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Abstract: The purpose of the thesis is to develop new knowledge 

about how the activity booktalk, and the cooperation´s 

related to these are perceived by librarians and teachers. 

The purpose is also to see how booktalk can be related 

to current theory. The booktalks in this study are 

conducted by librarians in the public libraries for pupils 

in grade four in elementary school, and the method is 

based on semi-structured interviews with two librarians 

and two teachers. The empirical evidence presented in 

the thesis is related to previous research and texts found 

in the literature review. Finally, the results show that 

booktalks are important in the way that students learn 

to read and that it contributes to student’s love of 

reading. The interviewees appreciate their cooperation. 

In order to contribute to student´s reading, they would 

like to see a closer cooperation between library and 

school. However, librarians who work in public 

libraries and teachers who teaches in elementary school 

are governed by different policy documents and 

different administrations that do not encourage 

enhanced cooperation due to lack of time and 

resources. Meanwhile, the interviewees think that there 

are advantages that school classes visits the public 

library to take part of booktalk: All students, 

independent of if they come from reading homes or not 

can take part of the public libraries offerings. This can 

ensure love of reading and lifelong learning. 
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1 Inledning 
 

Våra barn är vår framtid. För att skapa förutsättningar för dem att utvecklas till trygga, kloka och 

harmoniska människor med förmåga till medkänsla och reflektion bör vi ge dem tid. Tid för 

omtanke och tid för vägledning. I litteraturens värld finns en ofantlig mängd kunskap. Det gäller 

för oss vuxna att hjälpa barnen att hitta nyckeln till den kunskap som litteraturen har att erbjuda. 

Bokprat kan ge barn förkunskap om litteraturens innehåll och fungera som inspirationskälla till 

läsning. Varje barn har olika förutsättningar och olika bakgrund. Folkbiblioteken har i uppgift att 

verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att förmedla kunskap och gynna fri 

åsiktsbildning (SFS 2013:801). Genom att bjuda in alla grundskoleelever till bokprat, oavsett vad 

barnen har med sig i sitt bagage, får alla möjlighet att tillgodogöra sig den mångfald av litteratur 

och kunskap som finns att tillgå. Härigenom ges förutsättningar för barnen att utvecklas till 

tänkande, kommunicerande och reflekterande människor med förmåga att leva sig in i andra 

människors situationer.   

 

Mitt intresse för bokprat väcktes när jag arbetade som lärare i grundskolan. Jag gick regelbundet 

med klassen till skolbiblioteket för att ta del av bokprat, och fascinerades över hur bibliotekarien 

fångade elevernas och mitt intresse. För mig som lärare fungerade bokprat som en 

vitamininjektion där jag fick inspiration och input till mina svensklektioner. I mitt nuvarande 

arbete som biblioteksassistent på en folkbiblioteksfilial kommer jag regelbundet i kontakt med 

lärare och elever som tar del av bibliotekens bokprat för grundskolan. Lärare och elever låter sig 

inspireras av för dem ny litteratur och lånar ofta med sig stora högar med böcker. De dilemman 

som beskrivs nedan är intressanta för mig eftersom jag erfar dem i mitt dagliga arbete.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Bokprat kan se olika ut beroende på vem som utför det och var. För att skapa förståelse för hur 

bokprat kan gå till i de folkbibliotek som är aktuella för denna undersökning äger rum 

presenteras här ett exempel på hur bokprat kan se ut: Bibliotekarien möter upp klassen vid entrén 

och visar vägen till sagorummet i vars soffa eleverna får slå sig ner. De elever som besöker 

biblioteket för att delta i bokprat för första gången får börja med att presentera sig för 

bibliotekarien som gör detsamma. Detta för att skapa interaktion. Bibliotekarien berättar vad som 

kommer att hända, att böcker skall presenteras och att eleverna sedan får låna och att de får hjälp 

att välja böcker i biblioteket. Därefter plockar bibliotekarien fram fyra fem titlar med ungefär 

fyra ex av varje titel. Bokens titel och författaren presenteras och bibliotekarien berättar vad 

boken handlar om samt ger en bakgrund och förförståelse för bokens innehåll. Bibliotekarien 

visar även på bokens upplägg och svårighetsgrad. Förutsättningar för läsningen ges. Eleverna 

skall få en förförståelse, men det får inte avslöjas för mycket av handlingen. Däremot kan det 

pratas mycket om bakgrunden, vilken värld boken utspelar sig i, vem huvudpersonen är och hur 

gammal. För att skapa intresse avslutas presentationen ofta med en cliffhanger. När alla böcker 

presenterats får eleverna ställa frågor och visa på intresse för en bok genom att räcka upp 

handen. Om böckerna inte räcker till brukar läraren låna dem till klassrummet för att så många 

som möjligt skall kunna ta del av den aktuella boken. Efter bokpratet följer bibliotekarien med 

eleverna ut i biblioteket för att hjälpa dem att hitta andra intressanta böcker att läsa. Då finns 
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också möjlighet för bibliotekarien och läraren att samtala med varandra. Information kan 

utväxlas och framtida samarbete kan diskuteras, men fokus ligger på att hjälpa eleverna. 
 

Biblioteken har en lång tradition av att erbjuda bokprat. Metoden härstammar från USA och 

började användas i början av 1900-talet, vilket redogörs i kunskapsöversikten om skolbibliotek 

av Limberg (2002). Bokprat ska visa på bibliotekens mångfald av litteratur och vilka resurser 

som finns till buds, ge förförståelse för den text som skall läsas och väcka läslust. Klasser i den 

kommun som undersöks besöker regelbundet biblioteken för att få sitta ned och lyssna till en 

bibliotekarie som berättar om ett antal böcker av olika genre. Därigenom kan bokprat ses som en 

pedagogisk resurs. Ofta fungerar bokprat som den första delen av den läsprocess som sedan 

fortgår i hemmet eller i skolan. Bokprat ger eleverna möjlighet att välja den litteratur som 

tilltalar dem mest, den litteratur de bäst kan ta till sig. De utgör en viktig del i elevernas 

läsprocess. Läraren och författaren Aidan Chambers (2014) beskriver läsprocessen som en cirkel 

som består av tre led. Läsning börjar med valet av bok, en aktivitet som är central i denna studie. 

Efter valet av bok läses den och en reaktion sker på vad som lästs. Chambers menar att dessa tre 

led måste upplevas tillfredställande och innefatta bra stöd av vuxna för att eleven skall uppleva 

lust att läsa och vilja göra det igen. 

 

För att bokprat som bedrivs i folkbibliotek skall ha en roll i den pedagogiska verksamheten 

förutsätts ett samarbete bibliotek och skola emellan. Det är inte alltid lätt eftersom bibliotekarier 

som arbetar på folkbibliotek och lärare lyder under olika styrdokument och skilda förvaltningar.  

 

Bibliotekarier och lärare har delvis skilda uppdrag. Bibliotekarier lyder under bibliotekslagen 

(SFS 2013:801) som enligt § 2 innebär att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska 

bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska också främja litteraturens ställning 

och intresset för bildning, upplysning och utbildning.  Dessutom skall de: ”ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till 

läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar” (ibid., § 

8). Den bibliotekarie som bokpratar har att väcka elevernas lust att läsa och skapa förutsättningar 

att leva sig in i litteraturen, oberoende av vilken läsförmåga den enskilda eleven har. Eftersom 

bibliotekens samlingar är relativt stora finns det oftast möjlighet att hitta en bok som passar till 

varje läsare.  

 

Lärare lyder under skollagen som menar att alla barn och elever ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (SFS 

2010:800, 3 §). Det innebär att de också har krav på sig att arbeta för att alla elever i så stor 

utsträckning som möjligt skall klara de uppsatta målen. Min uppfattning är att de ofta har hand 

om stora klasser och att möjligheten att individualisera undervisningen inte är så stor.  

 

Bibliotekariers och lärares skilda uppdrag gör att de kan ha olika uppfattningar om bokpratets 

syften. Bibliotekariens arbetsuppgifter vilar ofta på traditioner om vad som brukar göras. 

Bokprat genomförs ofta rutinmässigt och den bibliotekarie som är nyanställd tar över de 

uppgifter som den tidigare bibliotekarien utförde. Det är ofta upp till den enskilde bibliotekarien 

att skaffa sig nödvändiga kunskaper i hur bokprat bör genomföras. Med tanke på hur frekvent 

bokprat förekommer på folkbibliotek reflekteras det relativt sällan över vilken roll bokprat bör 

spela och hur samarbetet mellan bibliotek och skola bör se ut.  

 

För att förstå vilken betydelse bokprat har, kommer det i denna uppsats diskuteras vilken roll 

bokprat har i den pedagogiska verksamheten och hur de kan anses påverka elevernas inställning 
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till läsning. Att jag valt att inrikta arbetet på elever i årskurs fyra beror på att det är en ålder då de 

utvecklas mycket. Min uppfattning är att många av eleverna då är i den så kallade 

bokslukaråldern och är särskilt intresserade av ny kunskap och läsning. Det är också i årskurs 

fyra som Skolverket genomför den internationella undersökningen PIRLS vars uppgift är att 

kartlägga läsförmågan hos eleverna samt hitta orsaker till varför det ser ut på ett visst sätt.  

 

I den kommun som är aktuell för denna undersökning bor drygt 40 000 personer. Ungefär hälften 

av dem bor i byar utanför stadskärnan. Vad gäller folkbibliotek finns det ett stadsbibliotek, fem 

filialer och en bokbuss. Det finns ett bemannat skolbibliotek på gymnasieskolan. De övriga 

skolorna saknar bemannade skolbibliotek. Kommunens folkbibliotek har sedan 70-talet i 

praktiken till viss del fungerat som skolbibliotek genom att erbjuda bokprat, litteratur, tjänster 

och kultur.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Bokprat utgör en viktig del av folkbibliotekens verksamhet i den kommun som är aktuell för 

undersökningen. Bokprat kan vara ett sätt att få eleverna att bli motiverade till fri läsning och en 

metod för att ge eleverna förförståelse för vad som skall läsas och gör att de får en uppfattning 

om vad texten de sedan läser handlar om. Om detta skriver Whittingham och Rickham i sin 

vetenskapliga artikel från 2015. Forskning visar på att väl fungerande samarbete mellan 

bibliotekarier och lärare är gynnsamt för elevers måluppfyllelse. Detta visar både Montiel-

Overall (2009)  i sin vetenskapliga studie och Parrot och Keith (2015) i sin vetenskapliga artikel. 

