillsammans i en stor halvcirkel, dels i en stor
svängd soffa och dels på stolar i kanterna av halvcirkeln. Skolbibliotekarien och två
lärare är närvarande. De sitter med i halvcirkeln. Lena står mittemot, med ansiktet mot
barnen och med ett skrivbord/lånedisk framför sig där hon ställer upp Bokjuryaffischen
och sina böcker så att framsidorna syns. På insidan av den stängda biblioteksdörren har
biblioteket en egen Bokjuryaffisch. Bibliotekarien minns att jag presenterade mig på
informationsmötet i samband med projektets start och är inte förvånad över att jag är
med.

Lena börjar vid tio i nio med att presentera oss för barnen. Hon pratar lite om att läsa
och bland annat om att olika personer vill läsa olika tjocka böcker. Lena anpassar
bokurvalet efter barnens låga ålder och inleder med att bokprata om en bilderbok från
Bokjuryns ålderskategori noll till sex år. Hon anpassar också sitt agerande och dramati-
serar mer, läser med högre röst och med mycket inlevelse. Lena använder hela kroppen
och rör sig mycket framför barnen. Hon går runt och visar upp bilder och har direkt-
kontakt med enskilda elever. Lena tar ögonkontakt med sin publik, även med mig. Bar-
nen vill ideligen säga saker men Lena undviker för många och långa utvikningar och
återgår hela tiden till att bokprata. Efter nästan 50 minuter avslutar Lena bokpratet.

5.2.9 Förgätmigejen
Förgätmigejen, är en förberedelseklass20 i Läsby. Gruppen är liten och består av åtta
elever som är mellan tio och 13 år. Förutom barnen närvarar deras lärare, Lena och jag.
Det är väldigt lugn och trevlig stämning när jag kommer till gruppens klassrum där
bokpratet ska hållas. Jag är tidigt på plats och hinner prata en stund med läraren. Han
berättar om klassen och säger att eleverna befinner sig på mycket olika kunskapsmässig
nivå och överhuvudtaget är väldigt olika sinsemellan beroende på stora skillnader i
kulturell bakgrund. De kan ytterst lite, en del knappast någon, svenska förklarar läraren.

Klassrummet ligger i en alldeles nybyggd del av skolan och ser inte ut som de flesta
klassrum brukar göra. Det är avlångt, med ganska lite möbler. Det är lite kalt och tomt,
men ljust och fräscht. Det står några bänkar och stolar i rader bakom varandra. Bortom
skolbänkarna finns ett större bord med stolar runt där vi sätter oss, eleverna, deras lära-
re, jag och Lena. Den lilla gruppen sitter därmed väl samlad och nära varandra utan att
trängas. Det är lätt att få ögonkontakt, att uppleva varandras reaktioner och att höra vad
de andra säger.

Det är lugnt och stillsamt under hela bokpratet som börjar vid ettiden på dagen. Ingen
kommer och går i rummet och det är inte heller någonting annat som stör. Stämningen
är intim och känns inte hierarkisk. Närvaron är stark under hela bokpratet. Eleverna
uttrycker förväntan och intresse under de drygt 40 minuter som bokpratet varar. Det
känns mer som ett möte kring böcker och ger en annorlunda upplevelse av bokprat. Jag
upplever det som ett slags samtal fast det nästan bara är Lena som pratar.

                                                
20 Förberedelseklass innebär här en grupp elever, som nyligen kommit till Sverige från olika delar av
världen. Eleverna kan knappt någon svenska och samlas därför i en klass som får extra stöd och delvis
specialutformad undervisning.
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Lena anpassar sig till gruppen och talar hela tiden mycket långsamt och tydligt med
både röst, miner och kroppsspråk. Hon håller upp böckerna och visar bilder. Hon fram-
häver själva boken som föremål genom att visa dess tjocklek och med fingergrepp mar-
kera ungefär var i boken vissa händelser inträffar. I den här gruppen struntar Lena i att
informera om Bokjuryn. Hon koncentrerar sig i stället helt och hållet på att presentera
böcker. Lena använder Bokjuryböcker för ålderskategorin tio till 13 år trots att antagli-
gen ingen av eleverna i den här gruppen kan tillräckligt mycket svenska för att läsa nå-
gon av de böckerna ännu.

Ingen av oss vuxna kan egentligen veta hur mycket eleverna förstår av det Lena säger.
Men hon har hela tiden barnen med sig. De är väldigt engagerade och det märks att de
trivs och uppskattar bokpratet. Även Förgätmigejens lärare lyssnar koncentrerat och är
mycket engagerad. Han intresserar sig både för Lenas bokprat och för att hjälpa sina
elever att förstå vad hon pratar om. Läraren stöttar sina elever genom att snabbt, med
ord och tecken, förklara och konkretisera när han tror att Lena säger något som barnen
inte förstår. Några av eleverna yttrar sig under bokpratet. Men de flesta är tysta, kanske
för att de, helt enkelt, har svårt att kommunicera på svenska.

5.2.10 Smörblomman
Smörblomman, en femteklass i samma skola som Förgätmigejen har bokprat i sitt klass-
rum som är fint, bland annat beroende på att där finns många gröna växter. En hel föns-
tervägg gör klassrummet mycket ljust. Bokpratet börjar klockan två på eftermiddagen.
Det är barnens sista lektion för dagen. De 23 barnen sitter i grupper med mellan fem och
sju barn i varje grupp. Lena står framför klassen och läraren sitter längst fram vid föns-
tersidan och lyssnar mycket uppmärksamt. På dörren till klassrummet sitter Bokjurya f-
fischen. Lena har, som vanligt, ställt fram sin Bokjuryskylt. Lena inleder med att pre-
sentera sig och jag presenterar mig själv. Hon pratar mycket om Bokjuryn vilken elever-
na verkar välbekanta med. De visar stort intresse för att rösta. Enligt läraren läser de
flesta eleverna i den här klassen mycket. Lena fortsätter med att prata lite allmänt om
läsning och säger bland annat att man kan vilja läsa olika tjocka böcker. Sedan går hon
över till att presentera böcker.

Det är många barn som vill yttra sig och ställa frågor till Lena som dock försöker und-
vika långa utvikningar och inte heller låter sig avbrytas så ofta. Barnen får vänta tills
hon tycker att det passar att bryta för att höra vad de vill säga. Det framkommer att en
pojke läst en av böckerna som Lena presenterar. En flicka berättar att hon just håller på
med en annan av de titlar Lena pratar om. En flicka som sitter mittemot mig vill berätta
för mig om sin egen bänkbok, vilket dessvärre inte går just då.

Läraren verkar väldigt intresserad och lyssnar hela tiden uppmärksamt utan att ägna sig
åt något annat. Efter drygt 20 minuter gäspar en elev. Några minuter senare gäspar flera.
Efter drygt 30 minuter börjar det bli lite oroligt bland eleverna och barnen har svårt att
sitta still. När Lena håller på att avsluta, drygt tio minuter, senare är det väldigt bråkigt.
Eleverna verkar trötta. Det är, som sagt, sista lektionen för dagen.

5.2.11 Prästkragen
Prästkragen är en av fyra grupper som jag observerar under en och samma dag på skola
E i Läsby. Skolan håller som bäst på att genomgå en omfattande renovering vilket i
högsta grad påverkar hela skolmiljön som till stora delar är som en rörig och bullrig
byggarbetsplats.
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Läraren som ansvarar för första gruppen möter oss och följer oss till skolbiblioteket där
bokpratet ska hållas klockan kvart över åtta. Enligt henne är eleverna i den här gruppen
ganska läsovana. Det är en stor, blandad grupp som består av cirka 35 stycken av sko-
lans sammanlagt sextiofem elever i skolår 9. Eleverna som deltar har, enligt läraren,
själva valt att komma.

Skolbiblioteket gör ett tråkigt intryck. Det verkar inte som någon brytt sig om det på
länge. Lysrörsbelysningen är ful. Det är dåligt skyltat. All inredning ser gammal och
sliten ut. Gardinerna är grårandiga, urblekta och har, här och där, släppt från sina stäng-
er. I bokhyllorna är det ganska tomt och många av de böcker som finns är gamla och
skamfilade. Längst ner i en hylla ligger trasiga och dammiga konsthistorieböcker. Bibli-
oteket har relativt stora utrymmen och består av tre rum i fil. Bokpratet framförs i det
rum man kommer in i via bibliotekets entré. Där finns bland annat fackböckerna och
utlåningsdisken.

Eleverna droppar in några i taget. En pojke släntrar in en stund senare än de andra. Yt-
terligare två pojkar kommer ännu senare men får inte komma in. De skickas iväg till en
lärare som har hand om de nior som inte vill lyssna på bokprat. Ungdomarna sitter dels i
en lång, svängd soffa och dels på stolar som står uppställda i rader, mitt i biblioteket.
Framför stolsraderna, bredvid katedern, finns ett lågt runt bord som Beate använder för
att placera sina böcker på. Det blir rätt trångt eftersom det är en stor grupp. Beate rör sig
inte mycket vilket antagligen beror på trängseln i rummet. Den närvarande läraren sitter
på en stol bland eleverna.

Beate och jag presenterar oss. Beate fortsätter med att berätta om Bokjuryn, vilket hon
gör ganska ingående. Efter ungefär 20 minuter öppnas en dörr utifrån med nyckel. Den
närvarande läraren skyndar till dörren och pratar med någon som står utanför vilket stör
och påverkar koncentrationen hos gruppen som får bokprat. En stund senare kommer en
annan vuxen person in genom en annan dörr, bakom Beate, och ställer sig en stund i den
öppna dörren. Beate avbryter sig, vänder sig om, hälsar och fortsätter sedan.

Eleverna är, från första stund, koncentrerade och tysta. Ibland hörs försynta viskningar.
En flicka blir intresserad av boken Säg något. Hon frågar om den kan kallas deckare
eftersom det är bestämt att de ska läsa sådana i svenskan. Läraren säger då till flickan att
hon gärna får välja att läsa Säg något om hon tycker den verkar spännande.

Efter cirka 30 minuter börjar det dock knarra i stolarna. Tio minuter senare börjar en del
småprata med varandra. När Beate avrundar är klockan nästan nio. Efteråt stannar fem
elever kvar. De vill prata och låna böcker. En pojke är väldigt intresserad och vill ha tips
på bra böcker av Beate. Två flickor stannar så länge att läraren och Beate måste be dem
gå eftersom nästa grupp ska ta plats. Beate är missnöjd efteråt. Hon tycker inte att det
gick bra och verkar inte nöjd med sin egen insats. Det här är första bokpratet efter en
veckas sjukskrivning och kanske känner hon sig lite ringrostig.

5.2.12 Rödklövern
Rödklövern har också sitt bokprat i skolbiblioteket. Gruppen består av de cirka 34 av
skolans åttondeklassare som valt att lyssna. Även denna gång blir det trångt eftersom
gruppen är stor. Eleverna är ganska koncentrerade men livligare än förra gruppen. Den
här gången närvarar, förutom en lärare, även skolbibliotekarien. Hon sitter vid katedern
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och har hela tiden uppsikt över eleverna. Varje gång det blir lite stökigt så reser sig
skolbibliotekarien och det blir direkt lugnare igen.

Vi börjar, klockan nio, med att presentera oss. Beate berättar om Bokjuryn och lite all-
mänt om läsning. En flicka kommer för sent. Det blir lite oroligt en stund när hon kom-
mer in. Vid tre tillfällen händer det att vuxna personer kommer och går genom rummet.
En lärare som går smäller i dörren när hon stänger. En annan vuxen kommer in och går
genom halva rummet innan hon sätter sig på en stol i mitten av mitten. Efter drygt 30
minuter börjar eleverna gäspa. Beate avslutar med att propagera för Bokjuryn. Hon för-
söker stimulera ungdomarnas tävlingslust genom att säga att Stockholm ensamt ska för-
söka bräcka hela resten av Sverige när det gäller antal röster. Efter bokpratet, som varar
40 minuter, stannar flera flickor för att titta på böckerna och prata med Beate.

Efteråt dricker Beate och jag kaffe i lärarrummet. Beate berättar att hon är missnöjd
med de två bokprat hon gjort hittills den här dagen. Hon känner sig trött och rösten är
fortfarande skör eftersom hon varit sjuk nyligen. Beate har haft luftrörsbesvär och näs-
tan förlorat rösten efter de senaste månadernas intensiva bokpratande. Jag tycker också
att Beate, hittills i dag, har verkat tröttare och lite mindre engagerad än annars.

5.2.13 Blåklockan
Det märks att Beate varit en hel del i den här skolan. Inför nästa bokprat samma dag och
på samma bibliotek hittar hon snabbt från personalrummet till skolbiblioteket. Det för-
svinner ingen tid på att leta efter lokalerna. Följande bokprat är för en grupp sjätteklas-
sare som här kallas Blåklockan. Gruppen består av 30 barn. Enligt uppgift från med-
följande lärare är det hälften av skolans svenskgrupper i skolår 6.

Bokpratet startar strax efter tio. Eleverna är först lite fnittriga och stökiga men det blir
genast lugnt när Beate börjar bokprata. Läraren sitter bredvid en pojke som är rätt så
vild. Efter drygt 15 minuter kommer ytterligare en lärare in och sätter sig. Beate verkar
inte riktigt i form. Hon blir märkbart irriterad när några elever skramlar med nyckel-
knippor och verkar överhuvudtaget mer lättstörd än vanligt.

En lärare reser sig för att gå och avbryter bokpratet för att fråga om en bok som hon
gärna vill ha. Beate har lovat att de lärare på skolan, vars elever deltar i projektet, ska få
en av de böcker hon pratat om för att använda till högläsning. Nu vill läraren absolut
välja sin bok på en gång. Beate lovar henne att hon ska få sin bok. Två flickor som tid i-
gare gått ut kommer tillbaks in igen. Den ena av dem ursäktar sig. När klockan närmar
sig tio i elva konstaterar Beate och läraren att Beate dragit över tiden. Efteråt stannar
flera flickor för att prata och titta på böckerna.

När Beate presenterar böcker för sjätteklassen Blåklockan väljer hon böcker från tre
olika ålderskategorier, sju till nio år, tio till 13 år och även från 14 till 19 år, vilket jag
kommenterar för henne efteråt. Beate berättar att hon alltid slutgiltigt väljer böcker när
hon väl har gruppen framför sig. Hon försöker känna in stämningen och göra en snabb
bedömning av gruppen. Beate berättar också att hon tycker att det är lättast att prata för
barn i skolår 3 till 5. Svårast, säger hon, är det att prata för ungdomar i övre tonåren som
läser mycket. De kan, enligt Beate, vara kritiska och krävande.
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5.2.14 Vallmon
Vallmon är en sammanslagning som består av resterande svenskagrupper i skolår 6.
Även den här gången är vi i skolbiblioteket. Bokpratet börjar strax före elva. Den här
gruppen är inte riktigt lika stor som de två föregående, men stökigare. Pojkarna är hög-
ljudda och har svårt att vara stilla. Flickorna är däremot väldigt tysta. De är 28 barn och
förutom eleverna så närvarar också skolbibliotekarien. Hon har överblick över eleverna
från sin plats vid katedern som också är utlåningsdisk. Skolbibliotekarien är, från början
och hela tiden, ännu mer övervakande och bestämd mot den här gruppen, jämfört med
mot gruppen innan. Flera gånger dämpar hon eleverna när de blir för högljudda.

Beate presenterar oss och pratar om Bokjuryn. Inledningsvis är det oroligt och rörigt.
Det blir lugnare så fort Beate börjar prata om böckerna Vid ett par tillfällen störs bok-
pratet av elever utanför biblioteket. En gång rycker någon upp dörren och skriker rakt in
i biblioteket. En annan gång slänger någon in något genom bibliotekets brevlåda och det
slår hårt i golvet. En pojkes mobil ringer och fröken/skolbibliotekarien kör ut barnet
som slamrar utanför en stund och ropar genom brevlådan att han vill komma in igen,
vilket han inte får. Framåt halv tolv blir det ännu stimmigare. Barnen verkar trötta och
rastlösa. Antagligen är de hungriga också.

Den här gruppen är den stökigaste och livligaste gruppen hittills. Beate ber vid ett till-
fälle eleverna att vara tystare för hennes rösts skull. Ändå är det inför den här gruppen
som Beate kommer i gång ordentligt igen. Hon verkar sporrad och får också så små-
ningom gruppen med sig helt och hållet. Bokpresentationerna blir levande och inspire-
rade.

Under bokpratet för Vallmon är det en pojke som så gärna vill fråga något. Han räcker
upp handen gång på gång medan Beate pratar om en bok. Beate har redan från början
sagt att barnen får fråga efteråt och nu säger både hon och skolbibliotekarien att pojken
får vänta med sin fråga tills Beate pratat klart om boken. När Beate sedan är klar ställer
han faktiskt också sin fråga som direkt berör bokens handling. Jag imponeras av att han
efter så lång väntan fortfarande vill framföra frågan. Beate slutar drygt halv tolv. Trots
att barnen är trötta och okoncentrerade på slutet stannar sju flickor kvar för att de vill
titta på och låna av böckerna. När en flicka berättar vilken bok hon helst vill läsa kom-
menterar läraren att den nog är för barnslig för henne. Beate säger då snabbt, vänd till
eleven att boken ”passar jättebra för din ålder”.

Efter bokpratet för Vallmon får Beate och jag åter tillfälle att pratas vid en stund. Beate
talar om att hon känner sig riktigt nöjd med bokpratet för Vallmon. Jag säger, lite på
skoj, att det kanske krävs den utmaning som en riktigt stökig grupp innebär för att hon
ska komma igång ordentligt. Jag berättar också för henne hur fascinerad jag blir av att
se hur en vild och bullrig samling elever snabbt kan bli så tyst och koncentrerad när
Beate börjar berätta och läsa ur böcker, till skillnad från då hon talar om Bokjuryn eller
läsning. Beate konstaterar angående bokpratandet: ”Ja, men jag vill ju trollbinda.”

Beate berättar också att hon och Lena nu kommit fram till att man aldrig ska ha fler än
högst fyra bokprat per dag, vilket är säger hon, en lärdom att ta med till eventuella
framtida projekt. Bokpratet bör, enligt Beate, inte heller vara längre än maximalt 40
minuter. Själv tycker hon att 30 minuter är lagom. Helst, menar hon, ska alla bokprat
förläggas till ena halvan av dagen, antingen för- eller eftermiddag, så att de ligger sam-
manhängande och så dagen inte splittras upp. Beate säger att hon och Lena verkligen
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lärt sig av misstagen de gjort i det här projektet, som till exempel att prata hela dagar.
Det är inte heller bra, enligt Beate, att bokprata alla dagar i samma vecka, vilket också
förekommit sedan projektet började. Ungefär varannan dag fungerar bra, menar hon.

5.2.15 Blåklinten
Tre veckor senare är Beate och jag tillbaka på samma skola igen. Vi kommer inte i så
god tid till skolbiblioteket där bokpratet börjar klockan nio. Några av eleverna som ska
lyssna sitter redan i en soffa när Beate börjar packa upp sina böcker. Blåklinten är en
blandad grupp bestående av 28 sjundeklassare från skolans samtliga klasser i skolår 7.
Läraren och eleverna sätter själva i ordning stolarna och ställer dem i halvcirkelform
vilket känns väldigt trevligt. Läraren hälsar på oss medan eleverna sätter sig till rätta.

Eftersom Beate inte är klar med att packa upp böcker så börjar jag med att presentera
mig själv först. Jag har svårt att fånga elevernas uppmärksamhet och eleverna är stökiga
medan jag pratar. Beate fortsätter sedan med att presentera sig själv. Hon berättar om
Bokjuryn och hur det går till att rösta. Hon frågar om de vet vad omröstningen går ut på.
Fröken svarar att eleverna redan är i gång och läser för att kunna rösta. Beate frågar om
eleverna läst någon bok som de vill rekommendera till sina klasskamrater. En pojke
berättar att han läst Sent ute. Beate undrar hur många i gruppen som läst den boken var-
på ganska många räcker upp handen. Beate inleder då bokpresentationerna med Sent
ute. En pojke frågar ifall böckerna Beate talar om finns att låna på skolbiblioteket. Beate
svarar att de gör det. Hon passar på att berätta att hon inte kan låna ut de böcker hon har
med sig förutom några få extra exemplar. Vid ett tillfälle öppnas dörren utifrån med
nyckel. En lärare och en elev tittar in, men ändrar sig då de ser oss och kommer inte in.

Efter ungefär 25 minuter frågar Beate läraren hur länge det är tänkt att hon ska prata.
När läraren säger att det är tio minuter kvar så fortsätter Beate trots att hon egentligen
inte verkar intresserad av att fortsätta. Hon bokpratar effektivt men med lite mindre in-
levelse än tidigare och slutar efter sammanlagt drygt 30 minuter Den lärare vars grupp
står på tur kommer till skolbiblioteket. Hon berättar att det är förberett för att Beate ska
komma till dem i deras klassrum. Det är, enligt läraren, för trångt i biblioteket för den
stora grupp som det gäller. Beate ser ganska trött och besviken ut när hon svarar att hon
måste ”packa om allt först”.

5.3 Redovisning av intervjun 
I följande avsnitt redovisas resultatet av intervjun med de två personer som bokpratar i projek-
tet. Materialet har analyserats och ordnats i avdelningar efter genomgående teman. Ytterligare
underindelning har gjorts utifrån urskiljbara delaspekter.

5.3.1 Respondenternas syn på projektet Bokprat pågår
Respondenterna tycker att en styrka i det här projektet är att de träffar så väldigt många
elever, och även lärare. Lena tycker att ”det stora antalet man möter, det är väldigt posi-
tivt”. Beate instämmer och betonar att det ”är väldigt positivt”! En annan aspekt som
bibliotekarierna lyfter fram som värdefull är att de får tillfälle att sprida muntlig infor-
mation om Bokjuryn så att fler känner till den inför nästa års omröstning.

Att väcka läslust hos eleverna är det underliggande och högsta målet för projektet säger
Lena. Att sprida kunskap om Bokjuryn, är enligt respondenterna, ett annat huvudsyfte.
Ett formulerat mål är, säger de, att 40 000 skolelever i Stockholm ska rösta på sina favo-
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ritböcker ur 2001 års utgivning för barn och ungdom. Men för respondenterna personli-
gen upplevs inte omröstningen som så viktig.

Lena medger dock att Bokjuryn ändå finns någonstans i bakhuvudet. Lena resonerar
vidare och frågar sig: ”Om nu inte så många röstar, har vi misslyckats då? Och vilka
beror det på? Beror det på förmedlarna eller på barnen eller på oss? Eller beror det på
resursfördelningen, att de inte har böcker? … Det blir ju omöjligt att ta reda på.” Samti-
digt konstaterar Lena och Beate att Bokjuryomröstningen är en av de få företeelser i
projektet som faktiskt går att mäta.

Beate tror också att hon och Lena, genom projektet, gör både skolbarn och lärare mer
medvetna om Barnbokskatalogen, som i sig är en form av lässtimulans. Hon tänker sig
att eleverna nästa gång de får syn på katalogen kommer ihåg att de hört talas om den
och börjar bläddra och kanske blir intresserade av att läsa någon bok. Beate tror att de
då kanske också kommer att minnas att det var ”någon tant som pratade om böcker och
om att man kunde rösta och vinna priser”.