 

Vilken betydelse har då bokprat för elever och lärare i en kommun där elever i grundskolan 

saknar bemannade skolbibliotek? Ska arbetet fortsätta som tidigare eller är det aktuellt med en 

förändring? Genom semistrukturerade intervjuer med bibliotekarier och lärare samt granskning 

av tidigare forskning och andra dokument undersöks här vilken roll bokprat har. 

 

Hur upplevs samarbetet mellan bibliotekarier och lärare? Kan de två yrkeskategorierna ta tillvara 

på varandras erfarenheter och genom samarbete skapa bättre möjligheter för eleverna att 

tillgodogöra sig litteratur. Genom att intervjua bibliotekarier och lärare om hur de uppfattar 

bokprat och det samarbete som bedrivs i samband med dessa vill jag se om det samarbete som 

sker mellan skola och bibliotek när det kommer till bokprat har ett pedagogiskt värde och om det 

har en positiv effekt på elevers läsande. Undersökningens resultat kan vara värdefullt att ta i 

beaktande i tider av samhälleliga förändringar. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att utveckla ny kunskap om hur bokprat och de samarbeten som 

sker i samband med dessa uppfattas av bibliotekarier och lärare, samt hur de kan relateras till 

teorin. De bokprat som är aktuella för undersökningen genomförs för elever i årskurs fyra och de 

äger rum på folkbibliotek.  
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1.4 Frågeställningar 

 

Den övergripande frågeställningen handlar om hur bibliotekarier och lärare uppfattar de bokprat 

som folkbiblioteken erbjuder grundskolan i årskurs fyra. Jag kommer mer specifikt att titta på 

nedanstående frågeställningar. 

 Hur uppfattar bibliotekarier och lärare att bokprat påverkar elevernas inställning till 

läsning? 

 Hur kan bokprat ses som en pedagogisk resurs? 

 Påverkar bibliotekariers och lärares olika erfarenheter och uppdrag deras 

uppfattning om bokprat? 

 Hur ser bibliotekarier och lärare på det samarbete som bedrivs i samband med 

bokprat? 

 

1.5 Definitioner och begrepp 

 

Elever: I den här texten används elever och barn synonymt. De syftar på elever/barn som går i 

grundskolans årskurs fyra. 

 

Bokprat: Den aktivitet som bibliotekarier använder sig av för att presentera ett antal böcker för 

elever i syfte att väcka läslust. Bibliotekarien presenterar oftast författaren och bokens titel och 

ger en förförståelse för vad boken handlar om samt visar på bokens svårighetsgrad och upplägg. 

Det kan röra sig om ett visst tema eller om ett antal böcker av olika slag som är avsedda för en 

viss åldersgrupp, här för elever som går i årskurs fyra. 

 

Boksamtal: Aktiviteten att samtala om en bok som deltagarna i ett boksamtal har läst. Samtalet 

handlar om ett utbyte av reflektioner och kritiskt tänkande, inte om något slags förhör. I 

boksamtal är det viktigt att både lyssna och samtala. Boksamtal kan ske i grupp med en 

samtalsledare eller enskilt och mer spontant.  

 

Textsamtal: Med textsamtal avses i denna text den aktivitet som lärare använder sig av i 

undervisningssyfte för att elever skall lära sig att uppfatta en text på olika sätt, exempelvis i 

vilket syfte texten producerats, vad som kan tänkas hända längre fram i texten, hur texten är 

skriven etc. Textsamtal behöver inte nödvändigtvis handla om texter i en bok utan kan bestå av 

kortare texter. 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

 

Den litteratur som här anvisas har sökts i folkbibliotekets katalog och i olika databaser som 

Libris, ProQuest, Summon och Google. Referenslistor i relevant litteratur har också undersökts. 

 

Sökord som använts är teacher*AND librar*, reading, literacy, cooperation, ”school librar*”, 

“book talk*” och “literature mediation*” i olika kombinationer. 

 

I det följande kommer jag att visa på vetenskaplig litteratur och andra texter som behandlar 

varför bokprat bedrivs, hur bokprat kan ses som en del av den pedagogiska verksamheten och 

vilka möjligheter och svårigheter som finns när det kommer till ett samarbete mellan 

bibliotekarie och lärare. 

 

2.1 Varför bokprat? 

 

Den litteratur som nämns under denna rubrik är relevant för att belysa olika aspekter om varför 

bokprat är viktiga. Bokprat kan bidra till att förbättra elevers läsförmåga och läsförståelse samt 

förhindra att läsförmågan sjunker. Studier visar på att svenska elevers läsförmåga och 

läsförståelse sjunker. Bokprat har som uppgift att främja barns intresse för läsning och utgör 

därför en viktig del när det kommer till att bidra till att förbättra elevers läsförmåga. 

 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie som vart 

femte år undersöker läsförmågan hos elever i årskurs fyra. I Sverige är det Skolverket som 

genomför studien (Skolverket, u.å.a). År 2011 genomfördes studien för tredje gången. Den 

visade på att läsförmågan hos svenska elever i årskurs fyra har försämrats jämfört med 2006. 

Flickor läser fortfarande bättre än pojkar, men deras resultat har försämrats mer än pojkarnas. De 

elever som har välutbildade föräldrar presterar bättre i test än de elever som har föräldrar med 

lägre utbildning. Eleverna med fördelaktig socioekonomisk bakgrund tycker bättre om att läsa 

och har i högre grad en hemmiljö som stimulerar lärande. Resultatet för de svenska eleverna var 

högre än genomsnittet för de EU och OECD länder som deltog, men lägre än både Finlands och 

Danmarks resultat (Skolverket, 2011b). 

 

PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt. Studien 

genomförs vart tredje år och undersöker femtonåringars kunskaper inom bland annat 

läsförståelse. Ett syfte med undersökningen är att öka förståelsen för orsakerna till och 

konsekvenserna av skillnader i elevernas förmåga för att därigenom kunna förbättra skolan 

(Skolverket, u.å.b). Studien från 2012 visar att elevernas läsförståelse fortsätter att försämras. 

Svenska elever presterade under OECD genomsnittet. Studien visar också att utbildningen inte är 

likvärdig för alla (Skolverket, 2012). 

 

Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (Svenska Unescorådet, 2006) bygger på ett 

samarbete mellan Unesco och IFLA (International Federation of Library Associations). Förordet 

är undertecknat av dåvarande skolminister Ibrahim Baylan och utbildnings- och kulturminister 

Leif Pagrotsky. De pekar på vikten av skolbibliotek med en inspirerande mångfald av litteratur 

och medier, författarbesök och bokprat för att varje skolelev skall kunna träna och utveckla 

förmågan att läsa, berätta, formulera frågeställningar för att kunna samla, bearbeta, värdera och 

analysera information. I manifestet klargörs att folkbiblioteket har i uppgift att skapa och stärka 
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läsvanor från tidig ålder, stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet och stödja 

muntlig berättartradition.  

 

Bokprat handlar också om tillfällen för elever, bibliotekspersonal och skolpersonal att mötas 

samt att ge alla elever tillgång till den kunskap som finns inom litteraturen. Det är viktigt ur 

demokratisynpunkt. Bokprat kan stimulera fantasin och ge elever förmågan att leva sig in i 

andras situationer vilket kan medföra att förmågan till att känna empati utvecklas. Kerstin 

Rydsjö och Anna-Karin Elf har skrivit en kunskapsöversikt över forskning inom barn- och 

ungdomsbiblioteksområdet. Forskning som är relevant för denna undersökning handlar om 

bemötande, samarbete mellan bibliotek och skola och läsinlärning (Rydsjö och Elf, 2007). 

 

Lena Kjersén Edman (2013) har skrivit en handbok om boksamtal som heter Tala om böcker: 

boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet. Där finns praktiska tips och tänkvärda ord om barn 

och läsning. Kjersén Edman menar att alla barn har rätt till lustfyllda och meningsfulla 

litteraturupplevelser och bokprat som ger självförtroende och kunskap. Även de barn som inte 

har föräldrar som känner sig väl till mods med bokläsning skall få tillgång till litteratur. Där har 

biblioteken en viktig roll att spela.  

 

Louise M Rosenblatt har under flera decennier inspirerat litteraturforskare och lärare. Hon menar 

i boken Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa att möjligheten att utveckla sin 

läsning är en fråga om demokrati. Eftersom litteraturen hjälper läsarna att utveckla sin 

föreställningsförmåga, kan de lättare leva sig in i och engagera sig känslomässigt i andra 

människors livssituationer. De kan också lättare lära sig att förstå världen ur nya perspektiv. 

Inlevelseförmågan och förmågan till perspektivbyte är en grundläggande och nödvändig förmåga 

i en demokrati anser hon (2002).  

 

I den vetenskapliga artikeln Booktalking avoiding summer drift skriver Jeff Whittingham och 

Wendy A Rickham (2015) om en undersökning där bokprat använts som ett sätt att förhindra att 

elevernas läsförmåga sjunker under sommarlovet. Genom att eleverna får delta i bokprat i 

anslutning till sommarlovet eller i ett sommarläsningsprogram kan de få verktyg att hålla igång 

läsningen och läsa oberoende. De skriver att läsförmågan hos elever som växer upp i hem som 

har goda socioekonomiska förutsättningar ligger på samma nivå eller ökar något under 

sommaren. Förhållandena är annorlunda för elever som lever i socioekonomiskt svaga 

förhållanden och elever som är svaga läsare. För dem försämras läsförmågan under 

sommarlovet. Oberoende läsning är viktigt under sommarmånaderna när eleverna inte är 

motiverade av måluppfyllelse eller kan vägledas av lärare eller bibliotekarier. Whittingham och 

Rickham visar på att elever som deltagit i bokprat i anslutning till sommarlovet läste fler sidor 

under sommaren, medan elever som inte deltagit i bokprat läste färre antal sidor under samma 

period. 

 

Svenska Barnboksakademin (2015) består av arton författare och illustratörer som arbetar med 

barn- och ungdomsböcker. Akademin har som syfte att främja god barn- och ungdomslitteratur. 

Akademin anordnar seminarier för bibliotekarier och lärare, delar ut ett eldsjälpris varje år och 

uppvaktar makthavare. De anger på sin hemsida (http://barnboksakademin.com) 17 skäl till 

varför det är bra att läsa barnböcker. Kunskap om bland annat andra länder och andra sätt att 

leva, träning i vår förmåga till medkänsla och möjlighet att sätta oss in i andra människors 

situationer, sällskap, brygga över generationer är några av skälen som presenteras som anledning 

till varför det är bra att läsa barnböcker. 
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2.2 Bokprat som en del av den pedagogiska verksamheten 

 

I det följande kommer jag att belysa hur bokprat kan anses vara en del av den pedagogiska 

verksamheten. Bokprat kan kopplas till valet av text och utgör därför den första delen i läsandets 

cirkel (Chambers, 2014). Genom att skapa läslust bidrar bokprat stort till det läspedagogiska 

arbetet (Limberg (2002). Bokprat kan också kopplas till läroplanen (Sverige. Skolverket, 2011) 

genom att de bidrar till att utveckla språket.  