Lena ser även vissa svagheter i projektet. Bristerna har, enligt henne, att göra med att
Bokprat pågår ska nå så många och därför verkar på bredden i stället för på djupet:

Om vi fick jobba bara med de inbjudna skolorna21 i fyra månader, eller två månader, på
halvtid, då hade vi kanske åstadkommit mirakel. Men det lär vi inte göra nu. Förstår du, läs-
främjande åtgärder för mig, det är något mer, det är djupare. Ja, mer boksamtal, till exe m-
pel.

Lena beskriver hur hon själv skulle kunna jobba mer effektivt läsfrämjande med de ut-
valda skolorna:

Ja, jag kan det här och har tid och kan sitta och förbereda mig och eftersom vi ju någonstans
vet att många lärare inte gör det, då kunde ju jag komma ut till skolan en gång i veckan och
ha boksamtal. Jag kan ha cirklar. Jag kunde till och med ha bokcirkel med lärarna. … Allt-
så, för att nå riktigt läsfrämjande åtgärder eller bättre läsning bland barnen så måste man
göra något mer. Det här räcker inte.

Beate påpekar då att bokprat går fort, till skillnad från boksamtal: ”Samtalet, då måste
du ju ha klassen eller eleverna en längre tid. Då måste du ju liksom sätta dig ner i små-
grupper. Det är oerhört tidskrävande. Det kan man nog nästan bara göra i lärarrollen.”

När det gäller tidsaspekten omtalar Lena och Beate att de, utifrån projektets omfattning,
gjort en ungefärlig beräkning av hur mycket sammanlagd tid de hinner ge varje skola.
Lena uppger att ”en dag är ett riktmärke”. Beate anger som alternativ ”två halva dagar,
men inte mer för det hinner vi inte”. Lena sammanfattar: ”En hel dag kan man ägna åt
en skola. … Det har vi som någon slags ledstjärna, en begränsning.”

Både Beate och Lena säger att de kan tänka sig ett mindre projekt där man arbetar mer
koncentrerat med färre skolor och därför kan göra djupare insatser. Men Lena slår fast
att ” det skulle i så fall vara ett annat projekt eftersom just Bokprat pågår är ett projekt
som ingår i Läsår Stockholm och vänder sig till alla skolor, till och med friskolorna”.

Respondenterna anser att de ofta lyckas ha dialog med eleverna trots att de arbetar med
metoden bokprat och inte boksamtal. Lena ”tycker att det uppstår en dialog rätt ofta

                                                
21 Bokprat pågår arbetar parallellt dels med inbjudna skolor i två stadsdelsområden och dessutom med
alla övriga skolor i Stockholm som anmäler sig {min anm}.
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ändå”. Men hon menar att hon ”får ju avväga där för det går åt jättemycket tid, särskilt i
tvåan och trean där alla ska berätta, de vill ju berätta allihopa”.  Beate säger att hon ofta
inleder med att föra en dialog med eleverna. Hon berättar att hon ibland, när hon just
kommit till en grupp, brukar fråga dem ifall de läst något speciellt bra på sista tiden.
Beate fortsätter: ”Då är det alltid några som räcker upp handen. Och då blir det en liten
diskussion. … Det blir liksom en liten intervju av läget i klassen.”

5.3.2 Att väcka läslust
Bägge respondenter hävdar att bokprat är ett av de mest effektiva sätt som finns för att
stimulera till läsning. Beate tycker att det är ”ett suveränt sätt att få barn att läsa, att ge
dem boktips.” Hon fortsätter: ”Annars så är de ju vilse. Man ser ju inte böckerna för
bara böcker.” Beate menar också att elever tycker att det är roligare att välja en bok som
de har hört talas om. Lena tror att bokprat är ett av de ”få sätten som finns för att få barn
att läsa mer böcker”.

Under vårt samtal diskuteras ifall respondenterna anser att man bokpratar för att väcka
läslust i allmänhet eller om man främst vill väcka intresse för just de titlar som man pre-
senterar. Lena förklarar att det för henne finns olika mål med att bokprata. Ett mål, är
enligt Lena, att ”få dem att läsa just den här boken för att den är så himla bra”. Hon
förklarar vidare att det för henne finns ”ett annat mål också och det är att vilja läsa mer
överhuvudtaget”. Lena tycker att syftet att eleverna ska läsa mer överhuvudtaget är vä l-
digt viktigt. Hon menar att hon själv försöker förmedla läsglädje mer än titlar. Lena be-
tonar: ”Läslusten, det är det högsta målet.”

Lena ger exempel på hur hon själv agerar för att väcka läsglädje. Hon uppger att hon till
exempel kan säga att hon har kommit för att uppmuntra eleverna ”att läsa mer därför att
det är så roligt”. Hon kan också till exempel säga att hon vill uppmuntra dem ”att läsa
de här böckerna, eller andra bra böcker”. Lena uppger att hon har ”en glad röst hela
tiden för det är ju någonting positivt jag försöker förmedla.” När Lena visar Barnboks-
katalogen så händer det, berättar hon, att barnen frågar om hon läst alla böcker i katalo-
gen. Lena säger att hon då svarar: ”Nej, … och skrattar, det har jag inte. Men jag har ju
läst alla böcker som jag pratar om för annars kan man inte prata om dem, och det är
bara böcker jag tycker om. ”

Beate betonar, mer än Lena, förmedlandet av vissa titlar och säger att ”det bästa sättet
att ge eleverna lust att läsa är att bokprata på ett så trevligt och engagerande sätt så att de
blir sugna på att läsa boken”. Hon brukar ”absolut inte” säga att hon kommit ”för att få
er att läsa mer”. Hon uppger att hon i stället säger att hon ”är här för att berätta om de
här böckerna som man kan rösta på i Bokjuryn och som jag hoppas att ni får lust att
läsa”.

Vi pratar om varför man vill få skoleleverna att läsa. Beate framhåller att man vill förmå
dem att läsa därför att det är roligt och ger så mycket på köpet, som till exempel ett
mycket större ordförråd. Lena inflikar att läsning ger omvärldsorientering. Beate fort-
sätter och poängterar att det är viktigt att barn och ungdomar får använda sin fantasi.
Hon resonerar kring de olika positiva effekter man får av att läsa och konstaterar att
”man kan ju inte få effekterna om man inte läser”.

Lena hävdar att barn måste läsa för att lära sig läsa och därmed bli läsare. Hon anser att
hon och andra pedagoger har ansvar för att barn lär sig läsa. Lena kommenterar resulta-
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tet från PISA22-undersökningen där det bland annat visat sig att en tredjedel av eleverna
i Sverige uppger att de aldrig läser en bok för nöjes skull. Lena utbrister: ”Det är ju ka-
tastrof! Därför lär de sig heller inte att läsa. … De lär sig inte att läsa därför att de inte
läser.”

5.3.3 Bokpratet/presentationen
Lena och Beate bokpratar olika länge, vilket, under vårt samtal, ger upphov till en liten
diskussion. Lena berättar att hennes bokprat varar mellan 40 och 45 minuter, vilket för-
vånar Beate som tycker att 20-30 minuter är lagom. Beate förklarar att hon har prövat
att prata i 40 minuter men tycker att det är alldeles för länge för att kunna hålla koncent-
rationen. Hon tycker att hon blir ”mätt efter 30 minuter och då känner jag att jag vill
sätta stopp”.

Beate tycker sig ibland ha upplevt brist på förståelse från lärare när det gäller hur långt
bokpratet ska vara. Hon ger ett exempel och berättar att hon blev ”lite störd … när de
{lärarna; min anm.} satt och sa att det är tio minuter kvar”. Beate fortsätter: ”Då hade
jag ingen lust att fortsätta. Det kändes färdigt. Ska man då fortsätta att mata på? Barnen
börjar skruva på sig. Nej, 20, 30 minuter per bokprat.”

Respondenterna berättar att de också pratar olika länge om varje bok och därmed hinner
med olika antal böcker. Lena säger att hon normalt pratar om fem, sex böcker på en
lektion. Beate uppger att hon hinner med minst fem böcker, oftast omkring tio. Hon tror
att hon i jämförelse med Lena berättar ganska kort om varje bok.

Under Bokprat pågår bokpratar Lena och Beate ibland hela dagar och de flesta dagar i
veckan. Beate och Lena är överens om att sex olika bokprat per dag är den övre gränsen
för att kunna göra det bra. Fler än sex grupper samma dag blir, menar bägge två, för
ansträngande. Det bästa är, enligt Beate, att prata för högst tre, fyra grupper på en och
samma dag eftersom man då kanske kan hålla sig ”på topp och orkar hela tiden”. För att
hinna med och för att rösten ska orka så ber Beate om att skolan ska slå ihop flera klas-
ser vid bokpratet.

Enligt Beate ligger det inledande samtalet med skolbibliotekarie eller lärare till grund
för beslutet om från vilken ålderskategori hon ska välja böcker. Både Beate och Lena
försöker därutöver erbjuda bredd när det gäller innehåll och genrer. Lena berättar att
hon brukar välja, och med hjälp av lappar i olika färg, klassificera sin böcker i kategori-
er som spännande böcker, roliga böcker och en kategori hon kallar personskildringar.
Beate har också med sig böcker som innehållsmässigt motsvarar olika genrer. Innan
lägger hon dessutom böckerna i ordning efter hur mycket hon själv tycker om dem så att
hon ” har den bästa först, eller den som jag gillar väldigt bra”. Beate försöker också va-
riera bokurvalet för ”att det inte ska bli så tråkigt för en själv att rapa samma saker”.

5.3.4 Skyltning
Beate berättar att eftersom hon och Lena inledningsvis pratar med skolbibliotekarien så
innebär det att skolbibliotekarien ”i många fall, har ställt Bokjuryböckerna på en speci-

                                                
22 PISA (Programme for International Student Assessment) är ett program för kunskapsmätning som
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) utvecklat för att tillgodose behovet
av internationella jämförelser av kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Arbetet
äger rum i tre cykler där olika ämnen betonas. Den första, PISA 2000, betonar läsförståelse. PISA 2000:
En sammanfattning: Särtryck av rapport 209 (2001).
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ell liten hylla, så att eleverna kan låna”. Både Lena och Beate har alltid med sig en skylt
från Bokjuryn som visar alla böcker från 100-listan23. De har också med sig alla böcker
de ska prata om i en shoppingvagn. Ibland packar de några extra exemplar av en del
böcker.

Lena menar att det är viktigt att kunna visa upp böckerna för elever och lärare så att de
får ett bildminne. Hon säger att det beror på var man pratar och ”förutsättningarna i
rummet”, ifall respondenterna kan skylta med sina böcker eller inte. Nu, i det här pro-
jektet, vet de oftast inte hur rummet de kommer till ser ut, fortsätter Lena. Hon menar
också att om hon vet att hon ska vara i biblioteket så är möjligheterna att förbereda,
skylta och arrangera rummet mycket större. Beate berättar att hon, när det är ont om
plats, försöker ”ställa böckerna på kanten av svarta tavlan” allt eftersom hon pratat om
dem.

5.3.5 Samarbete med lärare och skolbibliotekarier
Det mesta samarbetet med lärare och framförallt med skolbibliotekarier sker, enligt re-
spondenterna, före bokpratsbesöken. Man kommunicerar via telefon, fax och e-post.
Beate talar om att när en skola bokar henne säger hon att hon ”helst vill vara i bibliote-
ket” och att hon ”högst vill prata i 30 minuter”. Hon säger också att hon vill att skolan
”samlar så många av årskurserna som möjligt” eftersom ”då håller rösten och då har
man den här miljön”. Respondenterna anser att den person som bokar dem oftast är väl-
digt tillmötesgående.

Enligt Lena så försöker respondenterna medvetet att använda skolbibliotekarien som
”informationsmottagare och som ingång till skolan”. Tanken är, fortsätter Lena, att
skolbibliotekarien sedan kontaktar lärarna och ordnar med bokningar, sätter ihop ett
schema utifrån lärarnas önskemål, vilket de sedan vidarebefordrar till bokpratarna.
Lena poängterar hur bra det har fungerat att vända sig till skolbibliotekarierna och
framhåller att det är ”sånt som skolbibliotekarien kan få lite ’credit’ för också”. Lena
fortsätter:

Man kan höja deras roll, lite i alla fall, genom att ge dem någon slags roll i det här. … Man
skulle kunna säga att eftersom vi också jobbar på Biblioteksenheten som har ett uppdrag att
stötta och utveckla skolbiblioteken så kan man ju se det här som att vi passar på att liksom
lyfta skolbiblioteken, att visa det för lärarna. Och kanske för barnen också.

Beate tycker att det är väldigt positivt med den dubbla effekt som kan åstadkommas
genom att lyfta fram skolbiblioteket och ”få deras roll att bli lite stark”. Enligt henne har
skolbibliotekarierna ”fixat det bra också”. Hon säger sig ha hört flera lärare berömma
skolbibliotekarierna för att de ordnat så att skolan får bokprat.

Beate berättar att hon och Lena ”i samråd med bibliotekarien och lärarna på skolan,
bestämmer från vilken ålderskategori de ska välja böcker för sitt bokprat”. Responden-
terna uppger att de vid bokningen får reda på ganska mycket om gruppernas samman-
sättning och lärarnas önskemål. De talar också om vem som bestämmer vilket bokpaket
skolan ska få och Lena säger: ”Huvudsakligen har bibliotekarierna gjort det. Det var ju
så vi tipsade om att de skulle göra, att de skulle se över sitt bestånd och se var det be-
hövdes tillföras mest.” Beate förtydligar: ”Ja, vilken åldersgrupp de behövde satsa mer
på i skolan.”

                                                
23 Se avsnittet om Bokjuryn i kapitel 1
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När det gäller samarbete och kommunikation med lärarna klargör Beate att första steget
i projektet, Bokprat 1, är tänkt att vara att de presenterar böcker för lärarna på skolan.
Vid det tillfället ber respondenterna lärarna att tänka över och därefter gemensamt be-
stämma om de vill ha besök i klasserna och i vilka klasser. Ett annat tillfälle då Lena
och Beate uppger att de räknar med lärarnas stöd är de gånger det blir oroligt och upp-
står bråk bland eleverna. Om det inte hjälper att bokprataren säger ifrån så anser bägge
respondenter att det är lärarens sak att ingripa, vilket de oftast också gör enligt Beate.

Både Beate och Lena tycker att det har betydelse hur de själva blir bemötta av de vuxna
på skolorna dit de kommer. De tycker att det är trevligt när någon möter dem och visar
dem tillrätta. Lena påpekar att det har stor betydelse för bokpratet att man hittar dit man
ska. Hon skrattar och säger: ”Det är det svåraste, att hitta in på skolorna.”

5.3.6 Bokpratsmiljön
Bägge respondenter framhåller att miljön där bokpratet sker är mycket viktig. Lena be-
rättar:

För mig är rummet väldigt viktigt överhuvudtaget. I alla pedagogiska sammanhang tycker
jag att det är hemskt viktigt och det är inte alltid man kan leva upp till rummet. I det här
fallet tycker jag inte man gör det när man är i personalrum eller rusar runt som en skållad
råtta mellan klassrum. Man vet inte ens var man ska hänga kappan. Jag får ju en fast punkt
själv också om jag är i biblioteket hela dagen och barnen kommer till mig. Det blir en an-
nan relation än om jag kommer till dem. Så det finns mycket i det här.

Lena slår fast att ”det allra bästa är om jag får vara stationär och barnen kommer till
mig”. Hon fortsätter sin skildring av hur situationen kan se ut när hon bokpratar i olika
klass- och personalrum:

Det är jobbigt att springa omkring med böckerna. Då har man liksom en bokhög under ar-
men och så ska man byta lokal på noll sekunder, på ingen tid alls. Och så kommer man in
där och säger: ”Hej!” Och så har man en stor hög böcker under armen som man inte hunnit
packa ner. …. Men om man själv är i biblioteket och barnen kommer till en, då kan man ju
arrangera rummet. Nu kommer man in ofö rberedd i ett rum som man inte vet hur det ser ut.

Lena berättar om en skola dit hon återkommit flera gånger. Alla gånger hölls bokpratet i
biblioteket vilket innebar att hon kunde arrangera skyltningen i förväg och till och med
komplettera de aktuella titlarna med till exempel andra böcker från samma serie, eller av
samma författare. Att kunna göra så ”det är ju liksom optimalt” hävdar Lena och Beate
håller med henne.

Beate påpekar att också hon helst vill bokprata i biblioteket om det är stort nog att vara
i: ”Det är jättetrevligt! Då finns ju böckerna där runtomkring. Så har de oftast affischen
från Bokjuryn hängande i biblioteket någonstans. De har kanske böckerna på en snurra.”

Lena upplever att hon i biblioteket
får barnen närmare sig. De sitter inte instängda med bord framför sig. Det är lättare att
knyta barnen till sig. Det är lättare att gå in i den här relationen. Det går fortare om man har
dem i en miljö som inte är klassrummen, med allt vad det innebär.

Lena formulerar en idé som väckts under vårt samtal: ”Det här är någonting som vi kan-
ske kunde komma fram till idag, att man kanske lite mer skulle propsa på att få vara i
biblioteket.”
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5.3.7 Mötet med eleverna
Respondenterna säger sig uppleva ett väldigt gensvar från eleverna. Bägge två anser att
de anpassar sig mycket efter gruppen de bokpratar för. Beate säger att

jag förändrar mig hela tiden när jag pratar. Ja visst, tänker man, den här vinklingen gick inte
så då tar jag det så här i stället. … Man känner om de inte svarar, så att säga. Då känner
man att det här är ju helt fel urval! Vad ska jag göra?! Den tar jag bort och jag lägger undan
den och den. Jag kör den där i stället. Det får man ju göra snabbt. Man måste improvisera
lite. Ibland blir det fel. Det kan det ju bli.

”I en del klasser, om man känner att det blir helt fel, då brukar jag läsa mer” berättar
Lena. Hon ger också exempel på hur hon säger i grupper där hon upplever att det finns
barn som är lässvaga eller ovana vid läsning och även när det finns elever som inte har
svenska som modersmål:

”Den här boken är jättebra om man precis har börjat läsa kapitelböcker eller om man inte
tycker om att läsa, men fröken säger att man ska läsa. … Den är både spännande, kort och
lättläst.” Så kan man säga. Man kan ju liksom flirta, jag menar inte flirta, men faktiskt vän-
da sig direkt till ett barn, om man upptäcker det där barnet. Det där är ju lite av ett skåde-
speleri.

Både Lena och Beate säger att de tar hänsyn till i fall det finns barn i gruppen som inte
har svenska som modersmål. Lena berättar hur hon, i grupper med många barn med
utländsk härkomst, till exempel ber något barn förklara vissa företeelser för de övriga
och att hon lägger ”mer emfas på de lättlästa böckerna”. Ingen av respondenterna säger
sig ha upplevt problem med att presentera böcker för elever med annat modersmål än
svenska. Lena: ”Visst anpassar man sig om man ser att det är många så kallade invand-
rarbarn i klassen. … Jag har inte råkat ut för att det har blivit någon dålig utdelning
heller.”

Vi diskuterar ifall respondenterna har några favoritåldrar när de bokpratar för elever.
Beate säger att hon ofta tycker att det är trevligt att prata för skolår 3 och att det finns
bra böcker för dem som går i sexan. Beate fortsätter: ”Det skiftar från skola till skola, på
elever, grupperna, den magiska stämningen, hur man själv mår, dagsformen, alltihop.
Rent generellt är fyran, femman, sexan lättast att prata för, slukaråldern.” Lena invän-
der: ”Fast det tycker inte jag. Jag tycker tvåan och trean är roligast.”

I många grupper finns det enligt Lena barn som frågar mycket mer än de andra i grup-
pen och som gärna pratar om alla tjocka böcker de läst. Hon förklarar att de ”vill ju
’impa’ på mig för de vet ju att jag tycker om att man läser”. Lena anser att det lätt blir
att de här barnen tar över på bekostnad av de mindre läsvana. För att förhindra det och
för att balansera barnens olika läsvana försöker Lena, som hon säger, ”vara ärlig med
böckerna”. Hon uppger att hon inte uttryckligen berättar vilka böcker som är lättlästa
men anstränger sig för att få fram passande titlar även till de barn som är mer svaga eller
ovana läsare och som hon

vet sitter där och aldrig skulle kunna läsa hela Harry Potter eller ens en gång ge sig in på
det. De måste ju också få någonting. Då säger jag att ”den här boken är jättebra om man
inte vill läsa tjocka, tjocka böcker. Den har lagom kapitel och stora bokstäver och den kan-
ske är bra för er som inte gillar att läsa långa kapitelböcker ännu”.

I klasser där det finns många barn som inte är vana läsare brukar Lena ägna mer tid åt
högläsning. Vissa klasser, å andra sidan, läser väldigt mycket och Lena säger att om hon
vet om det i förväg och har tillräckligt med böcker med sig så kan hon ”dra upp tempot
lite”.
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Enligt Lena är barnen pratsammare ju yngre de är. Särskilt barnen i skolår 2 och 3 vill,
hävdar Lena, hela tiden prata och berätta saker. Med dem kan det, anser hon, vara svårt
att föra en dialog under bokpratet eftersom det då går åt för mycket tid. Samtidigt påpe-
kar Lena att hon gärna vill ha dialog med eleverna. Hon tycker att bland det bästa som
kan hända är när något barn säger att den har läst en bok som hon just pratar om. Lena
förklarar att hon då kan passa på att fråga barnet lite om boken och be eleven att berätta
om den för sina klasskamrater. Hon framhåller vidare att om barnet dessutom tycker om
boken så kan hon säga: ” ’Hörde ni? Hon tyckte att den här var bra!’ ” Lena skrattar och
framhåller att då ”har man ju plus där”.

Bägge respondenter uppger att de högläser mer för bråkiga och oroliga grupper eller
grupper som av någon anledning är mindre mottagliga för bokprat. Lena hävdar: ”De
vill att man ska läsa för dem. Det är det barnen vill ha.” Beate berättar att när hon kom-
mer till en klass där det redan från början är stökigt så brukar hon improvisera och små-
prata med eleverna om böcker och läsning. Hon brukar ställa frågor medan eleverna
sätter sig tillrätta och samlar sig. Beate säger att hon till exempel frågar om någon läst
något riktigt bra som den vill rekommendera till sina kamrater. Men det måste, enligt
Beate, ske inledningsvis. Under själva bokpratet går det inte, anser hon, eftersom man
då tappar koncentrationen

Lena beskriver ett tillfälle då elever blivit väldigt stökiga. Hon berättar att hon endast
råkat ut för det en gång, att det blir bråk alltså. Och innan läraren lyfte ut de här barnen, jag
bara pratade och låtsades som om inte det där hände nästan. För jag hade sagt till själv ock-
så, för jag kan vara jäkligt sträng. Men ingenting funkade och då försökte jag bara ignorera
det på något sätt och tänkte att nu får den här läraren ingripa.

Lena framhåller att hon annars är förvånad över att barnen ställer upp så bra som de gör:
”Det är helt fantastiskt! Man kliver in som en vilt främmande människa. … Man har
massa böcker och står där och pladdrar i en timme …. Och de bara sitter där och tar
emot och är tysta och lugna. De kommer fram och tackar.” Lena fortsätter och under-
stryker att det är ”en enorm respons man får, en väldig tillfredsställelse för en själv”!

5.3.8 Mötet med de vuxna
Beate berättar att ofta presenteras hon och hennes besök på ett trevligt sätt av skol-
bibliotekarien eller läraren och ”då blir man ju tacksam”. Hon fortsätter: ”Sedan kan det
vara tvärtom också att man nästan blir ignorerad och det är oftast av lärare.”