 

Chambers bok Böcker inom och omkring oss (2014) handlar om vad som behövs för att göra 

människor till läsare. I bokens första del (Böcker omkring oss, om läsmiljö) beskrivs 

läsprocessen i en modell som han kallar för läsandets cirkel. Den består av olika led: 

 

 att välja (som är avhängigt bokbestånd, tillgång, åtkomlighet, skyltning och presentation 

av texter),  

 att läsa (där det är viktigt att det finns tid att läsa, lyssna till högläsning eller läsa tyst) och  

 reaktion/respons (där både organiserade boksamtal och vardagsprat om böcker har 

betydelse).  

 

Vikten av vuxnas närvaro och förtroende spelar stor roll i barns läsinlärning, särskilt för de som 

kommer från en icke-läsande bakgrund. Aidan Chambers vill skapa tänkande och 

uppmärksamma läsare, som läser med koncentration och eftertanke, som inte bara läser för 

tidfördriv. Han beskriver vad man bör tänka på när det gäller att vägleda in barnen i läsandets 

värld. I bokens andra del (Böcker inom oss, om boksamtal) beskrivs hur boksamtal kan gå till 

och vad som är viktigt att tänka på för att eleverna ska känna lust och inte krav när det gäller 

läsning. Boksamtal kan fungera som den avslutande delen av en läsprocess. När det kommer till 

boksamtal bör samtalsledaren inbjuda till samtal, skapa dialog och inte få det att verka som ett 

förhör.  En fråga som ”varför” är för stor och för att kunna besvaras kortfattat. Den kan upplevas 

som aggressiv och hotfull och inbjuder inte till några öppningar. För att inbjuda till samtal är det 

bättre att fråga läsaren om något som de tyckte var särskilt bra eller något som läsaren tyckte illa 

om. Uttrycket ”tell me” används för att få eleverna att samtala om böcker. ”Tell me” översätts 

med ”jag undrar”. Detta för att inleda ett samtal, en dialog, för att visa på ett intresse för den 

enskilde elevens tankar och reflektioner. I boken blandas teori och resonemang kring läsning 

med konkreta och praktiska förslag om hur man kan leda boksamtal för att väcka lust att läsa och 

för att skapa tänkande läsare.  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Sverige. Skolverket, 2011) 

står om ämnet svenska att språk är viktigt för att tänka, kommunicera med andra och för att lära 

sig något nytt. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och kan 

förstå hur andra tänker och känner. Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och fungera i ett samhälle där olika kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 

samspelar. 

 

I läroplanen står också att man i skolan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla de förmågor 

som jag sammanfattat enligt följande punkter:  

 

 formulera sig och kommunicera både i tal och i skrift, 

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,  

 anpassa språket beroende på i vilket syfte, vilken mottagare och i vilket sammanhang det 

används, 
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 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,  

 söka information från olika källor och värdera den (Sverige. Skolverket, 2011, s. 222f.). 

 

I årskurs 4-6 ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla lässtrategier och urskilja 

olika texters budskap, både de uttalade och de outtalade. De skall också känna till några 

skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare och deras verk. Utöver det skall de ges 

förutsättningar att utveckla kunskap inom en mängd områden, bland annat handlar det om 

språkets struktur, att argumentera, muntliga presentationer, tillgodogöra sig olika typer av texter, 

lära sig hur man tar emot och ger respons på texter etcetera (Sverige. Skolverket, 2011).  

 

Skolverket har på sin hemsida flera texter som visar på att biblioteket har en viktig roll att fylla 

inom elevernas läsutveckling (http://skolverket.se). Texten Hur undervisar man i skönlitteratur 

(2011a) tar upp vikten av att tillvarata elevernas erfarenheter och förhållningssätt till de böcker 

som läses. För att eleverna skall bredda sin repertoar av läsning vill man inte låta dem välja helt 

fritt. Narratoligi (berättarteori) är ett sätt att långsamt samtala kring texter och resonera kring hur 

de är uppbyggda och försöka förstå dem ses som ett sätt att komma ifrån textanalys, något som 

både lärare och elever brukar anse förstör läsupplevelsen. 

 

Louise Limberg (2002) som nämnts inledningsvis, har sammanställt forskning och annan 

litteratur som handlar om förståelsen av hur elever agerar, interagerar och tillägnar sig kunskaper 

i skolbiblioteket. I boken Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt visar hon på 

att flera studier betonar bibliotekets aktiviteter för att skapa läslust i det läspedagogiska arbetet. 

Bokprat, tid att läsa, valmöjligheter samt olika typer av läs och skrivprojekt är metoder som 

nämns i syftet att skapa läslust. Limberg har också tagit fasta på tre litteraturpedagogiska 

strategier som hon hämtat från Thorson (1988).  

 

 Den traditionalistiska strategin där bildningsfunktion och kulturarv betonas i 

litteraturundervisningen.  

 Den pragmatiska strategin som har en nyttoaspekt, eleverna ska läsa så mycket som 

möjligt.  

 Den emancipatoriska strategin som strävar efter att eleverna skall utvecklas till 

självständiga, kritiska läsare, texter som upplevs som meningsfulla av eleverna, 

ömsesidig respekt. 

Dessa tre litteraturpedagogiska strategier kan vara intressanta att ta i beaktande när jag senare i 

mitt arbete ska analysera om och i så fall hur bibliotekariers och lärares uppfattningar skiljer sig 

åt när det gäller bokprat. 

Katarina Eriksson Barajas (2012) är verksam inom området pedagogik. Hon beskriver i 

Boksamtalets dilemman och möjligheter om hur åtta böcker användes på en skola för att locka 

elever till läsning och ger sin syn på vad som är positivt med dem och vad som kan upplevas som 

dilemman. Bland annat beskriver hon den svårighet som lärare kan bli varse då de vill att läsning 

ska upplevas som något lustfyllt: För att kunna uppleva läslust måste först en viss läsförmåga 

uppnås, och den uppnås endast genom tragglande och repetition och uppfattas av ofta av 

eleverna som ett krav. Lärare har att se till att varje elev i så stor utsträckning som möjligt uppnår 

de mål som läroplanen anger. Hon skriver att om syftet är att få så många elever som möjligt att 

bli bokslukare ska aktiviteterna renodlas till att skapa positiva känslor inför böcker och läsning.  
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2.3 Samarbetets möjligheter och dilemman 

 

I följande avsnitt kommer jag att visa på texter som handlar om vilka möjligheter som ett 

samarbete kan ge, men också vilka problem och dilemman som finns. Bibliotekarier och lärare 

lyder under olika styrdokument. Detta kan vara både positivt och komplicerat sett ur de 

inblandades perspektiv. Otydliga överenskommelser om hur samarbetet skall fungera kan göra 

samarbetet problematiskt. Det finns forskning som visar på att ett tätt samarbete mellan bibliotek 

och skola påverkar elevers läsinlärning positivt då eleverna får tillgång till både bibliotekaries 

och lärares erfarenheter. 

 

Som nämnts i bakgrunden lyder folkbibliotek under den enskilde kommunen och 

bibliotekslagen, som menar att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet skall verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. De ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla (SFS 2013:801, 2§). ”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat 

genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar” (SFS 2013:801, § 8).  

 

I skollagen och bibliotekslagen anges att skolbibliotek lyder under skollagen. De kan ha 

kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän som huvudmän (SFS 2013:800, § 3 och 

SFS 2010:800, 2 kap) . Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek (SFS 2010:800, 2 kap, 

36§). Lärare lyder under skollagen (vilket även nämns i bakgrunden) som menar att alla barn och 

elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål (SFS 2010:800, 3 §). 

 

Skolverket har sammanställt en text om skolbibliotek med avseende att ge juridisk vägledning. I 

texten har man tagit fasta på förarbetena till skollagen där man med skolbibliotek avser en 

gemensam, ordnad resurs av medier och information som finns till för elever och lärare. Den 

skall ingå i skolans pedagogiska verksamhet och ha som uppgift att stödja elevernas lärande. 

Skolinspektionen menar dessutom att skolbibliotekets innehåll ska vara anpassat till elevernas 

behov för att bidra till språkutveckling och stimulera till läsning. Varken i skollagen, i dess 

förarbeten eller i bibliotekslagen står det något om att skolbibliotek skall ha 

personal/skolbibliotekarie (Skolverket, 2015). 

 

Patricia Montiel-Overall (2009) redovisar i sin vetenskapliga studie Teachers' perceptions of 

teacher and librarian collaboration: Instrumentation development and validation hur lärare i 

USA uppfattar sitt samarbete med bibliotekarier. Hon tar avstamp i tidigare undersökningar som 

visar på att ett tätt samarbete mellan bibliotekarier och lärare ökar elevernas chans till goda 

skolresultat och att det finns riktlinjer om att lärare och bibliotekarier bör samarbeta. Det saknas 

däremot riktlinjer som talar om för de inbegripna hur samarbetet bör se ut. Genom att lärare fått 

svara på frågor om hur samarbetet ser ut har hon gjort det möjligt för bibliotekarier och lärare att 

se hur samarbetet kan intensifieras och förbättras. Hon har utarbetat en modell för att 

bibliotekarier och lärare ska kunna identifiera hur tätt samarbete de bedriver och hur de kan 

förbättra sitt samarbete för att på bästa sätt bidra till elevernas lärande. För att beskriva 

samarbetet användes undersökande faktoranalys med avseende på hur ofta samarbetet skedde 

och hur viktigt samarbetet var för elevernas lärande. Modellen för samarbete delas in i fyra olika 
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aspekter. De fyra faktorerna som undersöktes var gemensamma instruktioner, gemensam 

kursplan, samordning och traditionella samarbetsroller. Hon menar att det traditionella sättet att 

arbeta bör bytas ut mot ett tätare samarbete med gemensam planering, undervisning och 

utvärdering. Denna vetenskapliga artikel är relevant för denna undersökning därför att den visar 

på att ett tätt samarbete mellan bibliotekarier och lärare kan bidra till att förbättra elevernas 

skolresultat.  