Oftast är flera vuxna närvarande i rummet, vid bokprat för elever. Det är svårt, förklarar
Lena och Beate, att veta ifall de vuxna är lärare, föräldrar, assistenter eller något annat.
Lena påpekar att lärare och övrig personal ofta ”är dåliga på att presentera sig” och att
de många gånger ”bara hasar in”. Beate replikerar att det kan vara väldigt olika från
skola till skola. På en skola ”kom de och presenterade sig allihop”.

Respondenterna tror sig dock inte påverkas speciellt av vilka och hur många olika vux-
na som är med. Beate tycker att ”det är vilket som”. Lena håller med men tillägger att
hon anser det vara väldigt viktigt att läraren närvarar. Vid något tillfälle har föräldrar
närvarat och det tycker respondenterna är roligt. Lena framhåller att ”då får ju de här
föräldrarna se att det händer någonting utöver det vanliga”.

Vi talar om att olika vuxna personer så ofta kommer och går genom rummet under själ-
va bokpratet. Enligt respondenterna är det ingenting som stör dem speciellt. Beate upp-



48

ger att hon knappt tänker på det. Däremot anser båda två att det stör åhörarna och Lena
säger:

Mig stör det ju inte. Fast jag vet att det stör situationen. Så att det är ju synd att det är så.
Även om jag inte tappar koncentrationen, eller tråden, så är det säkert några barn som gör
det. Och man förlorar ju den här laddningen. Man laddar ju liksom rummet med energi, el-
ler någonting i alla fall. Och den kan ju spräckas av såna saker. Det är ju lite synd, för om
man har lyckats komma fram till något så där magiskt, som det ibland händer, så är det
synd om det bryts.

Beate och Lena anser att lärarna på de aktuella skolorna i allmänhet är positiva till pro-
jektet och att deras inställning till läsning, till stor del, överensstämmer med deras egen.
Beate menar att det delvis beror på att det är de mest intresserade lärarna som svarar på
erbjudandet om att delta i projektet. Hon fortsätter: ”Sen ligger det i tiden nu också. Det
är ju läsprojekt överallt!” Enligt Lena ligger det i tiden beroende på att skolorna ”håller
på med det här med ’lusningen’”24. Hon forsätter: ”Alla måste ’lusa’. … Och därför
håller alla på och läser nu”.

Respondenterna nämner även olikheter mellan sin egen och lärarnas syn på böcker, läs-
ning och bibliotek. Lena vill helst att lärargrupperna kommer till skolbiblioteket för
bokprat. En anledning är, enligt henne, att få tillfälle att lotsa lärarna till biblioteket ef-
tersom: ”Ibland undrar man om lärarna överhuvudtaget vet var biblioteket ligger någon-
stans eller om de varit där någon gång?” Lena tillägger att hon, när hon är ute på skolor-
na, blir ”förfärad över hur lite lärarna vet om skolbibliotek och böcker och Bokjuryn”.
Lena upprepar att det är väldigt viktigt att elevernas lärare är med vid bokprat för elev-
grupper. Hon utvecklar:

Om läraren går ut då blir jag förbannad rent ut sagt, därför att om man som pedagog ska
försöka få barn att läsa då måste man ju ha lyssnat på de här bokpraten. Man har ju ingen
aning om vad det är för böcker hon {bokprataren; min anm.} pratat om annars och vad bar-
nen pratar om sen, när de vill ha hjälp. Så det tycker jag är oerhört viktigt!

Beate tycker att det ”visar på en väldig nonchalans om de {lärarna; min anm.} inte vill
vara med”, vilket de dock oftast är, tillägger hon.

5.3.9 Bokurval
Eftersom projektet är kopplat till Bokjuryns 25omröstning, år 2002 så ska respondenter-
na presentera böcker ur 2001 års utgivning. Beate och Lena uppger att de valt att be-
gränsa sig till 100-listan. Lena förklarar:

Annars skulle vi hantera 800 böcker. Det blir ett praktiskt skäl för oss. Då är vi ju nere på
100 böcker som vi kan göra urval ifrån, i stället för 800. Då kan man säga till lärarna och
bibliotekarierna att vi kommer att prata om böckerna i 100-listan, för det är ett känt be-
grepp. Eller det är åtminstone ett begrepp man kan lära ut, till skillnad från hela Barnboks-
katalogen. Så det är ändå praktiskt. Annars skulle vi ju fått göra egna listor. Det slapp vi nu.
100-listan blir ett redskap. Och sedan finns det ju ingenting egentligen som hindrar oss att
gå utanför listan.

Både Lena och Beate tycker dock att urvalet i 100-listan är begränsat och att urvalet för,
till exempel, mellanstadiet är som Beate uttrycker det ”aningens tunt”. Beate säger: ”Jag
kommer ihåg att vi blev bestörta när 100-listan kom. Jag hade ju läst andra böcker,

                                                
24 LUS är ett läsutvecklingsschema som haft genomslagskraft i skolornas litteraturpedagogik. Se Sund-
blad, Bo, Dominkovic’, Kerstin och Allard, Birgitta (1983). LUS: En bok om läsutveckling. Stockholm.
Liber Utbildningsförlaget.
25 Se avsnittet om Bokjuryn i kapitel 1, Bakgrund.
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utanför listan. Varför valde man den och varför valde man den? Vi vet ju inte vad de
har för kriterier.”

Respondenterna framhåller att de kan gå utanför 100-listan om de vill. Lena förklarar:
”Jo, friheten finns, men vi har inte hunnit”. Hon har inte haft tid att läsa in sig på de
andra böckerna under den tid som förflutit sedan uppdraget började. Lena beklagar det
eftersom hon ”håller med Beate om att urvalet är lite begränsat”. Hon säger:
”Framförallt för mellanstadiet och ettorna är det värdelöst.” Lena tycker inte att det
finns en enda rolig bok för ålderskategorin tio till 13 år och hon påpekar att ”äventyren
är ju historisk tid nästan allihopa”. Beate anser att det finns ”för lite äventyr, den klass-
iska slukaråldersboken, ja, som Harry Potter”. Hon menar att det är ”för lite för dem
som slukar böcker, för lite roliga böcker, som griper tag i en, sådana som man läser och
läser och inte vill lägga ifrån sig”.

Lena tror att vilket som blir favoritålder att bokprata för har ”med böckerna att göra”.
Beate instämmer: ”Det har med böckerna att göra.” Lena resonerar vidare:

Jag satt i går och skulle förbereda mig. Jag skulle tala om för en skola vilka böcker jag
skulle prata om för att de skulle kunna köpa in dem. Där ska jag prata i ettan till sexan på en
dag. Jag fick verkligen sitta och fundera på vilka böcker jag ska ta och då upptäckte jag att
för ettan, tvåan och femman så fanns det för få böcker som jag ville prata om. Jag kom bara
upp till fyra titlar. Det är för lite på en lektion. … Så det är något fel på det här Bokjuryur-
valet. Det är faktiskt det.

Beate håller med om att det ”är något fel på listan”. Hon räknar upp några titlar som hon
inte tycker fungerar varpå Lena tar vid och återkommer till att det inte finns några böck-
er alls som passar ettorna. Hon säger: ”Det är faktiskt väldigt roligt att prata med ettor-
na, men det är svårt. Så där har jag tagit några bilderböcker {Bokjuryns ålderskategori
0-6 år; min anm.} och så har jag gjort något kring det.” Lena berättar vidare att hon
också ”har pratat om böcker som de kan läsa sen eller som fröken kan läsa för dem”.

Enligt Beate är det ”årskurs fyra och fem som det saknas höjdare för”. Lena fyller i:
”För det är bara spännande böcker för fyrorna och femmorna. Det är bara de här
spännande, historiska äventyren som man kan köra ut, tycker jag. För några av böckerna
är ju så tråkiga så dem kan man ju inte sätta i händerna på barn!” Beate påstår att ”om
man ska berätta om dem så suckar barnen och det går ju inte.” Lena föreslår att de
”kanske ska gå ifrån den där listan och köra lite nya böcker”. Hon påpekar också att det
är ”jätteroligt” att prata för ”tvåan och trean och sexan … för där kan man gå över ål-
dersgränserna”.

Respondenterna följer inte alltid 100-listans åldersindelning. De uppger att de inte bryr
sig om den. Lena förklarar att även om en skola valt ett bokpaket för tio till 13 år så kan
hon och Beate välja att ”prata om böcker som är för både yngre och äldre”. Beate fram-
håller: ”Säg de som är tio år, de kan lika gärna läsa böcker för sju till nio.” Hon berättar
att hon vid ett kommande bokprat för högstadieelever ska prata om böcker för ålders-
gruppen tio till 13 år. Det har hon bestämt tillsammans med läraren som anser att ele-
verna inte är tillräckligt mogna för böckerna ur kategorin 14 till 19 år.

Vi talar om ifall respondenterna tycker att bokurvalet i 100-listan anpassats för att passa
även de barn och ungdomar som ej har svenska som modersmål och som därför kan ha
svårare att förstå svenska. Lena anser inte att urvalet anpassats för de eleverna. Enligt
henne uttrycker också många lärare oro för hur det ska fungera för elevgrupper där
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många har annat modersmål än svenska. Hon berättar om ett bokprat för lärarna på en
skola där det blev ”världens diskussion om de här böckerna”. Lena återger lärarnas re-
aktion:” ’Och det förstår du väl, våra barn kan ju inte svenska ens en gång!’ De var jät-
teirriterade och upprörda.” Men Lena anser att lärarnas oro är förvånande eftersom hon
nu har varit på skolan, ”i ettan, tvåan och trean och pratat och det har inte varit något
problem alls”.

5.3.10 Boktillgång
Respondenterna klargör att skolorna som deltar i första omgången av Bokprat pågår får
ett bokpaket26 med 25 böcker från valfri ålderskategori, av tre möjliga. Beate säger om
gåvoböckerna att det är ”en droppe i havet, men det är ju i alla fall böcker”. Utöver
bokpaketet som delas ut är skolans tillgång på Bokjuryböcker, enligt respondenterna,
beroende av i fall skolan och/eller skolbiblioteket själva ordnar fler exemplar. Respon-
denterna framhåller att de egentligen bara ska ha med sig de exemplar de själva behöver
och som de inte kan låna ut. De uppger att de ibland, i mån av tillgång, kan ha med sig
några av titlarna i flera exemplar.

Beate menar att en stor nackdel med att åka ut och prata om böcker som eleverna inte
kan låna är ”att de {eleverna; min anm.} blir besvikna, och det vill man ju inte”. Hon
tycker att det är jobbigt att inte kunna låna ut sina böcker och att det är ”så svårt att säga
ifrån”. Ofta blir det också ändå så att hon lånar ut böcker eftersom hon ”har en del dub-
belex”. Lena håller med Beate och menar att om man har ”pratat för någonting och de
blir tända då vill man ju att de ska få plocka upp den boken och läsa”.

Angående skolornas tillgång på de böcker som respondenterna presenterar kommenterar
Lena: ”Det är ju värdelöst! Det är jättesynd att det är så. Det är en stor stötesten. Man
skulle kunna få varenda barn i de här klasserna att låna en bok om man hade boken
framför sig under bokpratet, eller direkt efter ”. Beate instämmer. Hon tycker att det är
väldigt synd att det inte finns tillräckligt med böcker och säger: ”Det är det som är be-
gränsningen, att vi inte kan komma med en låda och lämna, till alla. Det vore ju det
maximala. Det skulle vara kanon! Till varje klass!” Uttalandet åtföljs av skratt från bäg-
ge respondenter varpå Beate avrundar: ”Nej, men till varje årskurs.”

Lena menar att bokbristen är särskilt beklaglig med tanke på de barn som det är svårare
att stimulera att läsa. Lena förklarar: ”Om man hade en låda med alla de här böckerna
framför sig, då skulle de ju låna en bok. Nu krävs det en aktiv handling av dem. De
måste gå ifrån bokpratet och några dagar senare gå till biblioteket och fråga om den här
boken finns.” Eller gå till folkbiblioteket föreslår Beate varvid Lena konstaterar: ”Ja,
men det gör de ju inte, det gör de inte!” Lena återger ett exempel där hon hört läraren
säga till eleverna att de tre veckor senare ska åka till folkbiblioteket och titta efter böck-
erna som Lena pratat om. Lena menar att det gör kanske ”tio procent, eller i bästa fall
25 procent av barnen, på lärarens uppmaning” och hon fortsätter: ”Om läraren sedan är
sjuk den dagen, och har vikarie, då faller alltihop.” Lena tycker att det helst ska finnas
så många böcker så att eleverna direkt i samband med bokpratet kan välja en bok att
låna. Även Beate anser att det vore bättre om eleverna kunde få låna en bok direkt efter-
åt eftersom hon tycker att ”det är så det fungerar med bokprat”.

                                                
26 Se avsnittet om Bokprat pågår i kapitel 1, Bakgrund.
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Respondenterna tror att man med projektet Bokprat pågår lyckas väcka nyfikenhet för
läsning hos vissa elever. Men Lena är rädd för att de praktiska förutsättningarna är så
dåliga ”att man får ett negativt resultat”. De dåliga praktiska förutsättningarna är enligt
henne framförallt bristen på böcker men också bristen på kunnigt folk som kan barn-
och ungdomsböcker. Sammanfattningsvis betonar Lena hur roligt hon tycker det är att
arbeta med projektet Bokprat pågår. Men hon funderar ändå ibland över vad satsningen
kommer att få för resultat beroende på de praktiska förutsättningarna och då framförallt
bristen på böcker: ”Frågan är vad min insats egentligen kommer att leda till. Vad blir
effekten?”
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6. Analys och diskussion 
Här samlas och bearbetas data från hela den empiriska undersökningen, bestående av 15 obser-
vationer och en intervju. Materialet analyseras, tolkas och diskuteras genom att kopplas till och
jämföras med undersökningens frågeställningar, dess teoretiska utgångspunkt samt till litteratu-
ren. Kapitlet är strukturerat efter uppsatsens tre frågeställningar med underrubriker utifrån del-
aspekter. Kapitlet avslutas med de slutsatser som studien lett fram till, samt förslag till vidare
forskning.

6.1 Vilka faktorer påverkar läsmiljön?

6.1.1 Var bokpratet sker
Aidan Chambers (1995, s. 20-21) talar om yttre förutsättningar och menar då hur lämp-
lig den fysiska omgivningen är för en viss pågående aktivitet. Lena och Beate anser att
det är viktigt i vilken miljö bokpratet sker. Lena tillmäter själva rummet stor betydelse i
”alla pedagogiska sammanhang”. På samma skola kan gruppernas lärare ha valt olika,
vilket innebär att det under samma dag bokpratas omväxlande i klassrum och bibliotek.
Lena menar att förutsättningarna påverkas negativt av att de ideligen tvingas förflytta
sig och sina böcker mellan olika lokaler som de dessutom inte heller är förtrogna med
sedan tidigare. Enligt henne är det under dessa omständigheter svårt att ”leva upp till
rummet”. Det vore, fortsätter Lena, mycket bättre om hon var stationär på en plats dit
barnen kom eftersom det är jobbigt och stressigt att hela tiden byta lokal. Dessutom
ökar det möjligheterna att arrangera rummet inför bokpratet.

6.1.1.1 Skolbibliotek eller klassrum
Skolbiblioteken som observeras är väldigt olika. Bland annat skiljer de sig mycket åt då
det gäller storlek och hur böcker exponeras och övrig skyltning. Skolbiblioteken skiljer
sig åt mer än klassrummen då det gäller lokalernas utseende och hur rummen är inredda.
Ofta består biblioteket av flera, olika stora rum med varierande möblering, vilket erbju-
der åhörarna olika sätt att sitta. Lyssnarna kan, som exempelvis vid bokpratet för Vitsip-
pan och gymnasiegrupperna i Läsby, placera ut sig bland de olika sittmöblerna i biblio-
teket. Vid Blåsippans och Blåklintens bokprat i biblioteket placeras stolar ihop i en stor
halvcirkel vilket, enligt min bedömning, samlar gruppen, ger trevlig stämning och gyn-
nar läsmiljön.

Klassrummens planlösningar och möbleringar liknar varandras mer än skolbibliotekens.
I klassrummen är bland annat skolbänkarna och ”svarta tavlan” obligatoriska inslag i
miljön. I klassrummen sitter eleverna, vid alla tillfällen utom ett, i sina bänkar under
bokpratet. Mitt intryck från observationerna är att bänkarna har en dominerande och
distanserande inverkan på läsmiljön vid bokprat. Ett undantag när det gäller hur elever-
na sitter vid bokpresentationer i klassrum utgör gruppen Förgätmigejen. Deras klassrum
ligger lite avskilt, i en nybyggd del av skolan och är olikt gängse klassrum när det gäller
utformning och möblering. Under bokpratet samlas den lilla gruppen, bestående av ele-
ver, deras lärare, Lena och jag, runt ett bord, vilket enligt min bedömning, bidrar till en
mycket gynnsam miljö. I övrigt är klassrummen, liksom skolbiblioteken, väldigt olika
när det gäller trivsamheten, vilken bland annat beror på belysning, växter, antal fönster,
slitage och utsmyckning.

Aidan Chambers framhåller att människan i allmänhet omedvetet anpassar sig till pla t-
ser så snart miljön är igenkänd och också respekterar platser som iordningställts för vis-
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sa syften. Detta, fortsätter Chambers, gäller även för ”läsning”27, en syssla med sina
egna beteendemönster som den som ska läsa måste koncentrera sig på. Det blir, menar
Chambers, mycket lättare för eleverna att läsa om det finns speciella platser avsedda för
läsning. (1995, s. 37) Om Aidan Chambers resonemang stämmer, bör det rimligtvis
kunna överföras och gälla även för de platser där lässtimulans i form av exempelvis
bokprat sker. Jag tror att barn och ungdomar, liksom alla andra, blir mer mottagliga för
lässtimulans i en miljö som uppmuntrar genom att anknyta till aktiviteten läsning och
föremålen böcker.

Vid observationerna i bibliotek är det påtagligt, hur mycket som naturligt finns i omgiv-
ningen som relaterar till läsning, som till exempel affischer, utställningar och framförallt
alla böcker. Beate säger vid intervjun att det är trevligt att bokprata i biblioteket efter-
som man är omgiven av böcker, ibland är Bokjuryböckerna skyltade och ofta hänger en
Bokjuryaffisch någonstans i biblioteket. Efter fem olika observationer som sker i skol-
bibliotek stannar också elever kvar efteråt för att titta på, prata om och eventuellt låna
böcker.

Chambers betonar betydelsen av att barn får ”botanisera” bland böcker eftersom det ger
frihet att hitta och välja böcker som passar dem. Att följa sin egen intuition och själv
välja gör att läslusten vaknar och påverkar inställningen till läsning positivt. Chambers
framhåller: ”Tid avsatt till bokbotanisering är därför ett viktigt inslag i en fungerande
läsmiljö, och det ger också andra positiva effekter. Först och främst den trygghet som
infinner sig då man känner sig hemma i en miljö.” Om eleverna under sitt botaniserande
också tillåts småprata med varandra så hjälps barnen också att hjälpa varandra genom
kamratpåverkan. (Chambers 1995, s. 42)

Undervisning som syftar till att väcka intresse för läsning ska, hävdar Aidan Chambers
också, ske ”i rum och under förhållanden som är exakt sådana som vi vet att barn behö-
ver, om de ska kunna bli bokläsare” I de rummen finns, enligt honom, ett brett och stort
bokurval som är exponerat på ett lockande sätt. Dessutom finns andra ting som anknyter
till litteratur och bekväma platser där man kan sitta och läsa. (Chambers 1987, s.122-
123) Joni Bodart (1980, s.35-36) förespråkar samarbete med skolbibliotekarier bland
annat därför att det kan ge möjlighet att få bokprata i skolans bibliotek vilket är positivt
eftersom eleverna kan bläddra i böcker och kanske låna titlar som presenterats.

Jodi Bodart fokuserar i böckerna Booktalk! (1980) och Booktalk! 2 (1987) i första hand
på bokprat i klassrum. Men hon diskuterar tyvärr inte ifall klassrummet är en lämplig
miljö. Enligt Aidan Chambers (1995, s. 21) påverkar yttre förutsättningar, som till ex-
empel, hur man sitter, ens inre förutsättningar, eller med andra ord, ens inställning till
det man håller på med. Vid de bokprat i skolbibliotek som observerats sitter åhörarna å
ena sidan ofta lämpligare och mer bekvämt tack vare de möbler som finns och omgi-
vande miljö. Men det framgår också att det ibland blir obekvämt beroende på att bok-
prat i bibliotek ofta sker för större, sammanslagna grupper, vilket skapar trängsel. Hur
bra och bekvämt en grupp sitter beror, med andra ord, mycket på lokalens storlek i fö r-
hållande till gruppens.

Enligt Beate och Lena erbjuder skolbiblioteket en bättre omgivning för bokprat än
klassrummen. Beate uppger under intervjun att hon helst vill bokprata i biblioteket.
                                                
27 Citationstecknen kring ordet läsning är Aidan Chambers som med det vill visa att läsning består av en
rad aktiviteter och inte bara att avkoda ord på papper (Chambers 1995, s. 13-14).
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Lena säger att hon anser att klassrumsmiljön innefattar företeelser som påverkar bok-
pratssituationen negativt. I biblioteket går det, enligt Lena, lättare att komma nära bar-
nen, bland annat eftersom de inte sitter ”instängda i sina bänkar” utan befinner sig ”i en
miljö som inte är klassrummen, med allt vad det innebär”. Mitt samlade intryck från
observationerna överensstämmer med Lenas uppfattning om klassrumsmiljön. Det tycks
svårare att åstadkomma lika bra atmosfär i klassrum som i biblioteket. Det blir sällan
samma känsla av gemenskap, koncentration och närhet i klassrummen. Sammanfatt-
ningsvis framstår det med utgångspunkt från teori, litteratur och empiri som om skol-
biblioteket erbjuder en bättre läsmiljö vid bokprat än vad klassrummen gör.

6.1.2 Bokpratets praktiska genomförande

6.1.2.1 Högläsning och Bokjuryinformation under bokpratet
Under intervjun uppger Lena att hon väljer att läsa mer för grupper där det av någon
anledning inte fungerar så bra med bokprat. Andra exempel på tillfällen då hon väljer att
läsa mer är när det är oroligt i gruppen, för grupper med många läsovana eller grupper
där många har annat modersmål än svenska. Under observationerna förekommer flera
exempel där bibliotekarierna läser för eleverna när gruppen är orolig eller uppmärksam-
heten avtar.