 

Parrott och Keith (2015) skriver i den vetenskapliga artikeln Three Heads Are Better Than One: 

Librarians, Reading Specialists, and Classroom Teachers in the Learning Commons om 

betydelsen av samverkan mellan bibliotekarier, lärare och specialpedagoger för att eleverna ska 

utveckla sin läsförmåga på bästa möjliga sätt. Bibliotekarier har något unikt att bidra med när det 

kommer till elevernas läskunskaper. De kan ge den bakgrundskunskap som är så viktig för alla 

och särskilt för elever med lässvårigheter. När elever saknar bakgrundskunskap om ett ämne, 

misslyckas de ofta att förstå vad den handlar om. Författarna skriver om vikten av att diskutera 

vad som lästs för att öka motivationen och få förståelse för vad som lästs. Bibliotekarier har 

kunskap om medier och kan hjälpa till med att hitta material och metoder för de elever som 

behöver särskilt stöd. De är specialister på litteratur och informationssökning. Lärarna måste 

ägna mer tid än förut på administrativa och andra uppgifter. Dessutom reduceras i många fall 

skolornas budget. I artikeln undersöks strategier för hur bibliotekarier kan tillföra ett annat sätt 

att undervisa i samarbete med klasslärare och specialpedagoger i en samarbetsmodell. Parrott 

och Keith menar att biblioteket bör fungera som en dynamisk plats där bibliotekarier, klasslärare 

och specialpedagoger bidrar med sina respektive talanger för att på bästa sätt bidra till att 

eleverna får med sig de kunskaper de behöver. Slutsatsen visar på att eftersom de olika 

yrkesgrupperna erbjuder olika sätt att tillmötesgå elevernas inlärningsstrategier, kan eleverna 

förbättra sin läsförmåga och få tillgång till fler verktyg som de kan använda sig av i sin inlärning. 

Eftersom bibliotekarier och lärare har skilda kompetenser kan de tillföra nya perspektiv som 

leder till att utveckla elevernas läsförmåga där målet är livslångt lärande. 

 

I boken Läsa bör man, har resultat från intervjuer med lärare studerats. Där framhålls 

skolbibliotekarien som en mycket viktig resurs. De nämner bland annat bokprat för både lärare 

och till elever, men också möjligheten att fråga om bra läsning.  När det kommer till 

barnlitteratur verkar många lärare förlita sig på experthjälp utifrån (Kåreland, 2009).  

 

Mikael Alexandersson och Louise Limberg redovisar i forskningsrapporten Textflytt och 

sökslump (2004) på utvecklingsområden och nya kompetenser som krävs i samarbetet mellan 

skola och skolbibliotek. Den visar på bibliotekariens vilsenhet ifråga om sina arbetsuppgifter. 

Vad en skolbibliotekarie bör göra vilar ofta på traditioner om hur man brukar göra, men 

samhällets utveckling kräver att arbetsuppgifter förändras. Lärare och skolledare saknar ofta 

kunskap om vad biblioteket har att erbjuda och om vilken kompetens bibliotekarier har. Det kan 

utgöra ett hinder för integration av skolbiblioteket i undervisningen. Diskussioner eller 

förhandlingar om vad biblioteksansvaret skulle kunna innebära förekommer sällan. Det som 

påverkar bibliotekets roll mest är hur lärarna väljer att använda biblioteket. Det enskilda 

biblioteket har ofta en otydlig roll. Det kan i vissa fall fungera både som skolbibliotek och 

folkbibliotek. Alexandersson och Limberg efterlyser en medveten pedagogisk diskussion för att 

utveckla skolbiblioteket som pedagogisk resurs. De hävdar att bibliotekariers och lärares olika 

kompetenser behöver accepteras, lyftas fram och synliggöras både inom och mellan 

yrkesgrupperna. Då skulle deras yrkeskompetenser kunna tillvaratas på ett positivt sätt. 
 

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap (Bibliotekstjänst, 2013) är en forskningsantologi 

där fem biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare tar upp frågor som handlar om 
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skolbibliotekets roller när det kommer till politik, pedagogik och teknologi. Första kapitlet 

handlar bland annat om vad som kännetecknar ett skolbibliotek. I bibliotekslagen anges att 

elever skall ha tillgång till skolbibliotek, men en tydlig definition saknas. I den kartläggning av 

skolbiblioteken från 2012 som Kungliga Biblioteket genomförde ringas nio pedagogiska 

funktioner med avseende på bibliotekspersonalens funktioner. Det handlar om undervisning i 

informationssökning och källkritik, läsfrämjande aktiviteter, fjärrlån, gemensam planering av 

medieinköp och undervisning tillsammans med lärare, särskilt stöd till elever med lässvårigheter, 

hjälp till elever att välja material för skoluppgifter och läsning utanför skolarbetet. I 

forskningsantologin refereras också till forskning som visar på att ökat samarbete mellan lärare 

och bibliotekarier gynnar läsundervisningen. Här konstateras att kvaliteten och verksamheten i 

skolbibliotek ser olika ut både mellan kommuner men också inom kommuner. Inom kommunen 

är skolbiblioteken beroende av förhållandet till folkbiblioteket. Inom den enskilda skolan är 

skolbiblioteken beroende av hur skolledning, lärare och bibliotekarier tillsammans bestämmer att 

samarbetet skall se ut.  

 

I boken Ett läsande Norden: bokprat, barnbokskaravaner och lässtafetter (Nordiska 

ministerrådet Nordiska litteratur- och bibliotekskommittén, 2000) betonas styrkan i att många 

olika krafter verkar för att utveckla elevers läsande. Här tydliggörs lärarens och bibliotekariens 

olika roller och hur de kan tillvaratas för att på bästa sätt utveckla elevernas läsning. Bokprat är 

till för att väcka en lust att läsa och visa på en mångfald av litteratur. De ger en bakgrund till vad 

boken handlar om och gör att boken blir lättare att ta till sig. Detta är särskilt viktigt för de elever 

som inte kommer från en miljö där läsandet har en viktig roll. Hemmets språkmiljö ger 

förutsättningarna för varje individ. Elever som har en rik språkmiljö är bättre rustade att uppnå 

skolans mål än de som inte har det. För de elever som kommer från miljöer med fattig språkmiljö 

spelar bokprat en viktig roll. Läraren vet vad eleverna har för intressen och vilka starka och 

svaga sidor eleverna har. Hon har ett ansvar för att alla elever utvecklar sin läsförmåga. 

Bibliotekarien har kunskap om lämpliga böcker inom olika intresseområden och kan förmedla 

dem. Det läsfrämjande arbetet kräver goda kunskaper om barn och ungdomslitteraturen. I boken 

betonas vikten av ett tätt samarbete för att eleverna ska åstadkomma goda skolresultat. 
 

Läraren hinner inte läsa alla bra böcker som kan användas inom läsundervisningen. Därför är det 

nödvändigt med samarbete med en bibliotekarie som har överblick över litteraturen och som har 

de flesta av de aktuella titlarna. Ett skolbibliotek/folkbibliotek med ett bra bestånd och goda 

personalresurser är helt enkelt en nödvändig samarbetspart. Det är det nära samarbetet med 

läraren, bibliotekarien och eleverna som ger resultat (Nordiska ministerrådet Nordiska 

litteratur- och bibliotekskommittén, 2000, s. 11). 

 

Vidare påpekas att samspelet mellan skolan och folkbiblioteket skall vara en naturlig del av en 

kommuns liv och att det är rimligt med någon form av överenskommelse som reglerar former, 

innehåll och finansiering av insatserna.  

 

2.4 Sammanställning av tidigare forskning och 

litteraturgenomgång 

 

Tidigare forskning och litteraturgenomgång visar att bokprat är motiverade för att förhindra att 

läskunnigheten sjunker, öka intresset för läsning och öka läsförståelsen. Folkbibliotek har i 

uppgift att skapa och stärka läsvanor från tidig ålder (Svenska Unescorådet, 2006), något som 

bokprat kan bidra till. Genom att folkbiblioteken vänder sig till alla elever i en viss ålder kan alla 
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elever nås, oavsett bakgrund. Detta är viktigt ur demokratisynpunkt. Litteraturen kan hjälpa 

läsare att utveckla sin föreställningsförmåga och därigenom utveckla sin förmåga till empati. 

Litteraturen ger också tillgång till nya kunskaper. 

 

Bokprat kan ses ur ett pedagogiskt perspektiv. De har betydelse när det kommer till elevernas val 

av vilken bok som skall läsas (Chambers (2014). I och med att både bibliotekarier och pedagoger 

finns närvarande i samband med bokprat har eleverna god tillgång till stöd av vuxna. Det går att 

se på elevernas läsning ur olika synvinklar. Limberg (2002) visar på tre olika. Den 

traditionalistiska, den pragmatiska och den emancipatoriska strategin. Vilken eller vilka 

strategier som föredras kan enligt min mening grunda sig i personliga uppfattningar eller 

omvärldens krav. Bokprat kan ses som en pedagogisk resurs genom att de bidrar till att öka 

intresset för läsning vilket i förlängningen kan leda till att eleverna läser mer och därmed i högre 

grad uppfyller skolans mål i ämnet svenska. 

 

Folkbibliotek och grundskola lyder under olika styrdokument. Detta kan försvåra samarbetet 

mellan bibliotek och skola och leda till att ett samarbete inte sker i så stor utsträckning som 

skulle kunna vara möjligt. De skilda styrdokumenten kan också ses som en möjlighet då alla 

elever oavsett bakgrund får möjlighet att ta del av folkbibliotekets resurser, vilket kan leda till att 

de besöker folkbiblioteket även i framtiden Ett gott samarbete mellan bibliotekarier och lärare 

har visat sig gynna elevers skolresultat då eleverna får tillgång till båda yrkesgruppernas 

kompetenser.  

 

I teoridelen kommer jag främst att använda mig av Chambers (2014) resonemang om läsandets 

cirkel och Limbergs (2002) litteraturpedagogiska strategier. Detta för att betona att bokprat, som 

kan ses som en del i läsandets cirkel hänger ihop med läsningens övriga aktiviteter. Om bokprat 

skall gynna läsningen måste också alla led av läsandets cirkel uppfyllas. I vilken mån det sker är 

avhängigt elever, lärare och hemförhållanden. Förtjänsten av bibliotekariers och lärares 

samarbeten speglas utifrån vilka av de litteraturpedagogiska strategier som är dominanta för 

respektive yrkeskategori. Strategierna kan ha inverkan på förutsättningarna för det samarbete 

som bedrivs bibliotekarier och lärare emellan och påverka elevernas läsning.  
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3 Teori 

 

Som teoretisk ansats har jag när det kommer till det pedagogiska perspektivet främst valt att utgå 

från Chambers (2014) teori om läsandets cirkel och Limbergs (2002) resonemang om 

litteraturpedagogiska strategier. Detta för att visa att bokprat kan ses som en del av läsandets 

cirkel och därigenom kan sättas in i ett pedagogiskt sammanhang och för att bokprat som är 

aktuella för denna undersökning är beroende av ett samarbete bibliotekarier och lärare emellan. 