Intrycket från observationerna är att högläsning inverkar positivt på intresset, koncent-
rationen och närvaron. Därför är det förvånande att läsa hur kritisk Joni Bodart är till att
man läser utdrag ur böckerna vid bokprat. Ungdomar blir, enligt henne, lätt uttråkade
när någon läser för dem. Man bör, fortsätter Bodart, helt avstå från att läsa högt såvida
man inte är helt säker på att man gör det väldigt bra. Men även då ska högläsningen
begränsas, menar Bodart, eftersom väldigt få personer, enligt henne, lockas att läsa en
bok med hjälp av högläsning. (Bodart 1980, s. 10-11)

I Booktalk! 2 (1987) har Bodart vid sin revidering och utökning av texten från Booktalk!
intagit ett mindre absolut förhållningssätt till vad bokprat är och hur det ska genomföras
(s. xiv). Hon är dock fortfarande, och nu nästan ännu mer, kritisk till högläsning. Joni
Bodart utvecklar sin kritik och förklarar att en av nackdelarna med att läsa är att det
begränsar ögonkontakten mellan bokprataren och dennes åhörare på grund av att boken
kommer emellan dem. Ögonkontakten är, fortsätter Bodart, en av de faktorer som ska-
par närhet mellan bokpratare och publik och som gör presentationen personlig. Hon
menar att ögonkontakten håller publiken engagerad i det som sägs och hela tiden håller
den som bokpratar underrättad om publikens respons på det sagda. Mycket av den kon-
takten går, enligt Bodart, förlorad när bokprataren läser, i stället för att återberätta ur en
bok. Högläsning får också, menar Joni Bodart, själva situationen att framstå som mer
statisk och formell, i stället för avspänd och fritt flödande. (Bodart 1987, s. 16)

Aidan Chambers har, jämfört med Joni Bodart, helt motsatt uppfattning, när det gäller
högläsning. Medan Bodart (1980, s. 11) hävdar att det sällan går att ”sälja” böcker ge-
nom att läsa utdrag ur dem så skriver Chambers: ”Alla som försökt vet att ett av de
bästa sätten att väcka barns intresse för böcker de annars inte skulle brytt sig om, är att
läsa ett stycke eller till och med hela boken högt.” (Chambers 1995, s. 70) Vid högläs-
ning, skriver Chambers, slappnar den som lyssnar av och lägger över ansvaret på upplä-
saren. Under tiden lyssnandet pågår vänjer sig åhöraren vid upplevelsen av texten och
blir därmed bättre förberedd på det texten har att förmedla. Chambers menar att den
som läser högt hjälper icke-läsaren som lyssnar att lära sig den skrivna textens ”magiska
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egenskaper”. Det drama, skriver Chambers, som tryckta ord kan förvandlas till i en läsa-
res huvud går inte att konkret visa fram. Men om den som redan känner till hur man får
magin att fungera läser högt för andra så kan lyssnaren få en ganska bra uppfattning av
vad läsaren upplevt i texten. (1995, s. 67-68)

Ytterligare en poäng med högläsning är, enligt Chambers (1995, s. 69) att alla som lyss-
nar kan förstå och få utbyte även av texter som är för svåra att läsa själv. Att lyssna på
högläsning kan därför påverka läsutvecklingen genom att väcka lusten att ”sträcka sig
lite längre” än man tidigare nått i sin läsning. Ytterligare ett argument för högläsning
som Aidan Chambers (1995, s. 72) tar upp är ”dess socialt sammansvetsande funktion”.
Chambers gör jämförelser mellan berättande, som här kan jämföras med bokprat som
muntlig presentation av böcker, och högläsning. Hans slutsats är att berättande i första
hand är en relation mellan den som berättar och de som lyssnar. Relationen påminner
om ett personligt samtal där den som berättar bjuder lyssnaren på en del av sig själv.
Vid högläsning objektifieras upplevelsen av själva boken och läsaren och lyssnarna
upplever i stället något tillsammans som är utanför dem själva. (1995, s. 73)

Under observationerna är det tydligt hur elevernas intresse och koncentration, för det
mesta, minskar när Lena eller Beate informerar om Bokjuryn jämfört med vid bokpre-
sentationer eller högläsning ur böcker. Joni Bodart (1980, s. 38) framhåller att bokprat i
skolor kan ha olika ändamål vilket påverkar innehållet i presentationen. Om syftet del-
vis är att inkludera mer allmän information av något slag så bör den informationen, en-
ligt henne, vara kortfattad. Själv gör Bodart (1980, s. 39) alltid mycket korta introduk-
tioner eftersom hon lagt märke till att ungdomar är mindre intresserade av information
om biblioteket och annan allmän information än att höra om själva böckerna. Mina
iakttagelser från observationerna styrker Joni Bodarts erfarenheter angående att inklude-
ra mer allmängiltig information. Intrycket är att den mer eller mindre obligatoriska in-
formationen om Bokjuryn ofta inverkar negativt på elevernas intresse för bokpratet.
Däremot håller jag inte med Bodart om att högläsning av utdrag ur böckerna som pre-
senteras skulle minska åhörarnas intresse. Högläsning tycks, enligt mina observationer,
åstadkomma maximal uppmärksamhet och koncentration, följt av muntligt berättande
om böckerna.

För mig framstår kombinationen av berättande och högläsning, vilket är den modell som
Lena och Beate använder, som mycket bra. När högläsning blandas med det egna be-
rättande blir bokpratet omväxlande både för den som pratar och dem som lyssnar. Rela-
tionen mellan bokpratare och åhörare varierar, i enlighet med Chambers (1995, s. 73)
ovan nämnda förklaring, mellan olika nivåer. Lena och Beate uttrycker viss skepsis an-
gående Bokjuryomröstningen vid intervjun och under observationerna märks hur intres-
set minskar vid Bokjuryinformation. Trots det får Bokjuryn relativt stort utrymme vid
bokpraten eftersom den utgör en del i projektet och bokpratarnas uppdrag, vilket inte
verkar gynna bokpratsmiljön.

6.1.2.2 Bokpratets längd
Under intervjun säger Lena och Beate att de bokpratar olika länge. Beate vill helst be-
gränsa bokpratet till högst 30 minuter eftersom hon inte tycker sig kunna hålla koncent-
rationen mer en halvtimme. Lena säger att hennes bokprat är längre och varar mellan 40
och 45 minuter. Längden på de bokprat, jag observerar, styrs av lektionslängden, drygt
40 minuter. Vid några tillfällen drar båda två dessutom över lektionstiden. Min bedöm-
ning utifrån observationerna är att bokpratet helst inte ska pågå längre än högst 30 mi-
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nuter. Därefter avtar koncentrationen hos dem som lyssnar. Joni Bodart (1980, s. 33-34)
uppger att hon, vid sina bokprat, stannar i klassrummet hela lektionspasset, eftersom
lärarna tycks vilja det och eftersom det ger tillfälle till en avspänd presentation. Ett
normalt lektionspass är, enligt min bedömning, för långt för ett sammanhängande bok-
pratande. Emellertid håller jag med Joni Bodart om att det är bra att utnyttja hela lektio-
nen, bland annat för att situationen ska bli avspänd. Om tiden som ägnas åt bokpresen-
tationer begränsas kan, resterande tid användas för informella samtal med elever och
lärare. Eleverna får också större möjlighet att titta på böckerna och ställa frågor, vilket
Bodart (1980, s. 54) framhåller att de bör få tillfälle till.

6.1.2.3 Antal titlar per bokprat
Lena brukar enligt egen uppgift presentera ungefär fem, sex böcker per bokprat medan
Beate uppger sig hinna med omkring tio stycken. Lena talar relativt länge om varje titel.
Under bokpratet för Vitsippan pratar hon cirka 15 minuter om den första boken och i
cirka sju minuter om den andra. I genomsnitt ägnar hon ungefär tio minuter per bok.
Lena hinner med att prata mer ingående om tre till fem titlar under observationerna.
Hon avslutar alltid med att göra snabbpresentationer av ett varierande antal böcker. Be-
ate pratar kortare tid om varje titel, vanligtvis cirka tre, men högst åtta minuter. Hon
hinner därför med ungefär dubbelt så många titlar, oftast mellan nio och tio stycken.
Joni Bodart uppger att hon presenterar mellan sex och 14 böcker, av varierande längd,
per bokprat. När det gäller antalet presenterade titlar överensstämmer Bodarts agerande
både med Lenas och Beates. (Bodart 1987, s. 30)

6.1.2.4 Antal bokprat per dag och vecka
Enligt Joni Bodart är det individuellt hur många bokprat i skolor en person kan göra per
dag. En nybörjare bör inte, menar hon, göra fler än ett eller två per dag, två eller tre da-
gar i veckan. Hon framhåller att även om det är roligt så är det också fysiskt och psy-
kiskt tröttande att bokprata för exempelvis ett grupp tonåringar. Om man är trött är det,
påpekar Bodart, väldigt svårt att göra ett bra jobb. Vissa klasser, fortsätter Bodart, är
mer ansträngande än andra beroende på hur mycket arbete som krävs för att fånga och
hålla deras uppmärksamhet. När eleverna är intresserade och bibliotekarien har dem
med sig är det mindre ansträngande än då gruppen är ointresserad och bokprataren
måste lägga arbete på att fånga åhörarnas uppmärksamhet. Det är svårt, fortsätter
Bodart, att beskriva skillnaden mellan en grupp som är med och en som inte är det, men
det är något som även en oerfaren bokpratare ändå känner igen (1987, s. 57).

Det är viktigt, påpekar Joni Bodart, att den som bokpratar själv sätter gränser för hur
många bokprat per dag och vecka han/hon orkar göra och även för antal skolor som
besöks per dag. Själv har Bodart satt gränsen till högst 4 klasser på en dag. Det är också
bättre, hävdar hon, att förlägga alla bokprat i en följd, för att inte splittra upp arbetsda-
gen så mycket. Bodart anser att det är svårt att presentera böcker på fler än en skola per
dag, åtminstone om det är restid emellan. (Bodart 1980, s. 32-34)

Under Bokprat pågår bokpratar Beate och Lena ofta hela dagar, ibland fler än sex gång-
er per dag. Vissa veckor bokpratar de nästan alla veckans vardagar och dessutom i flera
olika skolor under samma dag. Lena och Beate är vid intervjun överens om att sex
grupper per dag är övre gränsen för att alla ska kunna bli bra. I övrigt tycks de ansluta
sig till Joni Bodarts åsikter om hur mycket man kan och bör bokprata. Omkring tre, fyra
grupper på en dag är även enligt Beate att föredra för att orka göra bra ifrån sig och för
att klara rösten. Beate föredrar till och med att skolorna slår ihop klasser för att på det
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viset minska antalet bokprat. I pausen mellan två observationer säger Beate att hon och
Lena under projektet lärt sig att det inte är bra att bokprata hela dagar. Det är inte heller
bra, enligt Beate, att bokprata alla dagar under samma vecka. Ungefär varannan dag
fungerar bra, säger hon. Helst vill Beate också att bokpresentationerna förläggs till ena
halvan av dagen, för- eller eftermiddag, vilket hon framhöll också under intervjun. Jag
anser det vara svårt att utifrån undersökningens utspridda observationer dra någon egen
slutsats angående hur läsmiljön påverkas av antal bokprat som görs samma dag. En så-
dan slutledning hade krävt en annan, mer strategisk spridning av observationerna, vilket
kanske inte ens var möjligt i det här sammanhanget. Min åsikt är dock att Joni Bodarts
liksom Beates och Lenas åsikter, vilka dessutom överensstämmer, förefaller förnuftiga
och relevanta och värda att beakta. Det är tänkbart att det mycket omfattande bokpra-
tandet i projektet, kan ha resulterat i att alla inte blivit så bra som de kunde ha blivit.

6.1.2.5 Tiden på dagen
Ett överraskande, men påtagligt intryck från observationerna är hur stor betydelse tid-
punkten tycks ha för miljön vid bokpratet. Tidpunkten var en aspekt jag inte räknade
med när undersökningen påbörjades. Tiden diskuteras inte heller av Beate och Lena vid
intervjun, vilket självfallet delvis beror på den intervjumanual jag utgick ifrån. Förut-
sättningarna för ett framgångsrikt bokprat försämras, bedömt utifrån observationerna,
om det sker sent på dagen eller precis före lunch. Vid de tillfällena blir eleverna fortare
trötta, rastlösa och okoncentrerade. Trots att det tycks ha så stor betydelse vilken tid på
dagen bokpratet sker så behandlas inte just den aspekten i den forskning och litteratur
som jag tagit del av. Joni Bodart (1980, s. 35) nämner visserligen att fredag eftermiddag
förmodligen är sämsta tillfället att bokprata, följt av måndag morgon och eftermiddag.
Men, mig veterligt, diskuterar inte ens hon, mer ingående, frågan om vilka tider på da-
gen som är mest lämpliga.

Aidan Chambers fördjupar sig överhuvudtaget inte i detaljfrågor som exempelvis vid
vilken tid på dagen lässtimulans bör ske. Han resonerar däremot kring yttre och inre
förutsättningars betydelse för allt människor företar sig och menar att de medverkar till
ifall en upplevelse blir positiv eller negativ. Till de yttre förutsättningarna räknar han
den fysiska omgivningen. De inre förutsättningarna består av intellektuella och känslo-
mässiga attityder som vi, enligt Chambers, alltid bär på. De är till exempel förväntning-
ar, erfarenheter och kunskaper, sinnesstämning, relationen till övriga närvarande men
också inställningen till exempelvis tidpunkten (Chambers, 1995, s. 20). Betydelsen av
att bokprata vid rätt tid kan, menar jag, relateras till de inre förutsättningar som Aidan
Chambers menar är så viktiga för all mänsklig verksamhet.

I litteraturgenomgången nämndes likheter jag tycker mig uppfatta mellan de företeelser
som hos Chambers kallas inre och yttre förutsättningar och det som Michael McKenna
betraktar som individers uppfattningar av läsning (Chambers 1995, s. 20; McKenna
2001, s. 137-138). Intrycket från observationerna styrks av Aidan Chambers och Mi-
chael McKennas beskrivningar av det de benämner inre förutsättningar respektive upp-
fattningar av subjektivt ursprung. Således menar jag att min studie pekar på att det har
betydelse på vilken tid bokpratet sker. Den här undersökningen ger uttryck för att felak-
tigt vald tidpunkt, exempelvis precis före lunch eller sent på dagen, kan påverka läs-
miljön negativt. Dels inverkar det negativt på det direkta resultatet av bokpratet efter-
som människor är mindre mottagliga och tappar intresset fortare när de är hungriga eller
trötta. Dessvärre kan, i enlighet med Chambers och McKennas resonemang, antagligen
en trivial faktor som tidpunkten även ha viss betydelse för åhörarnas framtida attityd till
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läsning. Om upplevelsen av bokpratet störs av hunger eller trötthet finns risken att en
negativ erfarenhet lever kvar efteråt. Detta, i sin tur, kan medverka till en negativ inver-
kan på personens framtida attityd till böcker och läsning.

6.1.3 Skyltning i samband med bokprat
Aidan Chambers betonar skyltningens betydelse för att skapa intresse för böcker och
läsning och ge boktips på distans. Enligt hans uppfattning är skyltningar och utställ-
ningar ”grundläggande i en fungerande läsmiljö”. Skyltningar, framhåller Chambers,
påverkar betraktaren och är dekorativa. Ytterligare ett argument är, enligt honom, att
skyltade böcker talar för sig själva och därmed tar bort den vuxne personen ur fokus.
Fokuseringen på boken förhindrar att en eventuell negativ attityd mot personen överförs
till boken. (Chambers 1995, s. 30)

I de skolor jag är med och besöker under Bokprat pågår förekommer väldigt lite skylt-
ning av böckerna som omtalas. I ett skolbibliotek ser jag böcker från 100-listan expone-
rade på en egen boksnurra. Detta skolbibliotek tycks överhuvudtaget arbeta mer med
skyltning eftersom även övriga böcker exponeras mer än i andra skolbibliotek vi besö-
ker. I de klassrum vi kommer till finns inga utställningar eller skyltningar med böcker
från Bokjuryn eller 2001 års barn- och ungdomsboksutgivning. I skolbiblioteken finns,
vilket Beate framhåller vid intervjun, oftast Bokjuryns affisch med uppgifter om och
bilder på de 100 böckerna som ingår i 100-listan. Även i något klassrum är affischen
uppsatt.

En anledning till att skolorna inte skyltar med de aktuella böckerna kan mycket väl vara
att de helt enkelt, inte har så många böcker att visa. Kanske står bara de 25 gåvoböcker-
na till förfogande och av dem kan dessutom flera vara utlånade. Aidan Chambers till-
skriver skyltning och utställningar av böcker väldigt stor betydelse för läsmiljön, under
förutsättning att böckerna också finns tillgängliga. Ju längre tid det tar att få tag på en
bok som väckt intresse, desto större risk att intresset avtar. Det finns därför alltid, anser
Chambers, problem förknippat med skyltning av böcker eftersom den efterfrågan som
eventuellt skapas ofta inte kan tillfredställas. (Chambers 1995, s. 32-33)

Lena och Beate tycker själva att det är bra ifall böckerna skyltas inför bokpratet. De
berättar att de emellertid har små möjligheter att påverka skyltningen. Oftast vet de inte
ens i förväg i vilken lokal de ska vara. Beate och Lena har större inflytande över skylt-
ningen om de vet i förväg att de ska vara i skolbiblioteket. Dels finns då en liten möjlig-
het för dem själva att förbereda, skylta och arrangera. Annars kan de indirekt påverka
skyltningen genom samtal med skolbibliotekarien som då kan exponera de aktuella
böckerna.

Joni Bodart behandlar endast den exponering som bibliotekarien gör med sina egna
böcker vid bokpratet. En anledning till att bokprataren ska ha med sig de böcker som
presenteras är att kunna visa upp dem, framhåller Bodart. Hon anser att det är lättare att
väcka intresse för boken om den visas och att det också är lättare att prata om en bok
som finns åtkomlig (Bodart 1980, s. 47). Vid ankomsten till klassrummet, bör bibliote-
karien, enligt Bodart försäkra sig om att det finns ett bord eller någon sorts utrymme där
böckerna kan skyltas (1980, s. 51). När böckerna har presenterats ska de, anser Joni
Bodart, ställas upp så att de exponeras på ett attraktivt sätt (1980, s. 53). Beate och Lena
har samma uppfattning som Joni Bodart beträffande betydelsen av att visa fram de
böcker som omtalas. Under intervjun framhålls hur viktigt det är att visa böckerna som
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presenteras och att de alltid försöker exponera sina böcker. Lena menar bland annat att
det är betydelsefullt att ge eleverna ett bildminne av titeln. Det visar sig, vid observatio-
nerna, vara lättare för Lena och Beate att ställa upp sina böcker och Bokjuryskylten i
skolbiblioteken än i klassrummen. I klassrummen försvåras deras skyltning av att där
inte finns samma förutsättningar beträffande utrymme och lämpliga möber.

Mot bakgrund av den betydelse Joni Bodart, Aidan Chambers och bokpratarna ger
skyltningen så bedömer jag den bristfälliga exponeringen av böcker som en svaghet i
projektets läsmiljö. Skyltningen bör, menar jag, prioriteras högre än vad som skett i
Bokprat pågår. Framförallt eftersom en bra skyltning, enligt Chambers, kräver förhå l-
landevis liten insats, i förhållande till genomslagskraften (1995, s. 30). Skyltning, lik-
som flera andra faktorer, tycks emellertid i hög grad, vara beroende av var bokpratet
sker, samarbete mellan skola och bokpratande bibliotekarier och boktillgången.

6.1.4 Gruppens storlek och sammansättning

6.1.4.1 Storlek
Ett flertal grupper som observeras består av cirka 22 till 25 elever och mellan tre till sex
vuxna, inklusive oss besökare. Bland de observerade grupperna förekommer även grup-
per som är både ganska mycket större och även mindre. Grupper som här räknas som
stora består av cirka 30 till 35 elever plus upp till sex vuxna. Vid de tillfällena har elever
från olika klasser slagits samman. Alla dessa större, sammanslagna grupper befinner sig
i skolbiblioteket vid sina bokprat. Beate uppger att hon vill att skolorna ”samlar så
många av årskurserna som möjligt” inför bokpratet eftersom det spar hennes röst och
tid. Beate påverkar därmed delvis själv hur stora grupperna kan vara vid hennes bokpre-
sentationer. I övrigt uttalar sig varken Lena eller Beate om hur små eller stora grupper
de föredrar att bokprata för.

Joni Bodart är medveten om strategin att slå samman klasser för att hinna med bättre
och varnar, med bestämdhet, för det. Dels, skriver Bodart, blir det svårare att kontrollera
gruppen ju större den är. Även elever som annars skulle varit uppmärksamma påverkas
och distraheras av att sammanföras med elever från andra klasser, som de kanske inte
har talat med förut. Bokpratarens möjlighet att få ögonkontakt med åhörarna minskar
och det blir nödvändigt att tala högre för att alla ska höra. De lärare som närvarar kan ha
svårare att hålla ordning på blandade klasser än på sin egen. Resultatet blir lätt, menar
Bodart sammanfattningsvis, mer oväsen, mer bråk och en mindre effektiv presentation.
(Bodart 1980, s. 36).

Observationerna av de större grupperna visar, enligt min uppfattning, hur läsmiljön för-
sämras för åhörare och bokpratare, när grupperna är stora. Hopträngda elever sitter obe-
kvämt. Dessutom blir det svårt att höra och se varandras reaktioner och känna samhö-
righet. Samtidigt är det lättare att störa varandra. Det uppstår lättare oro och ordnings-
problem i stora grupper, speciellt om de sitter trångt. Det är svårare för bibliotekarien att
överblicka och få ögonkontakt med dem som lyssnar, vilket försämrar kommunikatio-
nen. Bokpratarnas rörelsefrihet begränsas när det är trångt, vilket påverkar deras uppträ-
dande och möjlighet att använda sitt kroppsspråk för att förstärka bokpratet.

Små grupper är, vid mina observationer, grupper som består av elva, tolv personer, alla
närvarande medräknade. Vid observationerna av de minsta grupperna är förhållandena
tvärtom, jämfört med för de stora. Lena respektive Beate har då större utrymme och rör
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sig mer ledigt och avspänt. Närvarokänslan och koncentrationen är starkare hos alla
närvarande under de små gruppernas bokprat. Alla sitter bekvämt och samlade, utan att
trängas. Det går att se och höra varandra och samhörigheten känns stor. Bokpratarna
tycks få mer direkt kontakt med, och bättre grepp om sina lyssnare i en liten samling,
vilket ökar möjligheten till dialog mellan bokpratare och åhörare. Koncentrationen och
gensvaret är stor vid nästan alla bokprat jag observerar, men förefaller ännu större i de
små grupperna.

Min uppfattning, med utgångspunkt ifrån observationerna och litteraturen, är att grup-
pens storlek betyder mycket för läsmiljön vid bokprat. Slutsatsen är att den stämning
som uppnås delvis beror på hur många det är som lyssnar och hur de sitter. Men minst
lika stor betydelse har, menar jag, hur stort rummet är i förhållande till gruppen. Om
rummet är för litet för gruppen som befinner sig i det försämras läsmiljön påtagligt på
grund av trängseln och den bristande överblick som uppstår. Chambers (1995, s. 21)
framhåller att man orkar läsa längre om man sitter bekvämt och ostört än om miljön är
obekväm och man blir störd hela tiden. Min bedömning är att samma sak rimligtvis
gäller för hur länge elever orkar lyssna när någon presenterar böcker. Jag tror att det är
lättare att vara stödjande vuxen i en liten grupp, vilket är värt att påpeka, trots att det
kan verka självklart. Gruppens storlek tillsammans med sättet att sitta, har, enligt min
mening, betydelse för att bokpratet blir stämningsfullt och gensvaret starkt. Jag ställer
mig därför tveksam till att elever från olika klasser förs samman till större grupper i
samband med bokprat.

6.1.4.2 Sammansättning
Klasser kan vara olika på många sätt. Bland annat skiljer de sig åt angående ålder, upp-
förande, läsvana, läsmotivation och hur mycket svenska de kan. Om en klass eller grupp
är orolig och högljudd så påverkas läsmiljön både för eleverna och den som bokpratar.
Även gruppernas läsvana och språkkunskaper har betydelse för miljön vid bokpratet,
liksom om eleverna är positivt inställda till att läsa.

Grupper som är stökiga, ovana vid läsning eller svårmotiverade kan enligt Bodart inne-
bära att det blir svårare för bibliotekarien att fånga deras uppmärksamhet. Större an-
strängning per grupp medför, påpekar Bodart, att krafterna kanske inte räcker till för
den sista gruppen. Joni Bodart föreslår en lösning som innebär att bokpraten schema-
läggs taktiskt vilket innebär att till exempel inte schemalägga flera klasser med motvil-
liga läsare samma dag. (Bodart 1980, s. 32) Hur en sådan välplanerad schemaläggning
går till i praktiken förklarar dock inte Joni Bodart. För mig förefaller det näst intill
omöjligt att dels skaffa informationen som krävs och dessutom hinna planera och skapa
den typen av fördelaktigt schema. Speciellt i ett omfattande, tidsbegränsat och intensivt
projekt som Bokprat pågår. Vidare tror jag att en och samma grupps beteende, inte är
statiskt, utan varierar dag från dag beroende på olika omständigheter.

Joni Bodart påpekar också, vilket jag betraktar som en mycket viktig synpunkt, att re-
spons och intresse inte nödvändigtvis är avhängigt av läsförmåga (1987, s. 57). Samma
synpunkt framhålls av Kerstin Rimsten-Nilsson. Hon understryker att lässvaga elever
inte behöver vara svårmotiverade och att svårmotiverade elever inte heller behöver vara
lässvaga. Grupperna kan, påpekar hon, sammanfalla, men behöver inte göra det. (Rim-
sten-Nilsson 1981, s. 60)
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Att barnen är mer ivriga att prata och ställa frågor ju yngre de är, framgår både vid in-
tervju och observationer. Lena och Beate säger vid intervjun och visar genom sitt age-
rande vid bokpraten, att de känner sig tvungna att kontrollera omfattningen av barnens
pratande. Dels därför att de annars inte hinner med sina bokpresentationer. Men också,
som Lena säger, för att inte de barn som pratar mest, och som ofta också läser mest, ska
ta över på de lässvagas bekostnad.

Beate berättar under en paus att de åldrar hon tycker är lättast att bokprata för är elever i
skolår 3 och 5. Svårast är det för mycket läsvana ungdomar i övre tonåren, eftersom de
kan vara kritiska och krävande. Beates uttalande överrensstämmer med Bodarts (1980,
s. 32) uppfattning om att yngre, ovana och pratsamma, men intresserade läsare, kan vara
betydligt enklare att bokprata för än en grupp äldre elever som inte visar några känslor.
Påpekas bör att flertalet av de högstadie- och gymnasieelever som observerats i den här
undersökningen inte stämmer in på Bodarts och Beates beskrivning av hur likgiltigt
tonåringar kan uppträda. Tvärtom visar även de stor respons och öppenhet under sina
bokprat. I övrigt hävdar Lena och Beate under intervjun att vilka åldrar som upplevs
som lättast att prata för till stor del styrs av 100-listan, eftersom det är de böcker de ut-
går ifrån. Böckerna i vissa av 100-listans ålderskategorier är, enligt Lena och Beate,
mindre bra och svåra att använda vid bokprat.

Elever med utländsk bakgrund har ett mycket lägre genomsnittsresultat än andra elever
när det gäller läsförståelse enligt senaste OECD-undersökningen28. I flera av grupperna
som Lena och Beate bokpratar för finns många barn som inte har svenska som moders-
mål, vilket vi diskuterar vid intervjun. Enligt Lena utgör det emellertid ingen skillnad att
bokprata för de grupperna, förutom att hon själv anpassar sitt agerande. Det är inte he l-
ler, framhåller hon, någon brist på respons från eleverna i de sammanhangen. I Läsby
har cirka 26% av barnen under 16 år utländsk bakgrund, vilket avspeglar sig i grupperna
som observeras. Under observationerna märker inte heller jag några skillnader beträf-
fande intresse och engagemang som går att relatera till ifall många i gruppen har ut-
ländsk bakgrund eller inte.

En av grupperna som observeras och som här kallas Förgätmigejen är en förberedelse-
klass bestående av elever som inte kan prata svenska och som har helt olika bakgrunder
från sina hemländer. Just det bokpratet är ändå ett av dem som verkar mest lyckade och
där eleverna visar stort engagemang. Troligtvis bidrar faktorer som att gruppen är vä l-
digt liten och sitter samlad och ostörd till det stora gensvaret och koncentrationen. Men
det är, menar jag, också intressant att barnen är så uppmärksamma trots, bristande
språkkunskaper och trots att Lena presenterar böcker som inte är speciellt lättlästa.
Bokpratet för Förgätmigejen styrker mina intryck och vad Lena och Beate säger om att
presentera böcker för barn med utländsk bakgrund. I den här undersökningen framstår
det inte som något som innebär egentliga problem för användande av bokprat som läs-
stimulerande metod. Förutsättningen tycks emellertid vara att den som bokpratar är fö r-
beredd och anpassar sitt sätt att presentera böcker. Däremot verkar Lenas bokurval inte
valt för att speciellt passa Förgätmigejens elever. Det kommer, tror jag, att dröja, innan
barnen kan läsa just de böcker som presenterades. Bedömt utifrån stämningen och ele-
vernas intresse tror jag att bokpratet ändå väckte barnens nyfikenhet och läslust och
uppmuntrade till läsning.

                                                
28 PISA 2000: En sammanfattning: Särtryck av rapport 209 (2001), s. 15
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En annan grupp som, förutom att den är liten, även har speciell sammansättning är
Näckrosen. Vid Näckrosens bokprat närvarar totalt tolv personer. Förutom Beate och
jag är det åtta elever, två lärare (män), och en skolsyster. Även detta bokprat framstår
som väldigt framgångsrikt. Läsmiljön är gynnsam beroende på flera omständigheter.
Bland annat är gruppen liten. Alla sitter också bekvämt i rummet som är lagom litet.
Men i det här fallet tillkommer ytterligare en faktor. Gemensamt för åhörarna är att alla
infunnit sig på eget initiativ och av eget intresse, eftersom det är ett öppet bokprat. In-
tresset som dessa åhörare bär med sig till bokpratet är, anser jag, avgörande för den po-
sitiva atmosfär och läsmiljö som uppstår. Här finns anledning att anknyta till attityd-
forskningen och Michael McKenna. Enligt McKenna påverkas attityder till läsning av
den omedelbara läseffekten, men också av de uppfattningar personer har om läsutbytet
och om subjektiva normer (McKenna 2001, s. 139-142). Deltagarna vid Näckrosens
bokprat har redan, menar jag, uppfattningen om ett positivt utbyte av läsning. Det vill
säga, de förväntar sig att lyckas med och roas av läsningen. Jag tror också att gruppen
har en ömsesidig uppfattning om subjektiva normer, det vill säga, att omgivningen, lik-
som man själv är positiv till läsning.

6.1.5 Hur bokpratare, lärare och skolbibliotekarier samarbetar i samband med
bokprat
Bodart propagerar för att så mycket som möjligt inbegripa skolbibliotekarierna i skolbe-
söksprogram. Hon framhåller att de kan var behjälpliga, bland annat, med att hålla i
kontakterna med lärare och sprida information och hjälpa till med schemaläggning
(Bodart 1980, s. 25). Joni Bodart anser att bibliotekarien som besöker skolor för att
bokprata ska kontakta och försöka utveckla ett samarbete med skolbibliotekarien redan
när bokpratet planeras. Om man rådgör med skolbibliotekarien i förväg så har han eller
hon möjlighet att köpa in titlar inför bokpresentationerna. Det ger också, påpekar
Bodart, bokprataren möjlighet att välja böcker till bokpresentationerna som redan finns
tillgängliga på skolan. (Bodart 1980, s. 35-36)

Enligt Lena och Beate sker deras samarbete med personalen på skolorna huvudsakligen
före bokpratet, i samband med planeringen. Då kommunicerar bibliotekarierna, oftast
med skolbibliotekarien, ibland med lärare, kring bokningar av bokprat för elev- och
lärargrupper Det är skolbibliotekarien som bestämmer vilket bokpaket skolan får efter-
som de, som Lena säger, vet vad skolbiblioteket saknar. Beate och Lena får vid samta-
len information om gruppernas läsvanor och boksmak och om lärares och skolbibliote-
kariers önskemål inför bokpratet. Informationen ligger sedan till grund för vilka böcker
som Lena och Beate väljer att presentera. Skolbibliotekarierna fungerar som förmedlare
av information men är också mottagare av information om hur skolbesöken organiseras
och hur Lena och Beate vill ha det vid bokpratet. Lena och Beate arbetar i Bokprat på-
går helt i linje med Bodarts rekommendationer när det gäller att engagera skolbibliote-
karien för att ta emot och sprida information på skolan och även för att schemalägga
grupper. De uppger att de valt att i första hand kommunicera med skolbibliotekarierna
för att ha en huvudkanal. Eftersom Beate och Lena är anställda av Biblioteksenheten vid
Stockholms utbildningsförvaltning, vilken har till uppgift att stödja och stärka skolbibli-
oteken, ser de detta som ett viktigt inslag även i Bokprat pågår. Helst vill Lena och Be-
ate att deras bokprat också sker i skolbiblioteket, vilket även Bodart föreslår som ett bra
alternativ (1980, s. 35-36).

Hur de själva blir bemötta av de vuxna på skolorna dit de kommer är enligt Lena och
Beate en omständighet som betyder mycket för dem. Bägge två anser att det är, trevligt
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om någon tar emot, visar dem tillrätta och hjälper dem att hitta till lokalerna där de ska
bokprata. Det händer dock, säger Beate, att lärarna ignorerar henne vid hennes ankomst
till skolan. Under observationerna förekommer i stort sett inte något samarbete mellan
lärare och bokpratare. Det sker, uppger Lena och Beate vid intervjun, mer samverkan
mellan de gästande bibliotekarierna och skolbibliotekarierna, vilka, i vissa fall, förvisso
även tjänstgör som lärare. Vid observationerna förekommer det flera gånger att skolbib-
liotekarien är ansvarig för att ta hand om bokpratarna vid deras besök på skolan. Det är
främst före, efter och mellan bokprat som samarbete förekommer. Det består bland an-
nat just i att bokpratarna ibland, men inte alltid, blir mötta och visas tillrätta.

En aspekt som kan räknas till samarbete mellan bokpratare, skolbibliotekarie och lärare
är hur de samverkar och agerar för att det inte ska bli för stökigt under bokpratet. Bodart
anser att den som ska presentera böcker bör kräva att läraren stannar kvar i rummet ef-
tersom den som bokpratar inte samtidigt kan ansvara för disciplinen (1980, s. 51). Beate
och Lena säger vid intervjun att de räknar med att lärarna rycker in och hjälper till när
det blir bråkigt. Men varken under intervjun eller observationerna framgår det att de
uttryckligen ber lärarna om det stödet.

Lena och Beate uppger vid intervjun att de tycker det är väldigt viktigt att lärarna deltar
och lyssnar eftersom det påverkar deras möjlighet, att i sin tur, stimulera barnen att läsa.
Enligt bokpratarna visar lärarna också i allmänhet en positiv attityd till projektet och
ungefär samma syn på barnens läsning som de själva. Samtidigt uppdagas under inter-
vjun att bokpratarna anser att lärarna delvis har ett annat förhållande till läsning, skön-
litteratur och bibliotek än de själva. Bland annat påpekar Lena att hon gärna vill få lä-
rarna att komma till biblioteket eftersom många av dem knappt ”vet var biblioteket lig-
ger någonstans”. Lena säger sig till och med bli ”förfärad över hur lite lärarna vet om
skolbibliotek och böcker och Bokjuryn”. Bristen på ”kunnigt folk” som kan böckerna är
jämte bristen på böcker projektets två största problem enligt Lena. Vid observationerna
visar lärarna också väldigt olika mycket engagemang för elevernas läsintresse och
bokval. Kommunikationen mellan bibliotekarierna och de lärare som är med vid de ob-
serverade bokpraten varierar i hög grad. Vissa lärare tar självmant kontakt och hälsar
och pratar med Lena eller Beate både före och efter bokpresentationerna. Men även
motsatsen förekommer, att läraren helt nonchalerar den besökande bokprataren. Där-
emellan förekommer exempel på olika grader av distans respektive kontakt mellan bok-
pratare och lärare.

Min ståndpunkt är att alla vuxna som på något sätt är delaktiga i projektet har ansvar
som stödjande vuxna och för att läsmiljön är så bra som möjlig. Det samlade intrycket
är att lärarna inte alltid visar så stort engagemang och intresse. Vissa verkar delta som
åhörare med äkta intresse medan andra antingen ägnar sig åt annat än att lyssna eller
koncentrerar sig på att vakta eleverna. Jag tror att många lärare är osäkra över sin roll
under bokpratet. Möjligtvis är det svårt för dem att hitta ett förhållningssätt som över-
ensstämmer både med deras dagliga ansvar för klassen och att samtidigt visa intresse för
de besökande bibliotekariernas bokprat och barnens bokval och läsintresse. Det tycks
inte vara så lätt för lärarna att smälta in i gruppen under bokpratet. Ibland verkar också
rollen som övervakare ta över på bekostnad av exempelvis en roll som litteraturintresse-
rad vuxen. Det är, tror jag, svårt för lärare att veta hur de ska förhålla sig och medverka
i ett projekt som de inte själva är med och initierar och planerar.
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För att lärare såväl som bibliotekarier ska få en konkret och verksam roll i läsfrämjande
projekt där bägge yrkeskategorier ingår, behövs, hävdar jag, ett utvecklat samarbete.
Redan vid planeringen måste bibliotekarier och lärare diskutera formerna för samarbetet
och projektets utformning. Dels för att man bör vara överens om vem som gör vad och
vilka arbetsformer som passar alla bäst. Men det gäller också att, så att säga, veta var
den andre står när det gäller frågor som rör barnens- och ungdomarnas läsning. Ju större
samsyn desto mer konsekvent och effektivt kan man arbeta tillsammans för att väcka
elevers läslust. Men även om de ansvariga vuxna har olika syn på elevernas läsning, så
finns, tror jag, mycket att vinna på att tydliggöra och ventilera åsikter, idéer och kun-
skaper. En gemensam syn är en bra utgångspunkt för samarbete kring lässtimulans.
Eventuella skillnader som kan finnas mellan lärares och bibliotekariers förhållningssätt
som stödjande vuxna är emellertid också värdefulla om yrkesgrupperna arbetar så att de
kompletterar varandra.

Bodart (1980, s. xiii, 82) fokuserar på bokprat för ungdomar i klassrum och skolbiblio-
tek, men i första hand i klassrum. Ändå skriver hon inget om hur samarbetet med lärare
kan utvecklas. Joni Bodarts sätt att förhålla sig till lärarna som grupp framstår för mig
som ett exempel på avsaknad av samsyn och brist på strävan efter samarbete. Det
handlar mest om att ta hjälp av lärarna då det går och i övrigt tala om vad som förväntas
av dem (Bodart 1980, s. 67). Joni Bodart ger inga konkreta uttryck för samhörighet med
lärarna. Inte heller presenterar hon några genomtänkta idéer om hur bibliotekarier och
lärare kan samarbeta kring litteraturpedagogiska frågor och hjälpas åt för att väcka läs-
lust. Hon uttrycker något mer samhörighet och ett naturligare förhållningssätt till skol-
bibliotekarierna. Bodart diskuterar relationen till lärare och skolbibliotekarier helt ut-
ifrån sitt eget bibliotekarieperspektiv.

Enligt Joni Bodart (1980, s. 51) är det, till exempel, bättre och mer effektivt om läraren
presenterar den som ska bokprata i stället för att personen presenterar sig själv. Det blir,
menar hon, en tydligare början på själva bokpratet än om läraren bara vandrar iväg för
att sätta sig. Beate och Bodart är överens angående presentationen. Beate berättar vid
intervjun att hon uppskattar när läraren eller skolbibliotekarien presenterar henne för
klassen ”på ett trevligt sätt”. Det framkommer dock varken under intervjun eller obser-
vationerna att Beate framför sin önskan om att bli presenterad till läraren.

Kerstin Rimsten-Nilsson (1976, s. 26) påpekar att ett intimt samarbete mellan skolan
och biblioteket självklart är nödvändigt, bland annat eftersom lärarna saknar kunskaper
om aktuell barnlitteratur. För att underlätta samarbetet föreslår hon gemensamma stu-
diedagar för lärare, lärarbibliotekarier och fackutbildade bibliotekarier, vilket jag tror är
ett mycket bra förslag. Det vore intressant att undersöka hur vanligt förekommande det
är med den typen av studiedagar och vilken betydelse de i så fall har för samarbetet. Inte
heller Rimsten-Nilsson går dock, mer i detalj, in på hur samarbete mellan lärare och
bibliotekarier kan gå till. Hon betraktar, enligt min mening, läsförsöket, PUG-projektet
huvudsakligen ur lärarperspektiv och nämner (Rimsten-Nilsson 1976, s. 26) biblioteka-
rierna huvudsakligen i deras roll som boktipsare och anskaffare av böcker. I Barnböcker
och läslust (1981, s. 81) betonar visserligen Kerstin Rimsten-Nilsson att samarbetet med
bibliotekspersonal, som hjälpte till med att ge förslag och skaffa böcker, var en förut-
sättning för att PUG-projektet  kunde genomföras. Men jag anser inte att Rimsten-
Nilsson beskriver bibliotekarierna som helt integrerade i läsförsöket.
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Aidan Chambers hävdar att hans bok Böcker omkring oss: Om läsmiljö ”vänder sig till
alla som arbetar med barn och böcker: lärare, bibliotekarier och föräldrar; både till dem
som vill förnya och förändra sitt arbetssätt, och till dem som just ska börja och kanske
funderar över dessa frågor för första gången” (Chambers, 1995, s. 9-10). Chambers be-
tonar starkt de vuxnas betydelse och ansvar som stöd och hjälp för varje steg i barnens
läsutveckling. Men trots den avgörande betydelse han ger vuxenstödet diskuterar inte
heller han hur bibliotekarier och lärare gemensamt kan arbeta för att stödja barn under
deras läsprocess. Även Aidan Chambers yttrar sig, enligt min mening, först och främst
som lärare till andra lärare.

Maria Törnfeldt representerar, jämte Joni Bodart och Jofrid Karner Smidt, biblioteka-
rieperspektivet i litteraturen som används i den här undersökningen. Törnfeldt föresprå-
kar nära samarbete mellan bibliotekarier och lärare för att stimulera lässvaga och lä s-
ovilliga barns läsning, bland annat eftersom de barnen troligtvis sällan besöker bibliote-
ket. Hon framhåller också att det är värdefullt för lärarna som känner barnen, ”att få
tillgång till barnbibliotekariens bokkännedom”. Törnfeldt menar att ett bra sätt att sam-
arbeta är att barnbibliotekarier bokpratar för barn i skolan. Hon framhåller även betydel-
sen av att fortbilda ”våra viktiga samarbetspartners lärarna”. (Törnfeldt 1994a, s. 206-
208) Det hade varit intressant om Maria Törnfeldt också, lite mer detaljerat beskrivit hur
ett välorganiserat och mer långsiktigt samarbete skulle kunna se ut. Påpekas ska dock
att Törnfeldt betonar och delvis konkretiserar frågan om samarbete mer än vad som görs
i övrig litteratur som behandlas här. Dessutom intresserar hon sig för lärarnas perspektiv
(Törnfeldt 1993, s. 29) genom att fråga efter och återge lärares synpunkter på samarbe-
tet.

Framgångsrik lässtimulans för barn och ungdomar i skolan är, menar jag, i hög grad
fråga om välorganiserat samarbete mellan alla inblandade vuxna med ansvar för läsut-
vecklingen. Samarbete och en god relation mellan bokpratande bibliotekarier och lärare
gynnar således elevernas läsmiljö, förbättrar förutsättningarna för lässtimulans och ger
ett starkare vuxenstöd. Möjligheterna till bättre läsmiljö under bokpratet ökar, enligt
min åsikt, vid praktiskt samarbete, inte bara mellan bokpratare och skolbibliotekarier,
utan också mellan bokpratare och lärare. Vuxenstödet stärks och stabiliseras av samar-
bete och gemensamt intresse från alla vuxna som på något sätt är inblandade.

I litteraturen som behandlar litteraturpedagogik för skolbarn och skolungdomar betonas
ofta betydelsen av samarbete mellan lärare och bibliotekarier. Några exempel har
nämnts ovan. Det verkar emellertid saknas texter som representerar ett gemensamt per-
spektiv. Få tycks presentera konkreta förslag och idéer på hur bibliotekarier och lärare
kan samarbeta litteraturpedagogiskt för att förbättra barnens och ungdomarnas läsmiljö.
Mycket tyder på att frågan inte är oproblematisk. Svårigheter i samband med samarbetet
mellan lärare och bibliotekarier tas upp i tre tidigare uppsatser29 om bokprat. Även i den
här undersökningen pekar uttalanden från intervjun, tillsammans med intryck från ob-
servationerna på att det också i Bokprat pågår förekommer osäkerhet och missnöje
kring samarbetet. Frågan är om det saknas genomtänkta ansatser till samarbete mellan
bibliotekarier och lärare kring lässtimulerande arbete? Att diskutera läsfrämjande arbete
där olika yrkesgrupper finns representerade genom ensidig belysning ur det egna yrkets
perspektiv måste, anser jag, betraktas som en svaghet.
                                                
29 I en magisteruppsats och två B-uppsatser om bokprat behandlas bland annat lärares och bibliotekariers
samarbete: Hansén Goobar, Havel och Kraft 2000; Malmin och Söderholm 2000; Sandberg Hven 1998. I
uppsatserna konstateras en rad problem gällande samarbetet och relationen mellan de två yrkesgrupperna.
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6.1.6 Ordningsfrågor
Den som ska bokprata i skolor måste, hävdar Bodart, kalkylera med olika störande in-
slag som inte alltid är förutsägbara. Störningsmomenten bör, enligt henne, ignoreras så
långt det går (Bodart 1980, s. 66-67). Vid ett par tillfällen kommer, en eller flera, elever
för sent, vilket innebär ett störningsmoment. Lena och Beate räknar med lärarnas hjälp
om det någon gång blir för bråkigt under bokpratet, vilket de uppger att de också får.
Vid intervjutillfället har det bara hänt Lena en gång att något barn har blivit så bråkigt
så att hon inte själv klarade att återskapa ordningen. Lena betonar att barnen i de allra
flesta fall uppför sig mycket tillmötesgående och lugnt och att de ger en ”enorm re-
spons”. Även om eleverna mestadels är uppmärksamma och stillsamma under observa-
tionerna så förekommer det också att de bråkar och är högljudda. Det stör naturligtvis
den som bokpratar liksom de elever som gärna vill lyssna. Vid de tillfällena är det tyd-
ligt vilken betydelse det har att elevernas lärare eller skolbibliotekarie hjälper till att
hålla ordning på gruppen.