De olika strategierna kan vara till nytta i elevernas läsinlärning, varför ett gott samarbete kan ha 

stor betydelse. Vilken litteraturpedagogisk strategi respektive yrkeskategori ansluter sig till kan 

bero på personliga perspektiv eller yttre faktorer som uppdrag och styrdokument. Teorin grundar 

sig i den litteraturgenomgång som tidigare presenterats.  

 

Bokprat kan ses som en del av den pedagogiska verksamheten i och med att de anses gynna 

läsningen. Chambers (2014) menar att läsande inte är en linjär kedjereaktion där man börjar på A 

och fortsätter tills man nått Ö, utan mer som en cirkel där början är slutet och slutet är början. 

Chambers betonar att vuxenstödet är viktig under läsprocessens alla led, liksom att eleverna skall 

ges förutsättningar att känna lust att läsa. De tre leden i vad han kallar för läsandets cirkel är: 

 

 Att välja, som är beroende av bokbestånd, tillgång, åtkomlighet, skyltning och 

presentation.  

 Att läsa, där det är viktigt att det finns tid och ro att läsa, lyssna till högläsning eller läsa 

tyst. 

 Reaktion/respons, som består av organiserade boksamtal och vardagsprat om böcker.  

 

Aktiviteten bokprat innefattar till största delen ledet Att välja. Bibliotekarien presenterar böcker 

av olika karaktär som bör tilltala målgruppen. Efter bokpratet följer bibliotekarien med ut till 

biblioteket där denne hjälper eleverna att hitta böcker. Eleverna kan också välja att själva 

botanisera i bibliotekets hyllor där det skyltas med böcker, eller ta hjälp av varandra för att hitta 

något som är lämpligt att läsa. Både bibliotekarie och lärare finns till som stöd när det gäller 

detta led i Läsandets cirkel. När vi väljer böcker styrs vi av olika aspekter. Varje val är beroende 

av vad som finns att tillgå. Om det bara finns några få böcker att välja bland är chansen att finna 

något att läsa mindre än om det fanns gott om dem. För att läsa måste det finnas tillgång till 

böcker (texter) och bland dem måste det finnas något som är attraktivt att läsa. Dessutom måste 

böckerna vara tillgängliga. Hur böckerna presenteras har också inverkan på valet av bok. När vi 

läser är vi beroende av både den yttre och den inre miljön. Sannolikheten för att vi skall läsa ökar 

om vi får göra det på ett ställe som upplevs tilltalande. Den ökar också om de inre 

förutsättningarna är goda, om vi mår bra och är motiverade (Chambers, 2014).  

 

På många av de bokprat som bedrivs på folkbibliotek får eleverna låna hem böckerna. Beroende 

på hur elevens hemförhållanden ser ut, uppfylls läsandets cirkel med vuxenstöd och tid till 

läsning i olika utsträckning. I de fall då böckerna lånas till skolan är läsningen avhängig lärarens 

engagemang. Då lärares arbetssituation ofta är ansträngd och läraren har att se till att eleven får 

möjlighet att klara även andra mål, kan läsningen komma i skymundan.  

 

Eftersom bibliotekarierna har läst de böcker som presenterats (och en stor del av övriga böcker 

som elever lånar), skulle de kunna ”knyta ihop säcken” och bidra till ledet reaktion/respons i 

Läsandets cirkel genom att prata med eleverna om böckerna och upplevelser kopplade till dessa.  
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Limberg (2002) som nämnts tidigare, visar på flera studier som betonar bibliotekets aktiviteter 

för att skapa läslust i det läspedagogiska arbetet. Bokprat, tid att läsa, valmöjligheter samt olika 

typer av läs och skrivprojekt är metoder som nämns. Metoden bokprat härstammar från USA och 

började användas i början av 1900-talet. Bokprat svarar mot metoder som ”Whole Language” 

eller LTG (läsning på talets grund) där man är i behov av ett stort urval av texter. Eftersom 

bibliotekarien har stora kunskaper om olika typer av böcker kan de anpassa litteraturvalet till 

elevernas olika behov. Metoden bokprat kan anpassas till följande litteraturpedagogiska 

strategier (Limberg (2002) hänvisar här till Thorson (1988)): 

 

 Den traditionalistiska strategin där bildningsfunktion och kulturarv betonas i 

litteraturundervisningen.  

 Den pragmatiska strategin som har en nyttoaspekt, eleverna ska läsa så mycket som 

möjligt.  

 Den emancipatoriska strategin som strävar efter att eleverna skall utvecklas till 

självständiga, kritiska läsare, texter som upplevs som meningsfulla av eleverna, 

ömsesidig respekt. 

Bibliotekarier och lärare har i uppgift att följa olika lagar och styrdokument. Det kan göra att de 

har olika syn på läsning. Lärare lyder under skollagen som menar att alla barn och elever ska ges 

ledning och stimulans för att så långt som möjligt utvecklas att nå utbildningens mål (SFS 

2010:800, § 3). Detta kan innebära att lärare betonar den traditionalistiska strategin där 

bildningsfunktion och kulturarv är centrala. Målen i svenska handlar om att eleverna ska 

behärska särskilda kunskaper om det svenska språket (Sverige. Skolverket, 2011). Det kan 

innebära att lärare i större utsträckning ställer krav på eleverna, till exempel att de skall läsa ett 

visst antal sidor. Bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek ska främja barns och ungdomars 

språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras 

behov och förutsättningar. (SFS 2013:801§ 8). Det gör att bibliotekarien i större utsträckning kan 

fokusera på att bygga upp ett förtroende, möta barnet där det är, lyssna till vad denne är 

intresserad av.  

 

Genom ett samarbete mellan bibliotekarier och lärare får eleverna tillgång till olika 

inlärningsstrategier och verktyg som de kan använda och som bidrar till att förbättra deras 

läsförmåga (Parrot & Keith, 2015). Den kombination av frihet och krav som ett samarbete 

mellan bibliotekarier och lärare ger, skulle kunna öka chanserna för att tillgodogöra sig kunskap 

och ett livslångt lärande.  

 

Bokprat kan ses som en del av läsandets cirkel (Chambers, 2014) och därmed som en del av 

litteraturundervisningen där de har ett pedagogiskt värde, då de ger elever och lärare tillgång till 

ny kunskap om bland annat vilken litteratur som finns att tillgå. Det samarbete som bibliotekarier 

och lärare genomför är viktiga då de har visat sig ha positiva effekter på elevernas inlärning. 

Genom de samarbeten som sker i samband med läsning får eleverna tillgång till både 

bibliotekariens och lärarens olika kompetenser och inlärningsstrategier, vilka Limberg (2002) 

visar på. Dessa kan påverkas av de olika styrdokument som lärare och bibliotekarier lyder under. 

Genom belysa empirin ur det teoretiska ramverk som jag påvisat vill jag försöka beskriva hur det 

förhåller sig och söka svar i varför det förhåller sig på ett visst sätt. 
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4 Metod  

 

För denna undersökning har metoden semistrukturerade intervjuer valts (Bryman, 2011). Detta 

för att få reda på informanternas subjektiva uppfattningar om bokprat. Två bibliotekarier som 

regelbundet erbjuder bokprat till grundskolans årskurs fyra i folkbiblioteket, och två 

grundskollärare som regelbundet besöker folkbiblioteket med sina klasser i årskurs fyra för att 

delta i bokprat har intervjuats på deras respektive arbetsplatser. Varje intervju har skett utan yttre 

störningsmoment. Min ambition har varit att förhålla mig neutral i uppsatsförfarandet, men 

eftersom intervjusituationen innebär möten mellan människor finns det alltid viss risk för 

påverkan.  

 

Intervjusvaren mynnar ut i en berättelse om hur respektive yrkesgrupp uppfattar bokprat. I 

resultatdelen presenteras bibliotekariers och lärares svar. Materialet bearbetas i analys, tolkning 

och diskussionsdelen genom att svaren jämförs med varandra, analyseras och kopplas till tidigare 

forskning och relevanta texter från litteraturgenomgången enligt nedanstående rubriker. 

 

 Varför bokprat?  

 Bokprat som en del av den pedagogiska verksamheten  

 Samarbetets möjligheter och dilemman 

Slutligen presenteras de slutsatser som dragits. 

4.1 Urval 

 

Informanterna har valts ut genom bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). I egenskap av 

biblioteksassistent i en mindre kommun känner jag till bibliotekarier som regelbundet arbetar 

med bokprat för grundskolan, och klasslärare för årskurs fyra som regelbundet besöker bibliotek 

för att delta i bokprat. 

 

Tanken var först att urvalet av informanter skulle ske genom snöbollsurval. Jag skulle ta kontakt 

med bibliotekarier som utförde aktiviteten bokprat och de skulle ge mig information om lärare 

som deltog i bokprat med sin klass. Från bibliotekarierna fick jag tips på lärare som deltog i 

bokprat. Jag kontaktade lärarna genom mail, men fick inget svar. Eftersom jag vet att lärare i 

allmänhet arbetar under press och därför kan vara svåra att få till att delta, valde jag att ta kontakt 

med lärare som jag kände till och som var relevanta för min undersökning.  

 

4.2 Genomförande 

 

Först skrev jag intervjuguider till bibliotekarier och lärare enligt de kriterier som anges i boken 

Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2011). När jag fått klartecken från min mentor tog jag 

först kontakt med bibliotekarier och sedan lärare via det mail som återfinns i bilaga 3. Genom 

mailkonversationer kom vi överens om tid och plats för intervjun. Platsen för intervjun är viktig 

då miljön bör vara lugn och ostörd (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer ägde rum på respektive 

informants arbetsplats. De spelades in och transkriberades för att sedan struktureras i enlighet 

med resultatdelen. Intervjuerna tog cirka 30 minuter i anspråk. Intervjuutskrifterna finns i 

författarens ägo.  
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4.3 Etiska överväganden 

 

De etiska principer som gäller för denna studie har jag sammanfattat i enlighet med Bryman 

(2011): 

 Informationskravet: Informanterna har informerats om undersökningens syfte. De 

har fått veta att de deltar på frivillig basis och att de har rätt att hoppa av om de vill. 

De har också fått reda på vilka moment som ingår i undersökningen. 

 Samtyckeskravet: Deltagarna har haft rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

De har informerats om att de när som helst kan avbryta intervjun. 

 Konfentialitetskravet: Uppgifter om de personer som ingår i undersökningen har 

behandlats med största möjliga konfidentialitet. Ingen obehörig har kunnat komma 

åt personuppgifter om deltagarna. 

 Nyttjandekravet: De uppgifter som samlats in om informanterna har endast och 

kommer endast att användas för undersökningens ändamål. 

De ovan beskrivna etiska överväganden har påverkat tillvägagångssättet genom att de mail som 

skickades ut med förfrågan om deltagande i intervju innehöll information om vad studien skulle 

handla om och hur lång tid intervjun beräknades ta. I mailen fanns också information om att 

ingen person som intervjuats skulle kunna identifieras i rapporten, att deltagandet var frivilligt 

och att deltagaren kunde hoppa av om den ville. Inspelade intervjuer finns sparade hos 

författaren med kodade namn. Intervjuutskrifterna finns gömda i författarens ägo och 

personuppgifter har kodats. I resultatdelen anges informanterna med beteckningar där uppgifter 

om kön inte framgår. Empirin kommer inte att användas för annat ändamål än denna 

undersökning.  

 

4.4 Avgränsning 

 

I denna studie undersöks bokprat som äger rum på folkbibliotek för elever och lärare i årskurs 

fyra. Att jag valt just årskurs fyra beror som jag nämnt tidigare på att jag upplever att elever i den 

åldern är mycket intresserade av att lära sig. Dessutom är det elever i den åldern som är aktuella 

för PIRLS (u.å.a), en internationell undersökning i läskunnighet.  

 

Empirin innefattar svar från två bibliotekarier som regelbundet erbjuder bokprat till grundskolans 

årskurs fyra i folkbiblioteket, och två grundskollärare som regelbundet besöker folkbiblioteket 

med sina klasser/grupper för att delta i bokprat. Fler informanter hade varit att föredra då det 

skulle ha bidragit till ett mer gediget underlag, men eftersom det var svårt att få tag i lärare som 

ville ställa upp var jag tvungen att begränsa antalet. 

 

Eftersom jag ville undersöka hur det faktum att bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek lyder 

andra styrdokument än lärare i grundskolan kan påverka svarsresultaten, var det givet att 

undersökningen skulle äga rum i en kommun där det förhåller sig på det viset. Grundskolorna i 

kommunen saknar bemannade skolbibliotek, ett faktum som är intressant då det kan påverka 

informanternas inställning till samarbete och i förlängningen påverka elevernas inställning till 

läsning.  
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5 Resultat 
 

Här presenteras informanter och deras arbetsplatser. Först de bibliotekarier som erbjuder bokprat 

och de bibliotek som de verkar i. Därefter redogörs för hur de uppfattar bokprat och dess syften 

samt hur de arbetar med bokprat och hur de uppfattar att bokprat påverkar eleverna. För att se på 

vilka sätt bibliotekariers och lärares arbeten med bokprat respektive läsinlärning har likheter och 

skillnader, beskriver jag också vilka tankar de har om grundskolans arbete med läsning.  

 

På liknande sätt presenteras de lärare i årskurs fyra som regelbundet deltar i folkbibliotekens 

bokprat med sina klasser, och den skola de verkar i. Därefter redogörs för hur de uppfattar 

bokprat och dess syften samt hur de arbetar med bokprat och hur de uppfattar att bokprat 

påverkar eleverna. För att se på vilka sätt bibliotekariers och lärares arbeten med bokprat 

respektive läsinlärning har likheter och skillnader, beskriver jag också hur lärarna arbetar med 

läsning i sina respektive klasser.  

 

En förutsättning för folkbibliotekens bokprat är att samarbete mellan bibliotekarier och lärare 

bedrivs. Därför är det viktigt att klargöra vilka tankar informanterna har om samarbetet.  

 

5.1 Bibliotekarier 

 

5.1.1 Presentation av bibliotekarier och deras arbetsplats  

 

Bibliotekarie B1 arbetar på en folkbiblioteksfilial som ligger i samhällets kärna. Där finns också 

en matvarubutik och bensinmack. Det är ca 1 kilometer mellan grundskolan, som bedriver 

sexårsverksamhet och grundskola upp till årskurs sex, och biblioteket. B1 har bedrivit 

schemalagda bokprat för 6 årsverksamhet och upp till årskurs sex i snart två år, men har 

erfarenhet av att arbeta inom biblioteksverksamhet och bedriva sagostunder och bokprat för 

andra åldersgrupper sedan 1997. B1 håller i ca fem bokprat i veckan. B1 läste någon kortare kurs 

där bokprat ingick under bibliotekarieutbildningen, men är utöver det självlärd vad gäller 

aktiviteten. 

 

Bibliotekarie B2 arbetar på huvudbiblioteket som ligger strax intill stadens kärna. I samma 

byggnad finns också ett högstadium, bowlinghall, danslokaler, sporthallar, vägledningscentrum 

och några andra föreningar. Mellanstadiet ligger i en byggnad cirka 50 meter bort. Till 

stadsbiblioteket kommer också skolor som ligger ett flertal kilometer bort, men de besöker 

biblioteket mer sporadiskt. B2 utexaminerades år 2004 och har bedrivit bokpratsverksamhet 

sedan 2005. B2 har som tumregel att hålla i ungefär två bokprat per dag. Vad gäller utbildning i 

bokprat deltog B2 i några bokpratsövningar i slutet av bibliotekarieutbildningen. Utöver dessa är 

B2 självlärd.  

 

5.1.2 Bibliotekariers beskrivning av bokprat  

 

B1 och B2 beskriver de bokprat som de bedriver på liknande sätt. B2 beskriver sina bokprat på 

följande sätt: 
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Jag börjar med att möta dem vid entrén. Om det är en grupp som inte varit här förut går jag före 

och visar vägen till sagorummet där de får slå sig ner. Om det är första gången de är här börjar 

jag med att presentera mig och att de får säga sitt namn, för även om jag inte kommer ihåg 

namnen så känns det viktigt att få igång någon typ av interaktion. Om det är första gången de 

kommer så berättar jag också för dem vad som kommer att hända: att jag kommer att visa böcker 

och berätta om dem att de gärna får låna dem sedan och att jag kommer att vara med dem ute i 

biblioteket och hjälpa dem att hitta andra böcker om de vill. Jag brukar välja ut fyra, fem titlar 

och jag brukar försöka ha minst fyra ex av varje titel. Sedan presenterar jag bokens titel, vad 

författaren heter och därefter berättar jag litegrann vad boken handlar om. Det är viktigt att 

berätta så att eleverna får en förförståelse, men samtidigt får jag inte avslöja för mycket av 

handlingen. Därför brukar jag prata mycket om bakgrunden, exempelvis vilken värld den utspelar 

sig, är det en skolvärld eller en fantasy historia, vem är huvudpersonen, hur gammal är han eller 

hon? Jag ger förutsättningen för läsningen och avslöjar inte för mycket av handlingen, men sedan 

så försöker jag också nästan alltid att avsluta med en cliffhanger så att det ska bädda för sug att 

läsa boken. När jag har presenterat alla böcker får de ställa frågor och får de räcka upp handen 

och visa vilka böcker de vill ha, så får de ta de böckerna. Om böckerna inte räcker till för alla 

brukar läraren låna dem till klassrummet så får de lotta där. Sedan går vi ut och kollar på andra 

böcker i bokhyllorna (B2). 

 

Förutsättningarna ser lite annorlunda ut för B1 som arbetar på en mindre filial. Innan eleverna 

kommer ställer de (B1 och biblioteksassistent) fram stolar eftersom de inte har något särskilt 

sagorum till förfogande. B1 beskriver också hur eleverna får börja med att återlämna tidigare 

lånade böcker, så att de kan påminna om försenade eller glömda böcker när eleverna sedan skall 

låna. B1 brukar ha ungefär fyra-fem böcker av olika karaktär att prata om. Efter varje 

bokpresentation får eleverna räcka upp handen om de är intresserade av att låna den. B1 brukar 

ha lånat in tre-fyra böcker av varje titel. Om en bok är väldigt populär får eleverna reservera 

titeln, eller så får läraren låna in den till klassen så att fler kan läsa den. I slutet av bokpratet 

brukar B1 visa på någon ny bok. Det kan röra sig om en fackbok eller så. När böckerna 

presenterats brukar även B1 följa med eleverna ut i biblioteket för att hjälpa eleverna att hitta 

något som de kan tänkas vilja läsa. Efter det får eleverna låna. 

 

5.1.3 Bibliotekariers uppfattningar om syftet med bokprat  

 

Båda bibliotekarierna anser att bokpratens viktigaste syfte är att väcka läslust. Därutöver finns 

det en rad medföljande syften. B1 pratar om att få eleverna att känna att det är naturligt att 

komma till biblioteket och att de ska trivas där. Ibland kan B1 känna det som ett misslyckande 

om ingen elev vill låna de böcker som presenterats, men resonerar som så att det kan vara en 

poäng i att eleverna får höra talas om en bok som de själva inte skulle vilja läsa, att det kan 

bredda deras horisont. Ibland händer det också att elever kommer och frågar efter en bok som 

presenterats vid ett tidigare bokprat, men som ingen valt just då. 

 

B1 berättar också om Svenska barnboksinstitutets ”17 skäl för barnboken” som beskriver om 

möjligheten att lära känna empatisk förmåga, lära känna andra tider, andra världar, att man aldrig 

är ensam om man har en bok och att böcker kan bygga klyftor över generationer. 

 

B2 ser bokprat som en chans att visa vilka nya böcker som kommit, men också på att böcker som 

inte har så lockande framsida, som eleverna inte skulle ha valt i första hand kan vara bra.  
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5.1.4 Hur bibliotekarier arbetar med bokprat 

 

Ingen av bibliotekarierna tycker att de förbereder eleverna nämnvärt inför ett bokprat. B2 

nämner den information som ges för elever som deltar i bokprat för första gången: Att böcker 

kommer att presenteras och att de får låna efteråt, men att det aldrig är något tvång att låna. B1 

nämner de gånger lärarna arbetar med teman och eleverna är förberedda på att böcker om ett 

visst tema skall presenteras. 