Joni Bodart anser att en bokpratare som förlorar kontrollen bör hoppas på att läraren gör
någonting, vilket också är vad Lena och Beate säger att de räknar med. I annat fall, fort-
sätter Bodart, får bokprataren försöka återta intresset genom att till exempel vända sig
direkt till bråkmakarna med sitt bokprat. Andra förslag hon ger är att omorganisera
bokurvalet för att fånga eleverna bättre. Bokprataren kan också försöka röra sig mer och
använda kroppsspråket för att förstärka och förtydliga eller använda bilderböcker efter-
som alla då kommer att vilja se bilderna. (Bodart 1980, s. 63) Bodart framhåller att lära-
re är olika när det gäller vilken grad av disciplin respektive frihet de kräver och tillåter i
sin klass och det är viktigt, påpekar hon, att den som bokpratar är medveten om det.
Hon hävdar dessutom att eleverna uppträder som deras lärare förväntar sig, vilket
Bodart menar gäller även deras respons på den bokpratande besökaren. (1980, s. 26-27)

Några av de observerade grupperna är stökigare än flertalet. Liljekonvaljen har på grund
av ett missförstånd fått vänta på sitt bokprat. Gruppen som enligt läraren alltid är ganska
stökig, klarar inte av förseningen och är irriterad och ganska orolig under bokpresenta-
tionerna. Vallmon är en annan jämförelsevis stökig grupp sjätteklassare med många
högljudda pojkar som har svårt att vara stilla. Vallmons bokprat störs också av elever
som befinner sig utanför biblioteket. Trots att det är bråkigt och bullrigt så lyckas Beate,
med hjälp av skolbibliotekarien, fånga gruppens uppmärksamhet och göra ett bra bok-
prat som hon själv är nöjd med. Under bokpresentationerna för förberedelseklassen
Förgätmigejen är omständigheterna speciella på flera sätt, även när det gäller hur lugnt
och ostört det är. Av någon anledning störs inte bokpratet någon gång, varken av elever
eller lärare, vilket säkerligen bidrar till den koncentrerade stämningen och visar på be-
tydelsen av en lugn miljö.

Under observationerna visar det sig att lärare kan uppträda ganska nonchalant när det
gäller elevernas läsmiljö. Jag överraskas av hur oförsiktigt de rör sig i rummet under
bokpratet och av att de emellanåt gör annat än att lyssna. Det förekommer att de pratar
med varandra under bokpresentationerna. Lärare som kommer för sent undviker inte
heller alltid att väcka uppmärksamhet. Iakttagelserna från observationerna överens-
stämmer bra med vad Joni Bodart skriver om hur lärare ibland beter sig vid bokprat.
Bodart (1980, s. 67) beskriver hur lärare på olika sätt kan störa genom att exempelvis
lämna rummet, avbryta bokpratet med irrelevanta frågor och kommentarer eller till och
med viska sinsemellan under presentationen. Hon tycker att det är bra om den som ska
bokprata klarar av att förklara för lärarna vad som förväntas av dem och varför. När vi
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under intervjun pratar om hur lärarna uppför sig under bokpratet uppger Beate och Lena
att de själva inte blir särskilt störda av det. Men båda två är övertygade om att det stör
dem som lyssnar. Lena anser att bokpratssituationen störs och att stämningen man ofta
lyckas uppnå bryts.

6.1.7 Respons och intresse från elever
Vid intervjun betonar Beate och Lena att gensvaret och intresset från eleverna är väldigt
stort och tillfredsställande. Eleverna uppträder också mycket intresserat vid nästan alla
bokprat som jag närvarar vid. Ofta visar barnen och ungdomarna stort engagemang och
sinne för humor. Även förberedelseklassen Förgätmigejen verkar verkligen uppskatta
bokpresentationerna trots språksvårigheter. Vid en observation, Lenas bokprat för Tus-
silagon, uppstår inte samma kontakt med barnen, vilka verkar jämförelsevis likgiltiga
inför bokpresentationerna. Bokpratet sker i elevernas klassrum och barnen sitter bakom
sina bänkar, vilket jag tror, påverkar deras respons. Lena ifrågasätter själv under inter-
vjun ifall klassrummen med sina skolbänkar är lämpliga som bokpratsmiljö. Andra
faktorer som eventuellt inverkar negativt vid Tussilagons bokprat är lärarnas svaga in-
tresse och många yttre störande inslag.

Bortsett från vissa elever, visar även de större grupperna och de som hör till de stökiga-
re, överraskande stort intresse och uppmärksamhet. Det är viktigt, hävdar Joni Bodart,
att skilja på stökiga ointresserade och stökiga men intresserade klasser. En intresserad
klass kan, påpekar hon, vara högljudd men ändå uppmärksam på vad som sägs. Det går
inte heller att räkna med, fortsätter hon, att en klass som visar respons håller sig tyst och
stilla genom hela bokpratet. (Bodart 1980, s. 65) Även elever som, vid observationerna,
öppet ägnar sig åt annat, som att till exempel lyssna i freestyle eller läsa tidskrifter,
lyckas, visar det sig, följa med i bokpratet samtidigt. Ungdomar har, skriver Bodart
(1980, s. 62), många sätt att visa ointresse vilket kan göra det svårare för bibliotekarien
att nå dem. De kan till exempel, uppger hon, läsa en annan bok, göra läxor, prata, viska,
bläddra i tidskrifter med mera. Samma beteenden kan emellertid, enligt henne, vara en
teknik för att kamouflera ett genuint intresse, vilket också exempel från observationerna
tyder på.

Det händer att eleverna även efter bokpratet visar sin uppskattning genom att applådera
eller tacka och berömma bibliotekarien. Tre pojkar från gruppen Gullvivan tar chansen
att diskutera favoritböcker och gör mig och Lena sällskap vid lunchen i skolans matsal.
Elevernas intresse visar sig också då de efter bokpratet stannar för att titta på böckerna
och för att prata med Lena och Beate. Joni Bodart (1980, s. 54-55) framhåller att det är
många faktorer, vid sidan av själva bokpratet, som kan inverka på vilken respons elever
visar under och efter bokpresentationerna. Det går inte, menar Bodart, att säkert bedöma
elevernas intresse bara utifrån antalet som stannar kvar efteråt för att titta på böckerna.
Det kan nämligen, enligt henne, bland annat bero på att de inte vågar göra det utan lära-
rens tillåtelse. Beträffande elevernas respons vill jag slutligen nämna hur imponerad jag
själv blir av uppskattningen och gensvaret som barnen- och ungdomarna, ibland trots
ogynnsamma förutsättningar, visar i samband med bokpratet.

6.2 Vilka är förutsättningarna beträffande bokurval och boktillgång?

6.2.1 Bokurval
Avsikten med frågeställningen om bokurvalet i Bokprat pågår är inte att fördjupa sig i
diskussioner och teorier kring urvals- och kvalitetsfrågor. Inte heller avser jag att analy-
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sera och diskutera enskilda titlars kvalitet och lämplighet. Bokurvalet behandlas öve r-
siktligt, i första hand, eftersom det ingår i Chambers Läsandets cirkel, i steget Att välja
och därmed utgör en aspekt av bokpratets läsmiljö. Urvalsfrågan är tänkt att belysas mot
bakgrund av de idéer som framträder hos Aidan Chambers och i övrig litteratur som
används i undersökningen.

6.2.1.1 Förutsättningar och urvalsförfarande
Valet av vilka böcker elever ska läsa inom skolans ram kan, enligt Aidan Chambers, ske
på tre olika sätt. Dels kan läraren bestämma på egen hand, utan att barnen tillfrågas.
Dels kan valet göras av barnen, varefter läraren godkänner. Slutligen kan det vara någon
sorts auktoritet som står för urvalet genom att ålägga lärare och elever att läsa vissa
böcker. Hit hör också det som Chambers kallar ”dolda val” vilka kan styra valet och
som till exempel är det som finns i klassuppsättning, i läseböcker, lågprisutgåvor eller
sådant som det allmänt anses att man bör läsa. (Chambers 1998, s. 78-79)

Bokprat pågår är kopplat till Bokjuryns omröstning år 2002 vilket innebär att Lena och
Beate kan presentera böcker ur hela 2001 års barn- och ungdomsboksutgivning, efter-
som det är dem eleverna kan rösta på. I praktiken utgår de dock huvudsakligen från
Bokjuryns 100-lista, vilket innebär en viss styrning och begränsning av urvalet. Lena
förklarar, vid intervjun, att det är ett sätt att göra projektet mer praktiskt hanterbart. De
har inte hunnit läsa in sig på så många böcker utanför 100-listan och urvalsförfarandet
och administrationen av gåvoböcker förenklas dessutom genom avgränsningen till 100-
listan.  Lena och Beate anser också att det är enklare för dem att välja böcker utifrån ett
mer avgränsat urval. Ytterligare ett skäl är att de, genom att utgå från 100-listan, slipper
komponera egna boklistor. 100-listan är, påpekar Lena, ett redan relativt känt begrepp.
För övrigt är det, fortsätter hon, lättare att förmedla en mer begränsad företeelse som
100-listan till lärare och bibliotekarier än att förmedla hela Barnbokskatalogen. Deras
resonemang överensstämmer med Kerstin Rimsten-Nilssons i samband med PUG-
projektet. Där var ambitionen, enligt Rimsten-Nilsson (1976, s. 6), att erbjuda en mängd
böcker med tillräckligt stor bredd beträffande olika genrer och svårighetsgrader, samti-
digt som det inte fick bli fler än att de gick att överblicka.

I Bokprat pågår ingår i första hand listorna med böcker för ålderskategorierna 7-9 år,
10-13 år och 14-19 år och det är från dem som skolorna får välja böcker. Böckerna i
Bokjuryns 100-lista har valts av en jury bestående av personer med specialkunskaper
om barn- och ungdomslitteratur. De böcker som elever genom projektet rekommenderas
att läsa kan därmed hänföras till den typ av bokval som enligt Chambers utgår från nå-
gon form av auktoritet. Dels utgör Bokjuryn som institution i sig själv en auktoritet.
Dels kan Bokjuryn, menar jag, i kraft av sitt anseende som boktipsare, utöva indirekt
auktoritet genom att påverka de val som Chambers kallar dolda.

Enligt Lena och Beate finns många fördelar men också vissa problem med att knyta
bokurvalet till 100-listan. De upplever båda två att urvalet är begränsat och svåranvänt
och är under intervjun tämligen kritiska till 100-listan. Beate säger bland annat att
bokurvalet är ”aningens tunt” och att hon är fundersam över vilka kriterier som finns
bakom. Det visar sig dock vara svårt att i detalj precisera vad bibliotekarierna är miss-
nöjda med hos listan. Vid en sammanfattning av Lenas och Beates omdömen om 100-
listan tycks de vara missnöjda med urvalet böcker för de flesta åldrar, upp till och med
tretton år. När bokpratarnas kritik av böckerna summeras verkar de ense om att det
framförallt saknas roliga böcker och spännande, samtida äventyrsböcker för slukarål-
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dern30. Tvärtom anser de att 100-listan innehåller ett överskott av äventyrsböcker med
historiskt tema. Däremot kritiseras inte alls böckerna som är avsedda för åldrarna 14 till
19 år vilka de använder både till högstadie- och gymnasieklasser.

Lena och Beate säger under intervjun att de struntar i 100-listans åldersindelning och att
de lika gärna väljer böcker från en annan ålderskategori än den barnen de ska bokprata
för befinner sig i. De betonar att de i själva verket inte är låsta till listan. De är medvetna
om friheten att välja andra böcker ur 2001 års utgivning men uppger att de inte hunnit
läsa in sig på så många fler böcker. Beate och Lenas förhållningssätt till 100-listan
framstår delvis som motsägelsefullt beroende på den starka kritik de ägnar Bokjuryur-
valet samtidigt som de hävdar sitt oberoende av den. Möjligtvis är det något de upplever
som bristfälligt hos urvalet som jag misslyckats med att definiera.

Joni Bodart (1980, s. 22-23) uppger att det första villkoret inför bokprat i ett skolbe-
söksprogram är att ha tillräckligt många titlar förberedda för presentation. Det behövs
en stor samling att utgå ifrån för att inte tvingas presentera samma bok gång på gång
eller tvingas ägna timmar åt att skriva en uppsättning nya bokpresentationer inför varje
nytt klassbesök. En lämplig utgångspunkt är, enligt Bodart (1980, s. 23) cirka 20 till 30
titlar som täcker en blandning av ämnen och åldersgrupper. 100-listan består som nam-
net säger av 100 titlar vilka är fördelade på fyra ålderskategorier. Listan borde, i enlig-
het med Bodarts rekommendation, vara ett mer än tillräckligt stort antal böcker att utgå
ifrån vid bokprat i skolorna.

Beate och Lena är emellertid, som redan nämnts, kritiska till bokurvalet. Missnöjet kan,
tror jag, delvis bero på att de begränsar sig till 100-listan trots att den kanske inte inne-
håller tillräckligt många titlar som de gillar. Möjligtvis har de redan vid intervjutillfället
tvingats prata så många gånger om samma titlar att de därför tröttnat på dem. Beate på-
pekar under intervjun att det är viktigt för henne att variera bokurvalet så att det inte blir
för enformigt. Även om det troligtvis är för mycket att läsa in sig på allt, så står dock
hela årets nyutgivning av barn- och ungdomsböcker till förfogande. Joni Bodart (1980,
s. 23) förordar stor variation av böcker att prata om. Få böcker innebär ett upprepande
vilket gör att man tröttnar på dem. Om man själv är trött på böckerna, fortsätter Bodart,
så går det inte heller att övertyga andra att läsa dem. Den nödvändiga spontaniteten och
glädjen över att dela med sig försvinner och därmed bokpratarens effektivitet, förklarar
Joni Bodart. Hon föreslår en form av successiv komplettering som innebär att man,
varje gång man väljer böcker, lägger till några nya titlar för att komplettera. Jag vet inte
i detalj hur Lena och Beate gått tillväga vid inläsning och bokurval. Möjligheten finns,
med andra ord, att de gjort ungefär på det viset som Bodart rekommenderar. Bodarts
förslag är ändå värt att nämnas eftersom det kan vara praktiskt och användbart i sam-
manhang liknande det i Bokprat pågår.

Joni Bodart uttalar sig om urvalsfrågor men koncentrerar sig i hög grad på vilken sorts
böcker som är lätta att presentera. Hon framhåller emellertid att en regel som gäller un-
dantagslöst vid bokprat för elever är att böcker som bibliotekarien själv tycker om också
går lätt att ”sälja”. Hur ska man kunna, frågar sig Bodart, övertyga andra om att en bok
är njutbar om man inte tycker det själv? Hon räknar upp vissa egenskaper som hon an-
ser är viktiga för att en bok ska vara lämplig. Dessa är bland annat en stark, snabb och
trovärdig intrig, övertygande personskildringar och känslomässig styrka. (Bodart 1980,
                                                
30 Åldern mellan 9 och 12 år brukar betecknas slukaråldern eller bokslukaråldern. Definitionen är hämtad
från Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 23
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s. 6-7) Lena och Beate framhåller under intervjun att de presenterar böcker som de själ-
va tycker om och uttrycker därvidlag samma inställning som Bodart. Lena berättar att
hon också betonar detta för eleverna för att förmedla den lustfyllda sidan av läsning.
Beate uppger att hon inför bokpratet ordnar de utvalda böckerna utifrån hur mycket hon
tycker om dem.

Att bokprata om böcker som ingår i Barnbokskatalogen och i 100-listan innebär att pre-
sentera nyutgivna böcker. Det finns flera fördelar med att bokprata om nyutgiven litte-
ratur. Chambers (1995, s. 27) påpekar till exempel att böcker är en ”färskvara” som för-
svinner från handeln redan några år efter att de givits ut. Kerstin Rimsten-Nilsson
(1976, s. 6) kommenterar även hon problemet med att införskaffa äldre böcker. En för-
del med nya böcker är alltså att de finns att köpa till skolbiblioteket. Kerstin Rimsten-
Nilsson pekar också på andra specifika värden hos ny litteratur. Hon skriver: ”Genom
barnböcker kan vuxna lära sig mycket om hur det är att vara barn och ung nu. Särskilt i
nya barnböcker har vuxna möjligheter att lära sig något om barn och ungdomar. De be-
rättar om barn i vår tid, vårt sätt att vara tillsammans, våra konflikter och glädjeämnen.”
(Rimsten-Nilsson 1981, s. 44)

Att presentera nyutgiven litteratur har fler positiva effekter. Nya böcker är populära
bland elever, vilket Aidan Chambers påpekar (1995, s. 34). Samtidigt orienteras lärarna
i utbudet av ny barnlitteratur, vilket gynnar dem själva liksom deras elever. Enligt Lena
och Beate kan lärarna inte så mycket om barn- och ungdomslitteratur. De vill, men hin-
ner inte, enligt Lena och Beate, läsa och följa med i barn- och ungdomsboksutgivning-
en. Det har, menar jag, ett stort egenvärde, att lärarna får information och kunskap om
dagsaktuella barn- och ungdomsböcker som de annars kanske inte skulle känna till. Att
presentera den nya litteraturen för barnen och deras lärare är dessutom, enligt min me-
ning, ett effektivt utnyttjande av barnbibliotekariernas specialkompetens. I barnbibliote-
kariernas arbete ingår, vill jag påstå, att följa med i barnboksutgivningen på ett sätt som
lärarna ofta kanske inte har tid eller möjlighet till. Kerstin Rimsten-Nilsson hävdar att
det i allmänhet är omöjligt för ”en vanlig lärare att ha alla de nödiga {sic!}kunskaperna
om det just aktuella bokutbudet” vilket enligt henne gör det ”självklart nödvändigt” med
intimt samarbete mellan skolan och biblioteket (Rimsten-Nilsson 1976, s. 26). Lärare
kan, dessutom vara mer eller mindre intresserade av barn- och ungdomslitteratur, vilket
troligtvis, framförallt påverkar deras engagemang för nyare litteratur. Detta i sin tur, kan
få till följd att de företrädesvis presenterar och använder äldre, för dem redan bekant
litteratur, i undervisningen. Barnbibliotekarien som bokpratar om nya böcker komplette-
rar i det avseendet lärarens insatser.

6.2.1.2 Bokurvalets bredd
Eftersom inga elever intervjuats är det endast möjligt att göra ett ganska ytligt omdöme
av vad de anser om böckerna som presenteras. Vid observationerna verkar eleverna ge-
nerellt uppskatta urvalet. En titel, Sent ute av Mats Berggren, väcker större entusiasm än
andra bland eleverna i Läsby. Orsaker till bokens popularitet kan vara att den utspelar
sig i en miljö som eleverna lätt kan identifiera sig med och att boken är lättläst och skri-
ven på ett språk som liknar deras eget. Jag bedömer det som att Sent ute för dessa elever
har den subjektiva relevans, såväl social, språklig och tematisk relevans, som omtalas i
Barnens tre bibliotek (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s.18-19). I övrigt fördelar sig
elevernas intresse och positiva reaktioner ungefär lika för de olika titlarna. Hos eleverna
märks inget av det missnöje som Beate och Lena visar för de titlar som ingår i Bokju-
ryns 100-lista.
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Wåhlin och Asplund Carlsson (1994, s. 6) liksom Cai Svensson (1988, s. 96ff) visar i
sina studier på den stora bredden i barns bokval. Kerstin Rimsten-Nilsson hävdar hur
viktigt det är att erbjuda ett rikt och brett urval böcker att välja ifrån. Hon beskriver
bland annat högstadieelevernas negativa inställning till gruppläsning som berodde på att
de ”ville ha frihet att välja böcker från ett urval som inte var så begränsat som det måste
bli vid gruppläsningen (Rimsten-Nilsson, 1981, s. 71). Enligt Rimsten-Nilsson verkar
det som barn och ungdomar, precis som vuxna, läser ur ett brett sortiment av böcker
som representerar många intresseområden, förutsatt att de vet hur brett utbud det verkli-
gen finns. Vuxna kan, på grund av sina förväntningar, hindra barn att välja de böcker de
helst vill läsa, varnar hon. Det gäller både riktigt lätta böcker, och böcker som kan anses
för barnsliga för en viss ålder, liksom tvärtom, böcker av vuxenförfattare och böcker
som behandlar speciella ämnen. (Rimsten-Nilsson 1981, s.142-143).

Kerstin Rimsten-Nilsson redogör för att lärarna under läsförsöket upplevde att elever
ofta läste något annat än vad de hade väntat sig. Vissa elever i årskurs 6 läste redan
samma böcker som sina föräldrar. En del lässvaga elever läste mycket svårare böcker än
vad deras lärare trodde att de skulle klara av. Ibland skedde motsatsen, att elever läste
böcker som var mycket lättare eller barnsligare än vad läraren väntat sig. Många hög-
stadieelever ville gärna fortsätta läsa samma sorts gäng- och äventyrsböcker som de
läste på mellanstadiet. Högstadieeleverna kunde, för övrigt, läsa både vuxenlitteratur,
tonårsromaner och barnböcker för yngre barn. (Rimsten-Nilsson 1981, s. 84) Fortfaran-
de, i gymnasiet, är det, påpekar Rimsten-Nilsson (1981, s. 142) många som läser ung-
domsböcker och några fortsätter gärna med äventyrsböcker som annars är vanligast
bland mellanstadieelever.

Chambers föreskriver liksom Rimsten-Nilsson bredd i det bokurval som erbjuds barn
och ungdomar. För barnens litterära utveckling är det viktigt, menar han (Chambers
1987, s. 25-26), att de har tillgång till många olika slags böcker. Enligt Chambers (1998,
s. 53) har barn lika olika uppfattningar om en bok som vuxna har, vilket också är min
egen uppfattning. Man måste tänka på, hävdar Aidan Chambers (1998, s. 83), att ”all
läsning är beroende av tidigare erfarenheter”. Chambers hävdar (1998, s. 54) att barns
läsförmåga, liksom deras kritiska förmåga, ofta underskattas. Speciellt lärare, fortsätter
han, utgår gärna ”från att vissa ’utvecklingsstadier’ är gemensamma för alla barn i unge-
fär samma ålder…”.

Ett sätt att bredda bokurvalet, som Aidan Chambers förordar, är att i högre grad, använ-
da bilderböcker. Han anser att bilderböcker har enorma förtjänster bland annat i och
med att de i sig är tolkningar av text. Bilderna kompletterar orden, men ger dem också
en visuell tolkning. Chambers menar att bilderböcker är ”en naturlig litteraturform för
alla nybörjarläsare, oavsett ålder: en fantasins teater i bokform, som visar oss hur en
läsares hjärna arbetar under läsningen”. (Chambers 1995, s. 69)

Maria Törnfeldt drar intressanta slutsatser angående bokurval, utifrån det metodutveck-
lingsprojekt hon drev 1991-1992. Dels är de intressanta eftersom hon representerar ett
bibliotekarieperspektiv och dels för att hon utgår just från bokprat som metod för väcka
läslust hos lässvaga och läsovilliga. Törnfeldt framhåller betydelsen av att bibliotekarien
använder ett brett urval vid bokprat, för att locka även lässvaga och läsovilliga elever till
läsning. Vid jämförelse med Kerstin Rimsten-Nilsson och Aidan Chambers, utvidgar
Törnfeldt betydelsen av begreppet bredd, genom att förespråka och betona värdet av ett
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mer okonventionellt bokurval. Bibliotekarien bör, menar Törnfeldt frigöra sig från klas-
sifikationssystemet. Det går att blanda Hcf, Hcg och uHc i samma bokprat för att efter-
sträva större åldersspridning, framförallt för de äldre eleverna. Liksom Aidan Chambers
framhåller Törnfeldt bilderböckernas stora förtjänster även för äldre barn och tonåring-
ar. Att ta med facklitteratur och talböcker är andra sätt att bredda bokurvalet som Törn-
feldt nämner. Det är viktigt, påpekar Törnfeldt, att individualisera och inte nöja sig med
färdiga förteckningar och uppfattningar om lässvaga barns intressen och behov. Det
räcker inte, påpekar hon, att använda böcker som går under beteckningen lättläst efter-
som det inte går att ge begreppet en generell definition. Vad som upplevs som lättläst är
olika från person till person och avhängigt av intresse och läsvilja. (1994a, s. 206-208)

Under intervjun med Lena och Beate kommenterades inte hur lämpligt bokurvalet är för
de barn som är lässvaga eller omotiverade till att läsa. Min samlade bedömning utifrån
observationerna och intervjun är att bibliotekarierna inte anser det vara något problem. I
100-listan finns dessutom, inom varje ålderskategori, böcker som betecknas som lätt-
lästa. Vad de elever, som eventuellt har behov av någon slags lättläst litteratur, anser om
bokurvalet går inte att utläsa utifrån undersökningens empiriska material.