 

När det kommer till att agera på något särskilt sätt under bokprat berättar B1 om vikten av att 

vara öppen och inte ha förutfattade meningar eller tycka att andra har fel bara för att de har andra 

referensramar. B1 berättar om ett tillfälle då en elev gjort klassen uppmärksam på att arabiska 

minsann inte läses åt fel håll, vilket B1 antytt, utan åt rätt håll sett från arabisktalandes synvinkel. 

B1 berättar också om det svåra i att berätta om böcker som berör känsliga ämnen som 

skilsmässor, övergrepp, föräldrar som sitter i fängelse etc. Ibland skulle det vara bra att ha tätare 

kontakt med lärarna för att höra vad som är lämpligt. B2 brukar tänka på att ha ögonkontakt med 

alla barn. När B2 läser högt ur en bok händer det i bland att denne ibland använder sig av röster.  

 

Båda bibliotekarierna har tänkt att de borde följa upp bokprat, men att det inte finns tid till det. 

Båda brukar vid tillfällen prata med barnen om böcker som lästs, men det sker sällan strukturerat 

utan oftast mer som småprat. Vid samtalen kan det hända att de själva få boktips av eleverna, 

något som upplevs som positivt. B2 berättar att de grupper som besöker biblioteket regelbundet 

brukar börja bokpratet med en kort pratstund om de böcker som lästs. B1 tror att det skulle vara 

lättare att prata med eleverna om biblioteket låg i skolan eftersom de då skulle kunna träffas 

oftare och känna till varandra bättre. B1 vill inte få uppföljningen av bokprat att verka som ett 

förhör, men tycker att det kanske vore bra att kolla upp om eleverna verkligen läst de böcker som 

de tidigare varit så ivriga att låna vid ett bokprat. B1 menar att även om en elev lånar hem en 

mängd böcker, så finns det ingen garanti för att de blir lästa.  De elever som däremot vill låna del 

2 i en serie har förmodligen läst del 1. 

 

5.1.5 Hur bibliotekarier uppfattar att bokprat påverkar eleverna 

 

Bibliotekarierna tycker att eleverna är ivriga och entusiastiska när de kommer. De sköter sig bra, 

är duktiga och lyssnar vad det verkar rätt uppmärksamt. B2 berättar om att de yngre barnen oftast 

är drillade av sin lärare och går på led, men att de äldre ofta springer in till sagorummet. B2 

tycker att eleverna i stort är duktiga och om någon elev har en diagnos så har den oftast en 

hjälplärare med sig. 

 

Båda bibliotekarierna är övertygade om att bokprat har en positiv effekt på elevernas inställning 

till läsning. B1 pratar särskilt om bokpratens värde för de barn som inte får tillgång till litteratur 

hemifrån, de som har stressade föräldrar eller föräldrar som av olika skäl inte har förmågan att ge 

förutsättningarna till läsning, att bokprat ger alla förutsättningarna att få reda på vad som finns. 

B2 betonar bokpratets kravlösa miljö, att många verkar tycka att det är vilsamt att bara sitta och 

lyssna och veta att de inte måste redovisa vad som sagts, eller ens låna en bok. Ändå märks det, 

berättar B2 att de blir jättesugna på att läsa. Vidare säger B2 om bokpratets positiva effekter: 

 
Dels så tror jag att de skapar ett sug, de vill läsa de böcker som presenteras, men de upptäcker 

också att det finns annat. De blir också mer hemmastadda på biblioteket. Det märker jag inte 
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minst på de elever som gått här i flera år och nu går på högstadiet. De kan släntra in och går bland 

hyllorna. De vet precis vad de söker och vars de kan hitta det (B2). 
 

Bokprat fyller alltså inte enbart uppgiften att få eleverna intresserade av just de böcker som 

presenteras. Besöken bidrar också till att eleverna känner sig hemmastadda i biblioteket och att 

de kan uppsöka biblioteket även vid andra tillfällen. 

 

5.1.6 Bibliotekariers tankar om grundskolans arbete med läsning 

 

När det gäller grundskolans arbete med läsning skulle B1 önska att man i grundskolan ger 

tillräckligt med tid för läsning. B2 förstår att skolan måste arbeta efter sina verktyg, men tycker 

att det vore bra om skolan fokuserade mer på läslust och läsupplevelse än på antalet lästa sidor. 

Som komplement till skolans syn på läsning brukar B2 prata med eleverna och fråga om de 

tyckte om vad de läste, om det var bra, i stället för att fokusera på antal lästa sidor. 

 

5.1.7 Bibliotekariers tankar om samarbetet med lärare  

 

På frågan om vad som skulle kunna förändras säger B1 att det är bra att variera sig och att inte 

alltid utföra bokprat på samma sätt. B2 tycker att det vore bra om det fanns bemannade 

skolbibliotek, särskilt för de elever som har långt till biblioteket. Då skulle eleverna kunna få 

hjälp direkt i skolan. B1 berättar om det faktum att biblioteket inte ligger i skolan: 

 
Nackdelen med att biblioteket inte ligger i skolan är att om jag gör en reservation på en bok 

brukar jag säga att boken borde vara här om två dagar, men barnet kommer inte hit i övermorgon. 

Det kommer efter en månad med sin klass, och när de kommer har barnet glömt bort vilken bok 

det reserverat.  Om biblioteket låg i skolan skulle det vara lättare att ha regelbunden kontakt med 

eleverna, så det där är som lite svårt (B1). 

 

B2 pratar om den personliga servicen, att om eleverna oftare skulle kunna ta sig till biblioteket, 

skulle det vara lättare att veta vilken bok som passar för vilken person. B2 berättar att de ska 

ordna en depå med böcker för bokprat för att ge fler elever tillgång till samma bok. 

 

På frågan om lärarna brukar önska något speciellt inför ett bokprat säger både B1 och B2 att det 

vanligaste är bokprat med ett visst tema inför ett temaarbete i skolan. B1 berättar att det hänt att 

lärare vill ha böckerna på direkten och att det då är svårt att ta fram rätt litteratur. I de fall lärarna 

är ute i god tid hinner de låna in böcker från andra bibliotek också. B1 säger att när det gäller 

elever med behov av särskilt stöd skulle det hade varit lättare om biblioteket legat i skolan, så att 

man på tu man hand kunnat prata med läraren om vilka behov en elev har. B2 nämner också att 

lärarna brukar önska sig tips på högläsningsböcker. Det händer också att lärare har önskemål om 

något för elever med särskilda behov. 

 

Båda bibliotekarierna upplever samarbetet positivt. B1 berättar om sitt besök på mellanstadiets 

föräldramöte som varit meningsfullt både för föräldrar och för lärare. Där pratades både om 

läsning och om böcker. B2 berättar om bokningar för bokprat som numer fungerar väl och 

rutinmässigt. Vad gäller förändring i samarbetet så tycker B1 att det vore lättare att samarbeta 

med grundskolan om biblioteket låg i samma byggnad och under samma förvaltning. Då kunde 

bibliotekarien delta i planeringsarbetet inför exempelvis ett tema. B2 är nöjd med samarbetet 

som det är och nämner att fördelen med att folkbiblioteken vänder sig till barnen på skoltid är att 
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alla barn nås, oavsett bakgrund. Om biblioteket enbart vände sig till barnen på fritiden finns det 

en risk att enbart de barn vars föräldrar besöker biblioteket nås av bibliotekets utbud.  

 

5.2 Lärare 

 

5.2.1 Presentation av lärare och deras arbetsplats 

 

Lärare L1 är klasslärare i en årskurs fyra i en skola som bedriver undervisning för förskoleklass 

till och med årskurs sex. I skolan finns det nio klasser (förskoleklass inberäknat). Biblioteket 

ligger cirka en kilometer från skolan. L1 utexaminerades från lärarutbildningen år 1997. I sina 

tidigare lärarjobb har L1 under några år regelbundet besök biblioteket för att delta i bokprat, men 

de flesta åren har det skett mer sporadiskt. Sedan ett år tillbaka har L1 arbetat på nuvarande skola 

och sedan dess besökt biblioteket regelbundet en gång i månaden för att delta i bokprat.  

 

Lärare L2 är klasslärare i en årskurs fyra i en skola som bedriver undervisning för årskurs fyra 

till och med nio. I skolan finns det tretton klasser. Biblioteket är placerat i skolans mitt. L2 

utexaminerades från lärarutbildningen år 1996. I den skola som L2 arbetade i tidigare hade de 

regelbundna besök av bokbussen där det ibland erbjöds bokprat inne i själva bokbussen. Under 

de senaste fem åren har L2 besökt biblioteket en gång i månaden för att delta i bokprat.  

 

5.2.2  Lärares beskrivning av bokprat 

 

Lärarna beskriver bokprat på liknande sätt. Lärare L1 beskriver dem som att bibliotekarien har 

plockat fram böcker anpassade för åldern och berättar lite kort om vad de handlar om, läser 

utdrag ur några böcker eller återberättar en spännande händelse. Ibland vävs berättelser ihop till 

ett tema. Bibliotekarien berättar om bokens karaktärer och bokens handling. 

 

5.2.3  Lärares uppfattningar om syftet med bokprat 

 

Båda lärarna anser att bokprat fungerar som inspirationskälla för eleverna. L1 pratar om att 

eleverna får möjlighet att hitta böcker de inte skulle ha valt själva. L2 tycker att det är bra att 

bibliotekarien visar om boken är lättläst och hur det ser ut i boken så att eleverna själva kan 

bedöma om det är en bok som de klarar av.  

 

5.2.4 Hur lärare arbetar med bokprat 

 

Lärarna brukar förbereda barnen på att de ska vara goda lyssnare och vänta på sin tur när de är på 

bokprat. Lärare L1 berättar också om andra ordningsregler och om förberedelser inför 

exempelvis ett tema. Då kan det handla om att förbereda barnen på att de ska få lyssna till 

boktips om böcker som handlar om något särskilt. Eleverna är inkörda på att det är bokprat varje 

månad, så de vet ungefär vad som gäller. Eleverna brukar också förberedas på att en person inte 

kan ta alla bokpratsböcker själv och att det är viktigt att först lyssna på vad bibliotekarien pratar 

om. 

 



22 

 

Båda lärarna lyssnar intresserat på bibliotekariens presentation. De läser mycket själva och är 

intresserade av de böcker som presenteras. Om det är något särskilt som presenteras kan de 

kommentera det. Annars anser de att bokprat är bibliotekariens stund med eleverna, men de finns 

där för att hålla ordning i gruppen, se till att de uppför sig på ett bra sätt, och hjälpa till vid 

behov.   