Lena och Beate framhåller vid intervjun att de blandar böcker från 100-listans olika
ålderskategorier i ett och samma bokprat. Under observationerna håller de sig dock hu-
vudsakligen till den kategorin som motsvarar åldern hos gruppen de bokpratar för. När
de ibland väljer böcker utanför gruppens ålderskategori, så är det från närmast angrän-
sande kategorier. Det vore intressant ifall de även prövade att presentera bilderböcker,
från 0-6 år, för elever på högstadiet och gymnasiet, för att uppmuntra ett mer gränslöst
förhållande till läsning. Liksom Maria Törnfeldt förutsätter jag att det är lättare att
överskrida åldersgränserna åt bägge håll med de äldre barnen som i allmänhet hunnit
längre i språkutvecklingen. Barn från mellanstadiet och uppåt kan tänkas kunna läsa
böcker för både yngre och äldre. Eftersom Bokprat pågår utgår från barn- och ung-
domsboksutgivningen så ingår ingen vuxenlitteratur, vilken annars varit ett lämpligt
komplement vid bokpresentationer för elever i högstadiet och gymnasiet.

I Läsby är det relativt hög procent av eleverna som har annat modersmål än svenska.
Lena och Beate anser inte vid intervjun att 100-listan verkar sammanställd med någon
speciell tanke på de barnen. De tycker inte heller att det varit några problem att bokprata
för dem. Lärarna till barnen visar däremot, enligt Lena, oro, missnöje och skepsis inför
bokurvalet.

Sammanfattningsvis anser jag att möjligheten att välja ur ett helt års utgivning, å ena
sidan, utgör mycket bra förutsättningar beträffande bokurvalet. I information om Bokju-
ryn31 uppges att avsikten är att stimulera barns och ungdomars läsning och läslust ge-
nom att visa respekt för deras egna bokval. Projektets bindning till Bokjuryn kan emel-
lertid, menar jag, på samma gång försvåra ett fritt förhållningssätt till att välja böcker.
Dels är ålderskategorierna väldigt framträdande i Bokjuryns 100-lista. Dels kan gåvo-
bokspaketet från en speciell av Bokjuryns ålderskategorier, leda till ömsesidig förväntan
hos skolor och bibliotekarier, beträffande vilka böcker som ska presenteras. Mer förut-
sättningslösa och mindre konventionella bokpresentationer, framförallt beträffande ål-
dersspridningen, kräver kanske ett friare utgångsläge och mer tid tillsammans för alla
inblandade.
                                                
31 Barnens bibliotek (2001-11-09). Bokjuryn 2001. www.bibl.vgregion.se/barn/bokjuryninfo.htm {2001-
11-12}
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6.2.1.3 Kvalitetslitteratur
Aidan Chambers förespråkar, vilket nämnts ovan, att barn och ungdomar erbjuds ett
brett urval av litteratur. Samtidigt betonar han betydelsen av att förmedla böcker av hög
kvalitet till barnen för att ”visa dem vägen till ett läsande som har intensitet och djup”
(Chambers 1987, s. 27). Han oroar sig över tendenser att utgå från att barn bara vill läsa
”tunna äventyrsberättelser, som anses lovvärda bara för att de är ’vad barnen vill ha’”
(1987, s. 27). Kerstin Rimsten-Nilsson förordar, liksom Aidan Chambers, att det är
kvalitetslitteraturen som ska förmedlas till eleverna. Rimsten-Nilsson (1981, s. 10) på-
pekar att barnböcker är av olika kvalitet och understryker att samtliga barn bör erbjudas
läsupplevelser genom de bästa böckerna. Genom bra barnböcker förmedlas, enligt Rim-
sten-Nilsson (1981, s. 31) de attityder och den verklighetsuppfattning som är önskvärd i
barnens fostran.

För att barn ska nås av kvalitetslitteraturen som är avsedd för dem måste vuxna som är
kvalitetsmedvetna och kunniga på barnböcker förmedla dessa, skriver Rimsten-Nilsson
(1981, s. 130). Hon anser att alla vuxna ”som känner ansvar för hur barn utvecklas
skulle kunna vara länkar i kedjan för att förmedla goda barnböcker till alla barn”. De
hon nämner som tänkbara förmedlare av den goda litteraturen är ”föräldrar, förskollära-
re, lärare, fritidspedagoger och fritidsledare” (Rimsten-Nilsson 1981, s. 15-16). Barn-
bibliotekarierna saknas alltså i Kerstin Rimsten-Nilssons uppräkning av vuxna med an-
svar för barns utveckling, vilket jag finner anmärkningsvärt, åtminstone i samband med
läsning.

De böcker som Beate och Lena presenterar i Bokprat pågår ingår i ett urval gjort av en
jury vars deltagare är kunniga på barn- och ungdomslitteratur. Lena och Beate som bäg-
ge två har pedagogisk utbildning, intresse för barn- och ungdomslitteratur och dessutom
arbetar som bibliotekarier, gör därefter sitt eget urval. Projektet arbetar därmed, som jag
ser det, helt i enlighet med Aidan Chambers och Kerstin Rimsten-Nilssons idéer beträf-
fande vilka böcker som ansvariga vuxna bör förmedla. Lena och Beate har, vilket be-
lystes tidigare, invändningar mot 100-listan. Ingen av dem klagar dock på, eller nämner
överhuvudtaget, den litterära kvalitén hos böckerna.

I princip är jag överens med Chambers och Rimsten-Nilsson om att det är litteratur av
hög kvalitet som bör förmedlas till barn och ungdomar. På samma gång utgör oundvik-
ligen kvalitetskravet, enligt min bedömning, en viss begränsning av bredden. Maria
Törnfeldt utökar, jämfört med Chambers och Rimsten-Nilsson, betydelsen av ett brett
urval till att gälla även kvalitetsaspekten. Hon förklarar att hon i metodutvecklingspro-
jektet gjort erfarenheter som fått henne att förändra valet av böcker vid bokprat. Utöver
åldersspridning och genrespridning framhåller Törnfeldt ”att man kan nå lässvaga barn
genom en större öppenhet för böcker som anses vara skräp som till exempel Blytons
böcker” (1993, s. 31). Hon anser inte att arbetet med att få barn att läsa lider skada av att
även sådana böcker ibland tas med i bokpratet (Törnfeldt 1993, s. 32).

Utifrån de kriterier som Aidan Chambers och Kerstin Rimsten-Nilsson framhåller och
med tanke på hur böckerna till 100-listan valts så kan urvalet, enligt min mening, be-
traktas som, huvudsakligen bestående av kvalitetslitteratur. Kerstin Rimsten-Nilsson
(1981, s. 78) visar med PUG-projektet att de flesta eleverna gärna läste böckerna som
köpts in och som uppfyllde kvalitetskraven som ställts upp för försöksläsningen. Hon
påpekar att det bland de allra mest lästa och omtyckta böckerna fanns sådana som mot-
svarade kvalitetsutbudet (Rimsten-Nilsson 1981, s. 130). Iakttagelserna från observatio-
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nerna av Bokprat pågår överensstämmer med Kerstin Rimsten-Nilssons konstaterande
av att barn och ungdomar intresserar sig för kvalitetslitteratur, om de får den presenterad
för sig.

Hur bra är då Bokjuryn med dess 100-lista som utgångspunkt för valet av böcker vid
bokprat under ett läsprojekt i skolan? Mitt samlade omdöme är att 100-listan har många
fördelar som utgångspunkt för bokurvalet. Dels består urvalet av kvalitetslitteratur som
valts ut med omsorg av kunniga och intresserade vuxna och som barnen kanske inte
skulle hitta själva. Att det rör sig om nyutgivna böcker är också bra eftersom de finns att
köpa och ofta är populära och väcker intresse. Dessutom är det värdefullt att lärarna,
som pratar med barnen dagligen, får ökade kunskaper om ny barn- och ungdomslittera-
tur. Till nackdelarna hör att kopplingen till 100-listan, förutom att vägleda, också kan
styra bokpratarnas val av böcker. Därmed får listan även en begränsande inverkan på
valet av böcker, vilket kan vara en bidragande orsak till det missnöje som Lena och Be-
ate visar inför 100-listan. Detta borde emellertid inte behöva innebära något stort pro-
blem eftersom kopplingen till Bokjuryn i själva verket innebär att hela årets barn- och
ungdomsboksutgivning står till förfogande.

6.2.2 Boktillgång
Utöver gåvoböckerna är det upp till varje skola att själva tillhandahålla fler böcker. Be-
ate anser att de 25 böckerna är ”en droppe i havet” och framhåller avigsidorna med att
presentera böcker som inte finns tillgängliga för utlån. Vid observationerna visar det sig
att grupper av elever ofta stannar kvar efter bokpratet och då gärna vill låna någon bok
de fastnat för. Ibland har Lena och Beate lyckats få med extra exemplar av vissa titlar,
som de då lånar ut direkt till elever eller lärare. För det mesta får eleverna lämna bok-
pratet utan bok. Lena och Beate återkommer under samtalet till att de anser att bristen
på böcker är ett stort problem. Lena uttrycker sig ganska kraftfullt angående skolornas
dåliga tillgång på böckerna som de presenterar. Hon säger att det är ”värdelöst” och att
bristen på böcker är en ”stor stötesten”. Särskilt tråkigt, är det anser Lena, med tanke på
de barn som det är svårare att locka till läsning. Lena hävdar till och med att det skulle
gå att få vart enda barn att låna en bok ifall boken fanns tillgänglig i anslutning till bok-
pratet. Lenas antagande kan sägas styrkas av Kerstin Rimsten-Nilssons konstaterande i
samband med PUG-projektet. Rimsten-Nilsson (1976, s. 1) framhåller att det visst går
att få i stort sett alla elever att läsa ”mycket och gärna”. En grundförutsättning är en
större satsning på böcker än vad skolorna oftast har tillgång till. Kerstin Rimsten-
Nilsson är fullt medveten om problemet att få tag i tillräckligt med böcker och hävdar
att frågan måste utredas och bearbetas i samband med lässatsningar i skolan. (Rimsten-
Nilsson 1976, s. 27)

Lena tror att deras bokpratande visserligen lyckas göra eleverna nyfikna, men hon befa-
rar att projektet ändå får ”negativt resultat” beroende på bristen på böcker och lärarnas
bristande kunskaper. Helst vill både Beate och Lena att det ska finnas så många böcker
så att varje barn kan välja och låna en bok i samband med bokpratet. Samtidigt visar de
förståelse för svårigheten att erbjuda så många böcker. I PUG-projektet hade varje klass
från början en bokuppsättning med cirka 200 böcker, omfattande minst ett femtiotal
titlar till sitt förfogande (Rimsten-Nilsson 1981, s. 86). Kerstin Rimsten-Nilsson (1981,
s. 59) redovisar att man i läsförsöket så småningom kom fram till att ”det bokförråd som
två klasser kunde samsas om under ett läsår blev cirka 200 böcker representerande
minst 80-talet titlar”. Skillnaden mellan det antal böcker som rekommenderas av Rim-
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sten-Nilsson och det antal skolorna har tillgång till vid Bokprat pågår är således väldigt
stor.

Aidan Chambers framhåller hur viktigt det är att det finns tillräckligt många böcker att
välja på och att de är tillgängliga. Läsaren måste, hävdar han, rent fysiskt få tag på
böckerna. De ska finnas i närheten och vara lätta att få tag på när någon vill ha dem.
Läsare är, menar Chambers otåliga och vill omedelbart ha den bok som intresserar dem.
Risken att intresset svalnar ökar ju längre det tar att få tag på boken. (Chambers 1995, s
12-13, 22, 32) Boktillgången betraktas av Chambers som en så viktig faktor att den in-
går i första steget i Läsandets cirkel, som kallas Att välja (Chambers 1995, s. 11). Även
Joni Bodart gör gällande att ett tillräckligt stort antal böcker är ett grundvillkor för att
läsprojekt i skolor ska lyckas. Som bokpratare ska man, hävdar Bodart, förutsätta att
böckerna som omtalas blir efterfrågade Det är inte rätt, anser hon, att skapa intresse för
något som sedan inte kan erbjudas. Även hon framhåller att eleverna ofta förlorar intres-
set om inte boken finns tillgänglig direkt. (Bodart 1980, s. 24).

Utifrån intrycken från intervjun och observationerna konstaterar jag att tillgången på
böcker under Bokprat pågår är otillräcklig, vilket också Lena och Beate är medvetna
om. Att det är brist på böcker som eleverna kan låna märks under och efter observatio-
nerna. Dels genom att bokpratarna själva informerar eleverna om problemet under bok-
pratet, även om de då inte direkt betonar att det är ett problem. Dels finns det inte ex-
emplar att låna ut åt de elever som stannar kvar efter bokpratet. Enligt min bedömning
tycks projektets omfattning indirekt påverka elevernas tillgång till de böcker som om-
talas. Möjligheten att inom projektets ramar tillhandahålla böcker i proportion både till
det stora elevantal som får bokprat och till antalet omtalade böcker är troligtvis liten.

6.3 Hur visar bibliotekarierna vuxenstöd?

6.3.1 Bibliotekariernas roll som stödjande vuxna
I samband med analysen framgår det för mig hur alla aspekter av läsmiljön till sist kan
återkopplas till vuxenstödet. Konstaterandet överensstämmer bra med Chambers pla-
cering av Vuxenstöd i mitten av Läsandets cirkel. Aidan Chambers förklarar att bästa
sättet att ”hjälpa läsare under utveckling är att bekräfta deras framgångar då de rör sig
runt {min markering} Läsandets cirkel” (1995, s. 14). Under den här undersökningens
tredje och sista frågeställning är dock avsikten att definiera och analysera vuxenstödet
mer specificerat ur vissa, avgränsade perspektiv. För att utforska hur vuxenstödet från
bibliotekarierna ser ut under bokpratet tar jag först hjälp av Jofrid Karner Smidts (1994)
artikel om bibliotekarien som litteraturförmedlare. Smidt beskriver där olika andra yr-
kesroller som bibliotekarier kan beakta, utveckla och använda sig av för att förbättra
förmedlande av litteratur (1994, s. 6). Min avsikt är att relatera och pröva Lenas och
Beates agerande under bokpresentationerna mot de yrkesroller som Smidt rekommende-
rar bibliotekarier att använda sig av.

6.3.1.1 Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare
Jofrid Karner Smidt framhåller att bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare ska
ha kunskaper om litteratur och kunna värdera och välja böcker för att presentera. I den
rollen ska bibliotekarien också gärna lyfta fram ny litteratur och nya författare (1994, s.
9). Lena och Beate är insatta i och mycket intresserade av barn- och ungdomslitteratur.
Bägge två är vana att läsa och välja böcker och även av att bokprata. De uppfyller rollen
som litteraturkännare och kritiker genom att välja, presentera och därmed synliggöra
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nyutgiven litteratur. Under intervjun redogör bägge två för hur urvalsförfarandet är för-
enat med vissa problem beroende på 100-listans sammansättning. Detta, menar jag, yt-
terligare bekräftar rollen som kritiker eftersom de kritiskt granskar och värderar littera-
turen i 100-listan för att besluta vilka böcker de ska bokprata om. Jag bedömer det som
att Lena och Beate, i Bokprat pågår, uppfyller kriterierna som enligt Smidt ingår i rol-
len som litteraturkännare och kritiker. Kritikerrollen i Bokprat pågår kan emellertid, i
första hand, tillskrivas juryn som väljer böcker till 100-listan, vilken är utgångspunkt
för bokpratarnas bokurval.

Att bokkännedom är viktig vid lässtimulans hävdas av Aidan Chambers liksom av
Törnfeldt, Rimsten-Nilsson och Joni Bodart. Bodart (1980, s. 6) påpekar att första steget
vid skapandet av en uppsättning bokpresentationer är att läsa så mycket som man kan.
Chambers framhåller det som en grundläggande sanning att läsare görs av läsare. Där-
för, menar han, är mycket beroende av vad och hur mycket den vuxne själv läser
(Chambers 1995, s. 109-112). Kerstin Rimsten-Nilsson framhåller att PUG-projektet
visade att lässtimulans ställer stora krav på beläsenhet av dem som ska presentera och
diskutera böcker med elever (Rimsten-Nilsson 1981, s. 80-81). Maria Törnfeldt fram-
håller den betydelse bibliotekariernas bokkännedom visade sig ha i projektet Att väcka
läslust hos lässvaga barn och ungdomar (Törnfeldt 1993, s. 29).

6.3.1.2 Bibliotekarien som socialantropolog
Som socialantropolog bör bibliotekarien enligt Smidt (1994, s. 9-10) ha kunskaper om
kulturella mönster och kunna sätta sig in i människors tänkande och förväntningar. Bib-
liotekarien ska känna till miljön i vilken han eller hon verkar. I den avdelning av Bok-
prat pågår som undersöks här är Lenas och Beates bokprat koncentrerat till de två
stadsdelsområdena Läsby och Boksta. Jag har dessvärre inte kunnat dra konkreta slut-
satser om de två bibliotekariernas förkunskaper om dessa områden. Läsby och Boksta är
dock speciellt utvalda och inbjudna att delta i projektet. Detta tyder, enligt min bedöm-
ning, på någon form av förkunskaper om orterna som rimligtvis successivt ökar under
projektets gång. Samtidigt får bibliotekarierna, vid de inledande samtalen med skolbib-
liotekarier och lärare, information av områdena och barnen- och ungdomarna som bor
där. Lena och Beate samarbetar dagligen med alla Stockholms skolor inom sin vanliga
tjänst. De bör därmed ha viss överblick över Stockholms stadsdelsområden.

6.3.1.3 Bibliotekarien som pedagog
Att bibliotekarien agerar som pedagog innebär enligt Smidt (1994, s. 10) att motivera,
förmedla en positiv attityd och även att anknyta till sådant som är aktuellt för dem man
vänder sig till. Lena uppger vid intervjun att det finns olika mål med att bokprata. Målet
kan vara att väcka läslust alternativt att förmedla enskilda titlar, eller både och. Hon
menar att hon själv i första hand försöker förmedla läslust och betonar vikten av att sti-
mulera eleverna att läsa mer överhuvudtaget. Lena vill väcka läsglädje och visa barnen
hur roligt det är att läsa. Hon anstränger sig därför att förmedla en glad och positiv atti-
tyd. Lena använder ”en glad röst” och framhåller för eleverna att hon tycker om alla
böcker som hon berättar om. För Beate är det viktigare att lyfta fram och förmedla de
enskilda titlarna. Hon säger att ett engagerat bokprat som lockar till läsning av en viss
bok är bästa sättet att locka elever att läsa mer. Rollen som pedagog kan därför hos Be-
ate sägas delvis glida ihop med rollen som marknadsförare. Vid observationerna upp-
märksammar jag att boken Sent ute av Mats Berggren intresserar ungdomarna väldigt
mycket. Bokens tema och miljö har överensstämmelser med just dessa elevers tillvaro
och har därmed den aktualitet för åhörarna som Smidt förespråkar. Medvetenheten om
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och gensvaret på elevernas intresse för just den titeln är ytterligare exempel på hur Be-
ate som bokpratare intar en roll som pedagog.

Liksom Lena och Beate hävdar Rimsten-Nilsson den lustfyllda upplevelsens betydelse
för att vilja och lära sig läsa. Rimsten-Nilsson påpekar att det är skillnad på att uppleva
litteratur och att lära sig läsa den. Hon menar att elever behöver uppleva litteratur för att
vilja lära sig läsa och att den som tycker om att läsa, läser oftare och därmed blir bättre
på läsning. (Rimsten-Nilsson 1981, s. 43-44) Även Lena och Beate anser att barn måste
läsa för att lära sig läsa och bli läsare. Lena betonar, vid intervjun, vikten av att läsinlär-
ningen är lustbetonad för att barnen alls ska vilja läsa. Båda är överens om att bokprat är
ett effektivt sätt att stimulera läsningen. Beate och Lena argumenterar för bokprat med
motiv som lust, nöje och stimulans av fantasin, parallellt med nyttoskäl som till exempel
att utveckla sitt ordförråd och sin omvärldsorientering. Beate poängterar också bland
annat att bokpresentationer ger viktigt förförståelse. Bokpratarnas inställning till sin
pedagogiska roll som läsfrämjare överensstämmer med den innebörd av begreppet som
Sara Bengtsson (1998, s. 2) presenterar. Enligt henne har begreppet läsfrämjande ändrat
betydelse från en styrande, kvalitetsinriktad och nyttobetonad innebörd på 1970-talet,
till att under 1990-talet mer framhålla läsglädjen och den personliga läsupplevelsen.

Som pedagog ska bibliotekarien enligt Jofrid Karner Smidt (1994, s. 10) också anpassa
beståndet beträffande svårighetsgrad och nivå. Angående vilka böcker som bör presen-
teras skriver även Bodart (1980, s. 39) att böckerna ska väljas med hänsyn till varje
klass sammansättning. När det är bestämt att en viss klass ska besökas måste biblioteka-
rien, hävdar Bodart, ta reda på uppgifter om just den klassen för att kunna välja böcker
som intresserar de eleverna. Hon framhåller också att det är viktigt att ha fler titlar i
beredskap än antalet som ska presenteras ifall någon bok behöver bytas på grund av
bristande respons eller ifall det blir tid över (1980, s. 37-39).

Både vid intervjun och under observationerna framgår hur Beate och Lena på olika sätt
anpassar sig efter gruppen de har framför sig. Som grund för bokurvalet ligger, uppger
Beate och Lena, dels samtal som de haft med skolbibliotekarier eller lärare innan bok-
pratet och dels deras egna val utifrån 100-listan. Samtalet med lärare eller skolbibliote-
karie har betydelse för från vilken ålderskategori de väljer böcker. De är väl medvetna
och anstränger sig också att hela tiden vara flexibla och lyhörda för stämningen bland
eleverna och deras respons på bokpresentationerna. Bibliotekariernas flexibilitet och
lyhördhet under själva bokpratet är i själva verket ett av de mest framträdande dragen i
den empiriska undersökningen.

Jofrid Karner Smidt (1994, s. 10) framhåller att det bor en skådespelare i varje god pe-
dagog, vilket bland annat betyder att inte vara rädd för att vara tydlig och exponera sig.
Lena och Beate avpassar i högsta grad sitt agerande efter gruppen och situationen. De
gör det exempelvis genom att högläsa mer i vissa sammanhang. De anstränger sig också
att på olika sätt nå elever som är ovana läsare. De lägger större betoning på lättlästa
böcker både för läsovana grupper och grupper med många barn av utländsk härkomst.
När de tror det behövs försöker de underlätta elevernas förståelse genom att bland annat
tala långsammare och använda sig mer av kroppsspråk.

Bibliotekarierna i undersökningen arbetar, anser jag, enligt de kriterier som Smidt upp-
ger ingår i bibliotekariens roll som pedagog. Att bokprata är ju också i sig självt, en
form av litteraturpedagogiskt arbete. Möjligtvis efterlyser jag en ännu större spridning i
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bokurvalet beträffande åldrar och genrer för att bättre tillgodose alla elevers behov och
önskemål och därmed förbättra läsmiljön. Enligt Smidt (1994, s. 10) är pedagogens
uppgift att erbjuda läsaren det bekanta men också att peka på det nya och mer okända.
Jag menar att användning av ett mindre konventionellt urval, beträffande genrer och
åldersspridning, är ett sätt att presentera något nytt och mindre känt. En annan aspekt
som borde kunna utveckla bibliotekariernas pedagogiska roll är om de före bokpratet,
förutom med skolbibliotekarien, även kunde tala med barnens lärare. Ett skäl för det är,
som jag ser det, att läraren, i de flesta fall, känner barnen bättre än skolbibliotekarien.

6.3.1.4 Bibliotekarien som marknadsförare
Jofrid Karner Smidt redogör för att läsarundersökningar visar att en förmedling som
präglas av närhet och som är subjektiv, okonstlad och entusiastisk har bäst effekt. För
bibliotekariers räkning innebär det, enligt Smidt, att de har mycket att lära av professio-
nella marknadsförare vilka vet hur man når ut till människor. (1994, s. 10)

Bibliotekarierna i det undersökta projektet arbetar lässtimulerande genom att bokprata
direkt för barnen- och ungdomarna, och även för lärare. Förmedlingsarbetet i Bokprat
pågår kan sägas präglas av närhet som visserligen varierar beroende på omständigheter
som exempelvis gruppstorlek och lokal. Att Lena och Beate uppträder entusiastiskt vid
sina bokpresentationer har redan berörts. Likaså förekommer inslag av subjektivitet
eftersom valet av böcker till stor del styrs av deras egen smak.

Smidt (1994, s. 10) hävdar att bibliotekarien i sin roll som marknadsförare ska sprida
information om sin verksamhet och sin institution, biblioteket. Jofrid Karner Smidt ut-
går i artikeln från folkbiblioteket och dess bibliotekarier och avser därmed främst den
verksamhet som försiggår där. Jag anser att det går att överföra hennes idéer kring in-
formation om verksamheten till den information om Bokjuryn, 100-listan och Barn-
bokskatalogen som presenteras i samband med Bokprat pågår. En huvuduppgift för
Bokprat pågår är, enligt Beate och Lena att sprida information om Bokjuryn. Det är,
menar de, en viktig del av uppdraget även om Beate och Lena själva inte ger omröst-
ningen så stor betydelse. Bokprat är i sig en form av marknadsföring, dels av vissa
böcker, men också av bibliotek. Lena och Beate försöker i projektet lyfta fram skolbib-
lioteken, dels genom att ge skolbibliotekarien en central roll. De försöker dessutom sty-
ra sina bokprat till skolans bibliotek för att lärare och elever ska bli medvetna om skol-
bibliotekets existens och se dess möjligheter. Således tycker jag mig kunna konstatera
att även rollen som marknadsförare ingår bland de roller som Lena och Beate exempli-
fierar vid sina bokpresentationer.

6.3.2 Vuxenstödets betydelse för attityden till läsning
Michael McKenna (2001, s. 137) hävdar att den som vill påverka barns attityder till
läsning bör sikta in sig på faktorer som påverkar dessa. I följande avdelning i min ana-
lys av vuxenstödet kopplas McKennas idéer till Bokprat pågår. Avsikten är att försöka
belysa hur vuxenstödet, i form av bokprat, kan bidra till att påverka elevernas attityder
till läsning.

De tre grundfaktorer som, enligt Michael McKenna, påverkar hur attityder till läsning
utvecklas är den omedelbara läseffekten, uppfattningar om läsutbyte och uppfattningar
om subjektiva normer (McKenna 2001, s. 139-141). När det gäller omedelbar läseffekt
kan bokpratet tänkas utöva påverkan beroende på hur det urval böcker som presenteras
upplevs av läsarna vid läsningen. Den aspekten hamnar emellertid utanför undersök-
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ningens avgränsning och är därför svår att uttala sig om. Här är det mer relevant att dis-
kutera ifall Lena och Beate genom att bokprata, kan påverka och förändra barnens och
ungdomarnas uppfattningar om läsutbyte och deras uppfattningar om subjektiva normer.

Genom bokprat och framförallt beroende på det sätt det görs kan, tror jag, elevers upp-
fattningar om läsutbytet påverkas. Bibliotekariernas egen attityd, förmåga att väcka en-
gagemang och sätt att anpassa sig efter intressen, åldrar och läsvana har betydelse för
ifall eleverna tror sig kunna lyckas och uppskatta läsningen. Även uppfattningar om
subjektiva normer, eller om hur läsning uppfattas av andra i omgivningen, kan förändras
genom att bokpratarna förmedlar sin positiva inställning till böcker på ett personligt,
pedagogiskt och vidsynt sätt. Det minsta en bokpratande bibliotekarie uträttar är, enligt
Bodart, att visa eleverna att någon vuxen, som inte är lärare, tycker det är viktigt med
böcker och är villig att besöka dem i skolan för att tala om det (Bodart 1980, s. 2). Lena
och Beate betonar det lustfyllda och roliga med läsning och visar en positiv attityd till
att läsa böcker. De har själva ett genuint intresse för läsning och för barn- och ung-
domsböcker. Utifrån de premisserna, relaterat till McKenna, anser jag att Lena och Be-
ate genom bokprat kan påverka elevernas uppfattning om läsutbyte, liksom om subjek-
tiva normer. Kopplingen till Bokjuryn som uppmuntrar barnens och ungdomarnas egna,
fria bokval kan, enligt min uppfattning, ytterligare bidra till att stärka och sprida positi-
va uppfattningar om hur läsning uppfattas av omgivningen.

6.3.3 Hur vuxenstödet påverkas av projektets utformning
Bokprat pågår är ett projekt med stor räckvidd i det avseendet att ett mycket stort antal
elever får bokprat om ett stort antal böcker. Projektet kan, av den anledningen, sägas
arbeta mer på bredden än på djupet, vilket framhålls av Beate och Lena under intervjun.
Lena påpekar att läsfrämjande åtgärder måste arbeta mer djupgående för att ge verklig
effekt. Omfattningen och hur projektet organiserats för med sig att det sällan finns tids-
utrymme för exempelvis samtal med eleverna, varken under eller i anslutning till bok-
presentationerna. Lena påpekar brister förenade med det breda upplägget. Men både
Beate och Lena tycker samtidigt att det är värdefullt att de möter så väldigt många ele-
ver och lärare under projektet. Deras uppfattning härvidlag överensstämmer med en
synpunkt som framhålls av Bodart: ”School visiting is one of the most effective and
popular ways of booktalking. It gives you a chance to reach the maximum number of
teenagers and children in the minimum of time.” (1987, s. 49)

Enligt Chambers är samtal om böcker ”en speciell aktivitet, men också en ingrediens i
den mångsidiga, dagliga läsmiljö, vilken i sin tur underbygger och fördjupar samtalet”
(Chambers 1998, s. 80). Vid observationerna ser jag hur elever gärna stannar kvar efter-
åt för att titta på böckerna och prata med bibliotekarien. Observationerna visar därmed
att många elever vill samtala om läsning och böcker. Detta styrker min uppfattning om
att det är betydelsefullt med tillfällen till informella pratstunder i anslutning till bokpra-
tet. Projektets omfattning innebär begränsade tidsmarginaler vilket i stort sett utesluter
utrymme för samtal med eleverna.

Är det då så att bokprat till skillnad från boksamtal endast innefattar envägskommuni-
kation, från den som bokpratar till de som lyssnar? I debatten som fördes i Biblioteks-
bladet på 1980-talet angriper Birgitta Kindenberg och Malin Koldenius (1987a, 1987b,
1988) bokpratet som metod. Bokpratet representerar enligt dem en felaktig syn på bibli-
otekarien som bokexperten vilken vet bättre när det gäller böcker än de passiva motta-
garna. Bokprat bör enligt dem ersättas av samtal mellan människor, och ett ömsesidigt
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givande och tagande. Cay Corneliusson (1987, s. 371) argumenterar mot kritikerna i sitt
inlägg. Enligt henne behöver bokprat inte alls vara envägskommunikation utan kan även
fungera som en form av dialog. Joni Bodart kan sägas företräda samma åsikt som Cor-
neliusson. Hon skriver:” A good booktalk reaches out to the listeners and involves them
so they become not merely listeners but participants.” (Bodart 1980, s. 3).

Beate och Lena upplever att de ofta för en slags dialog med eleverna vid bokpratet.
Bägge två ger uttryck för att de vill uppnå dialog. Ett problem som Lena tar upp, är att
dialogen riskerar att ta för mycket tid av bokpresentationerna. Beate försöker inleda
med en dialog, vilket också ger henne en uppfattning om gruppen. Observationerna vi-
sar att Lena och Beate däremot försöker undvika att avbryta sig under bokpratet för att
lyssna och besvara elevers kommentarer och frågor. Detta agerande får stöd av Joni
Bodarts ståndpunkt i samma fråga. Enligt Bodart bör den som bokpratar helst bemöta
intresserade kommentarer och frågor mellan bokpresentationerna, för att inga avbrott
ska ske. Avbrott som ändå uppstår ska göras så korta som möjligt. Dialog med eleverna
är roligt, skriver Bodart, men får inte gå för långt. Bokprataren får enligt henne, inte ge
upp sin egen roll och position som ansvarig för bokpratet (Bodart 1980, s. 65).

Vid observationerna har jag upplevt exempel på hur bokprat, beroende på olika omstän-
digheter, kan vara både envägskommunikation och dialog. De bokprat där stämningen,
koncentrationen och samvarokänslan är intensiv och påtaglig går, enligt min bedöm-
ning, inte att kalla envägskommunikation. Vilka omständigheter som är avgörande för
att tvåvägskommunikation uppstår är däremot svårt att definitivt avgöra. Det går dock
att utifrån undersökningen peka på några troliga faktorer, exempelvis var bokpratet sker,
gruppens och rummets storlek, hur åhörarna sitter, tidpunkten, störningsmoment som
sen ankomst eller elever och/eller lärare som stör. Dessa omständigheters påverkan på
läsmiljön behandlas närmare under uppsatsens första frågeställning. Både bokprat och
boksamtal är, anser jag, bra metoder som inte utesluter varandra. Tvärtom är det speci-
ellt värdefullt om de används omväxlande och kompletterar varandra. Det kan till ex-
empel vara lämpligt med ett samarbete där lärarna, som träffar barnen dagligen, har
boksamtal efter inledande bokprat av bibliotekarien. Bibliotekarier kan också mycket
väl ha boksamtal med elever i mer avgränsade projekt.

6.4 Slutsatser
Till de faktorer som tycks inverka mest på läsmiljön vid bokprat hör bland annat var
någonstans det sker. Skolbiblioteket verkar, med utgångspunkt från teori, litteratur och
empiri, oftast utgöra en bättre, mer praktisk och mer stimulerande läsmiljö för bokprat
än klassrummen. Beträffande det praktiska genomförandet drar jag bland annat slutsat-
sen att högläsning ur böcker i kombination med eget berättande om böckerna är en
mycket bra form för bokprat. Information av mer allmän art, som exempelvis om Bokju-
ryn, tycks däremot inverka negativt på atmosfären. Observationerna visar att bokpratet
inte bör pågå mer än högst 30 minuter. Den tid som eventuellt blir över kan användas
till samtal med eleverna och till att låta dem titta på böckerna. Den som bokpratar bör
sätta gränser för antal bokprat per dag och vecka, för att orka med och för att bokpre-
sentationerna ska bli inspirerande. Intrycken från observationerna pekar på att bokprat
helst inte bör förläggas precis före lunchtid och inte heller i slutet av skoldagen. Skylt-
ningen har varit bristfällig vid observationerna, vilket delvis kan hänga ihop med att
skolorna haft få böcker att tillgå. Gruppens storlek, speciellt i relation till rummets stor-
lek, är ytterligare en faktor som förefaller viktig för läsmiljön.
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De bokpratande bibliotekarierna samarbetar främst med skolbibliotekarierna och det
mesta samarbetet sker före själva bokpratet. Min bedömning är att ett mer utvecklat
samarbete, även mellan bibliotekarier och lärare, säkerligen skulle kunna förbättra läs-
miljön, framförallt för eleverna, men även för övriga inblandade. Bibliotekarierna fram-
håller betydelsen av den stora respons de får av eleverna, vilket överrensstämmer med
intrycken från observationerna. Det förekommer att elever bråkar i samband med bok-
presentationerna men studien visar att eleverna mestadels är överraskande tillmötesgå-
ende. Lärarna uppför sig förvånansvärt ofta på ett sätt som stör bokpratsmiljön, vilket
troligtvis kan hänga samman med bristen på samarbete mellan dem och bibliotekarierna.

Eftersom hela 2001 års barn- och ungdomsboksutgivning egentligen står till förfogande
framstår bokurvalet som tillräckligt för att erbjuda ett rikt och brett urval, både beträf-
fande form, innehåll och svårighetsgrad. I praktiken styrs dock Bokprat pågår i hög
grad av Bokjuryns 100-lista. Beträffande urvalet som 100-listan utgör är resultatet från
undersökningen motsägelsefullt. De bokpratande bibliotekarierna visar missnöje med
listan. Eleverna verkar tvärtom nöjda och blir intresserade och nyfikna på böckerna.
Bokpratarnas missnöje kan, tror jag, delvis bero på att de begränsar sig till 100-listan,
vilken kanske inte innehåller tillräckligt många titlar som de själva gillar. Möjligtvis har
bibliotekarierna tröttnat på böckerna på grund av det intensiva bokpratandet.

Angående tillgången på böcker visar undersökningsresultatet entydigt att eleverna er-
bjuds alldeles för få exemplar av böckerna som omtalas, vilket leder till att de ofta inte
kan låna någon bok i samband med bokpratet. Vid läsprojekt och bokprat måste många
fler volymer erbjudas än vad som skett i Bokprat pågår.

I det vuxenstöd som bibliotekarierna visar syns samtliga roller som Jofrid Karner Smidt
anser bör ingå vid litteraturförmedling; litteraturkritiker och journalist, socialantropolog,
pedagog och marknadsförare. Vuxenstödet som framträder i undersökningen består
bland annat av att bokpratarna är lyhörda och flexibla inför eleverna de bokpratar för.
De har kunskaper om ny barn- och ungdomslitteratur och anstränger sig att förmedla en
positiv och lustfylld attityd till läsning. Betoningen på läsglädje och personlig läsupple-
velse visar att bibliotekarierna, i sin pedagogiska roll, intar den hållning till läsfrämjan-
de, som enligt Sara Bengtsson (1998) blev vanlig från och med 1990-talet. Med ut-
gångspunkt i attitydforskning, som den presenteras av Michael McKenna, drar jag slut-
satsen att bokpratarna i sin roller som stödjande vuxna, troligtvis kan påverka elevernas
attityder till böcker och läsning.

Antalet intressanta uppslag till fortsatt forskning har ökat i takt med att uppsatsen tende-
rat växa åt olika håll under arbetets gång. En idé är att vidga perspektivet genom att
intervjua elever som fått bokprat, för att utforska deras upplevelse av läsmiljön. Ett an-
nat uppslag är att studera urvalsfrågor och exempelvis undersöka Bokjuryns urval och
dess kriterier och koppla till receptions- och reader-response teorier. Det vore även in-
tressant att jämföra bibliotekariers och lärares tankar kring bokprat, lässtimulans och
litteraturpedagogik och undersöka hur de kan samarbeta kring frågor om läsmiljö. En
annan viktigt fråga, kanske av mer praktisk än akademisk karaktär, är hur man kan lösa
problemet att tillhandahålla tillräckligt antal böcker i samband med lässtimulans.
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7. Sammanfattning
Under senare år har läsningens stora betydelse framhållits och lovordats i ett flertal
samhälleliga sammanhang. Bland annat har många kampanjer startats för att främja lä s-
ningen, framförallt för barn och ungdomar. Bakgrunden till valet av uppsatsämne är ett
eget stort intresse för litteratur och läsning och för hur man kan väcka läslust hos barn
och ungdom. Under B-kursen var jag medförfattare till en mindre uppsats om bokprat
som läsfrämjande metod, vilken efterlämnade flera idéer till fortsatta studier. Bland an-
nat blev jag, genom Aidan Chambers böcker, mer medveten om läsmiljöns stora bety-
delse för lusten att läsa och för läsprocessen. Inspirerad av B-uppsatsen och Chambers
teorier väcktes intresset för att undersöka hur läsmiljön vid bokprat kan se ut i ett aktu-
ellt läsprojekt. Valet föll på Bokprat pågår som ingick i Stockholms stads läskampanj
Läsår Stockholm vilken drevs i ett samarbete mellan Kulturförvaltningen och Utbild-
ningsförvaltningen. Bokprat pågår vände sig till elever i Stockholms skolor med avsik-
ten att få fler elever och fler pedagoger att läsa fler böcker. Ytterligare ett mål var att
informera om Bokjuryn och därmed få 40 000 elever i Stockholm att rösta på sin favo-
ritbok från 2001.

Uppsatsens syfte har varit att förstå och beskriva hur läsmiljön ser ut vid bokprat under
projektet Bokprat pågår och peka på vilka faktorer som påverkar miljön mest. Uppsat-
sens övergripande problemformulering löd: Hur ser läsmiljön ut vid bokprat? Följande
frågeställningar avsågs att besvaras:
• Vilka faktorer påverkar läsmiljön?
• Vilka är förutsättningarna beträffande bokurval och boktillgång?
• Hur visar bibliotekarierna vuxenstöd?

Undersökningens teoretiska utgångspunkt var Aidan Chambers teorier om hur vuxna
bäst hjälper barn och ungdomar att utvecklas som läsare. Han har gestaltat läsmiljön och
läsprocessen med hjälp av modellen Läsandets cirkel som innehåller följande steg: Att
välja, Att läsa och Reaktion och respons. Mitt i cirkeln finns Vuxenstöd som innefattar
det vuxna gör för att stötta barn och ungdomar i deras läsutveckling medan de tar sig
runt Läsandets cirkel. Den här undersökningen inriktade sig främst på Att välja och
Vuxenstöd eftersom avsikten var att undersöka läsmiljön i samband med bokprat, innan
själva läsningen.

Studien använde kvalitativ metod och grundade sig på material som insamlats genom en
intervju med de två bokpratande bibliotekarierna och 15 öppna observationer av bok-
prat, samt litteraturstudier. Vid analysen av materialet har helhetsanalys använts. Re-
sultatet från observationerna och intervjun har redovisats var för sig. Redovisningen av
observationerna inleds med en schematisk översikt över grupperna som observerats.
Observationerna redovisas därefter en efter en, i kronologisk ordning med utgångspunkt
från den observationsmanual som använts. Materialet från intervjun har analyserats och
ordnats i avdelningar efter genomgående teman. Undersökningsresultaten har sedan
analyserats och diskuterats med utgångspunkt från frågeställningarna, tillsammans med
litteraturen och den teoretiska utgångspunkten. Analys och diskussionskapitlet avslutas
med en redovisning av de slutsatser som dragits och förslag till fortsatt forskning pre-
senteras.
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Slutsatserna som dragits med utgångspunkt från uppsatsens frågeställningar, visar bland
annat att det har betydelse var bokpratet sker. Skolbiblioteket tycks oftast vara en bättre
läsmiljö för bokprat än klassrummen. Gruppen som lyssnar bör helst inte vara så stor,
framförallt inte i förhållande till rummet. Ett bokprat bör inte hålla på längre än högst
30 minuter eftersom koncentrationen och intresset hos dem som lyssnar avtar därefter.
Läsmiljön försämras ifall bokpresentationerna sker vid ogynnsam tidpunkt som till ex-
empel precis innan lunch eller sist under skoldagen. Högläsning inverkar positivt på
miljön under bokpratet till skillnad från mer generell information om läsning och/eller
läsprojektet. Samarbete mellan bokpratande bibliotekarier, skolbibliotekarier och fram-
förallt med lärarna är viktigt för att åstadkomma en stimulerande läsmiljö. Det är ange-
läget att de vuxna som är involverade visar eget intresse för litteratur och för bokpratet,
liksom för elevernas läsintressen, eftersom deras attityd har betydelse för lässtimulan-
sen.

Vid lässtimulerande verksamhet bör det finnas ett brett urval böcker att välja ifrån. Ef-
tersom hela 2001 års barn- och ungdomsboksutgivning kan användas framstår Bokprat
pågårs förutsättningar beträffande bokurvalet som både rikt och brett. I realiteten an-
vänder bibliotekarierna framförallt böcker från Bokjuryns 100-lista, trots att de inte är
nöjda med den. Eleverna uppskattar emellertid de böcker som presenteras vilket sam-
manfattningsvis ger en svårtolkad bild av bokurvalet.

Antalet exemplar av böcker som erbjudits genom projektet var däremot alldeles för litet
vilket innebar att eleverna oftast inte kunnat låna någon bok i samband med bokpratet.
Vid läsprojekt och bokprat är det nödvändigt att tillhandahålla ett mycket större antal
exemplar än vad som skett i Bokprat pågår.

Bibliotekarierna i undersökningen uppträdde i enlighet med de roller som Jofrid Karner
Smidt anser är användbara vid litteraturförmedling. Bibliotekarierna uppträdde som
stödjande vuxna bland annat genom att vara lyhörda och flexibla och anpassa sitt fram-
trädande efter gruppen beträffande till exempel val av böcker, högläsning och agerande.
De har kunskaper om ny barn- och ungdomslitteratur och ansträngde sig att förmedla en
positiv och lustfylld attityd till läsning, med betoning på den personliga läsupplevelsen.
Utifrån Michael McKennas redogörelse för attitydforskning kopplad till läsning dras
slutsatsen att bokpratarna, i sin roller som stödjande vuxna, kan påverka elevernas atti-
tyder till böcker och läsning.
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Observationsmanual
Följande punkter har legat till grund för observationerna:

• Rum: den fysiska platsen med dess fysiska ting

• Miljön: med ljud, ljus, lukt, allmän trivsel m.m.

• Aktörer: inbegripna personer, bokprataren, elever, lärare, ev. andra personer

• Aktivitet: en uppsättning relaterade handlingar som aktörer utför

• Handling : enstaka handlingar som aktörer utför

• Händelser: en uppsättning relaterade aktiviteter som aktörer utför

• Tid: följder som inträffar över tiden.

• Känslor: de känslor som uttrycks och upplevs, speglat i kroppsspråk, tonfall osv.

Intervjumanual

• Yrkes- och studiebakgrund

• Bokprat pågår (Läsår Stockholm)– projektbeskrivning

• Bokurvalet för Bokprat pågår

• Praktisk utformning och genomförande av bokpraten

• Miljön där bokpraten sker

• Skolbibliotekets roll i projektet

• Samarbete med bibliotekarien på skolan

• Samarbete med lärarna på skolan

• Att bokprata för skolbarn i alla olika åldrar / årskurser

• Att bokprata för lärarna

• Definition av begreppet bokprat

• Huvudsyftet med att bokprata

• Bokpratar- och förmedlarrollen

• Bokprat och/eller boksamtal som lässtimulerande metod

• Bokprat pågår (Läsår Stockholm) - summering