 

Ingen av lärarna anser att de brukar följa upp bokpraten på något särskilt sätt. L1 kan ibland 

ställa någon fråga kring en bok det pratats om eller kommentera en bok som denne själv har läst. 

L2 kollar av vilka av de böcker som har presenterats som ska lånas. I L1:s klass lånas böckerna 

till klassrummet och i L2:s klass får eleverna själva välja om de vill låna hem boken/böckerna 

eller om de vill låna den/dem till klassrummet. När det är dags att lämna tillbaka 

biblioteksböckerna till biblioteket brukar L1 fråga om det är någon bok som var så intressant att 

den kan rekommenderas till någon annan elev eller om de behöver ha mer tid för att läsa ut den 

och därför ska låna om boken. 

 

På frågan om lärarna brukar samtala med eleverna om de böcker de läser berättar L1 att eleverna 

brukar få redovisa boken skriftligt eller muntligt. L1 föredrar muntliga redovisningar, och 

försöker få tid till det. Lärare L2 berättar hur det kan gå till när de samtalar om böcker:  

 
Jo, lite kort så där runt i kring så kan vi ha där man kollar upp någon gång då och då. Det tar 

ungefär en månad att läsa ut en bok. Vi satsar på att ha tre gånger tjugo minuter tyst läsning i 

veckan och en del läser mer än det, men det är det minsta, vi försöker med det. Efter inte varje 

gång, men åtminstone en gång i veckan brukar jag försöka kolla litegrann, jag kan exempelvis be 

dem läsa sista meningen och berätta om vad som hänt för att få lite koll på om de har förstått vad 

de läser i boken. Detta sker i helklass nu i fyran (L2).  

 

De brukar alltså ha ungefär tjugo minuters tyst läsning tre gånger i veckan. Ungefär en gång i 

veckan brukar L2 se om eleven har förstått vad som lästs genom att exempelvis be eleven att läsa 

sista meningen och berätta vad som hänt i boken. 

 

5.2.5  Hur lärare uppfattar att bokprat påverkar eleverna  

 

L1 berättar att eleverna i klassen är väldigt entusiastiska och engagerade när det kommer till 

bokprat, och att de lyssnar på vad som sägs. L2 berättar hur eleverna är deltagande och lyssnar, 

att de kommer med frågor och funderingar och att de kan känna igen sig i berättelserna. 

 

L2 tror att bokprat har effekt på elevernas inställning till läsning på det sättet att de kan få tips 

om böcker som låter intressanta. Om de bara går för att låna själva händer de ofta att de lånar 

böcker som har en tilltalande framsida, men som de inte klarar av att läsa. L1 har sett att bokprat 

påverkar de som redan är intresserade av läsning på ett positivt sätt, de får tillgång till fler titlar. 

Däremot tycker L1 att det är svårare att se om bokprat har någon effekt på de som inte läser så 

mycket, men L1 berättar att även dessa elever hittar rätt bok i bland. 

 

L2 upplever att bokpratets positiva effekter är att eleverna får inspiration och hjälp att hitta 

spännande saker, att eleverna får hjälp att veta vad en bok handlar om och att hitta en bok på rätt 

nivå. Om de positiva effekter som lärarna upplever att bokprat har säger L1 så här:  
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Att de får vidgade vyer vad gäller bokval. I en skola som vår som ligger på landet finns det inte 

så många ställen att gå till där det händer någonting. Det är biblioteket och kyrkan någon gång, så 

att för oss är det ett sätt att komma ut och se litegrann. Vi har inte så lätt att färdas och se på 

saker, vi har inte råd att göra det så ofta, så att det är en höjdpunkt att få gå till biblioteket och 

träffa någon annan (L1). 

 

L1 menar alltså att eleverna genom bokprat får vidgade vyer vad gäller bokval och eftersom 

skolan ligger i ett litet samhälle ser de också bokprat som en möjlighet att komma ut och se 

något annat än skolan.  

5.2.6 Lärarnas arbete med läsning 

 

När det gäller grundskolans arbete med läsning tycker L1 att det är viktigt att eleverna får möta 

olika slags böcker, kulturer, världar – exempelvis historiska, att de får läsförståelse och kan 

utveckla skrivandet utifrån vad de läser. Ordförståelse och ordkunskap är viktigt. L2 tycker att 

det är viktigt att prata på olika sätt om boken, att prata så att de får läsförståelse. L2 poängterar 

att eleverna inte bara ska svara på frågor, söka och hitta fakta. Läsning innefattar upplevelser och 

känslor. Det är viktigt att läsa för att få se andra miljöer och kunna leva sig in i andras liv. 

 

I skolan lär L1 eleverna att förutspå vad som kan hända i berättelsen. Eleverna får träna sig att 

sammanfatta texter och träna sig att ställa frågor. När eleverna läser ett svårt ord ska det skrivas 

upp och så pratar de om det. L1 försöker se till att de har någon slags läsning varje dag. De läser 

och pratar om texter både i grupper och i helklass. Tyvärr blir den egna lästiden, som är en slags 

upplevelseläsning ofta lidande för allt annat som skall hinnas med. L1 menar att den egna 

lästiden inte ger så mycket till de svagaste utan att de lär sig mer på att prata i grupp. I L1:s klass 

tas de böcker som lånats på biblioteket till klassrummet, medan L2:s elever får välja om 

böckerna ska lånas hem eller till skolan. Eftersom den egna lästiden ofta blir lidande brukar L1 

jobba mer aktivt med läsning i perioder. Då får eleverna möjlighet att komma in i den bok de 

läser. L2 berättar om sitt arbete med sicksackserien: 

 
Vi har jobbat lite med ett läromedel som heter sicksack där det är läsa olika sorters texter så det 

har vi ju där man får titta på både skönlitterära texter och faktatexter och jobba med läsförståelsen 

där. Till det materialet finns det boksamtalskort så man får bra hjälp med att hitta de här andra 

sakerna som man kan prata om i en bok, det är inte bara handlingen, utan titta på huvudpersoner, 

på illustrationer, alltihop som finns i en bok, förstå hur boken är uppbyggd, en vanlig roman. Så 

det är lite både att prata och att skriva om det. Vi har hittat bra material med sicksackserien. Den 

tar upp väldigt vältäckande just i läsförståelsen på olika sätt (L2). 

 

L1 och L2 arbetar med läsinlärning på liknande sätt. Medan L1 till stor del utgår från erfarenhet, 

arbetar L2 också efter sicksackserien där man använder sig av samtalskort för att närma sig 

texter på olika sätt.  

 

5.2.7 Lärares tankar om samarbetet med bibliotekarier 

 

Samarbetet mellan bibliotekarier och lärare är till stor del avhängigt dem själva, men olika skolor 

kan också ha olika regler för hur mycket som får lånas hem. L2 berättar om det positiva i att 

eleverna får låna så mycket som läraren anser är lämpligt.  

 
Det är viktigt att inspirera dem att hitta bra böcker att läsa och att de får låna och läsa så många 

böcker som de vill. För de vill ju ofta låna många böcker och det kan ju vara bra på det sättet att 
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de börjar läsa en bok och så upptäcker de att ”den här var för svår, här förstår jag ingenting, den 

var inge rolig” så att då har de ju något annat att ta av i stället. Och en del väljer att låna så enkla 

böcker så då är det bättre att de lånar fem böcker så tar det aldrig slut ändå så att, och jag tycker 

att det fungerar ju så bra. Och vi sätter ju själva reglerna för vad de får låna och inte låna. Jag 

tycker att det fungerar jättebra, och de tycker om att gå på biblioteket och de tycker om att läsa 

(L2).  

 

L2 tycker att det är positivt att lärarna själva får sätta upp regler för hur lånen av böcker skall gå 

till. Det som är bra med att eleverna kan låna många böcker är att om någon av böckerna inte 

skulle passa för låntagaren, finns det alltid möjlighet att läsa någon annan av de lånade böckerna.  

 

På frågan om vad som skulle kunna förändras när det gäller bokprat säger L1 att det vore kul, ett 

spännande möte om bibliotekarien kunde komma till skolan för att samarbeta med läraren om 

någon bok som de läst i helklass. De skulle till exempel kunna följa upp en bok med boksamtal 

tillsammans. Eleverna skulle då kunna få tillgång till både lärarens och bibliotekariens 

kompetens att samtala om böcker. L2 tycker att samarbetet fungerar bra och inte behöver 

förändras. Det enda är att L2 själv oftare skulle kunna säga till i förväg om det behövs 

skönlitteratur om ett visst ämne exempelvis gatubarn eller andra världskriget. Båda lärarna 

önskar ibland av bibliotekarierna att de tar fram böcker om ett visst tema. Båda lärarna upplever 

att samarbetet fungerar mycket bra, L2 säger att bibliotekarierna är hjälpsamma och 

tillmötesgående.  
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6 Analys, tolkning och diskussion 
 

Nedan följer analys, tolkning och diskussion av de resultat som framkommit. Bibliotekariers och 

lärares svar jämförs med varandra, analyseras och kopplas till den aktuella teorin.  

 

6.1 Varför bokprat? 

 

Bibliotekarier och lärare uppfattar bokprat på liknande sätt. Bibliotekarierna berättade mer 

utförligt om bokprat och tanken bakom dessa, troligtvis för att det är bibliotekarierna som utför 

dessa. Resonemanget om att i aktiviteten bokprat ge förkunskap om texten resonemanget om 

interaktion visar på en medvetenhet om aktivitetens pedagogiska värde som går att koppla till 

vad Parrot och Keith (2015) skriver i sin vetenskapliga artikel. 

 

Bibliotekarier och lärare uppfattar också syftet med bokprat på liknande sätt. Båda 

bibliotekarierna uttryckte sig i ord om läslust, medan båda lärarna menade att de gav eleverna 

inspiration. Dessa uppfattningar kan kopplas till både läroplanen som menar att undervisningen 

ska stimulera elevernas intresse för att läsa (Sverige. Skolverket 2011, s.222) och bibliotekslagen 

(SFS 2013:801, § 8), som menar att biblioteken skall stimulera till läsning. Alla informanter talar 

om att bokprat ger eleverna möjlighet att välja en bok som de inte skulle ha valt på egen hand 

eftersom de genom bokprat får en förförståelse för vad boken handlar om, de behöver inte förlita 

sig på en tilltalande framsida.  

 

Bibliotekarier talar om vad bokprat kan ge i förlängningen, som att det blir naturligt att besöka 

biblioteket, att de trivs där. Elever som tidigare kommit på regelbundna besök, kommer numer 

till biblioteket på egen hand. Min uppfattning är att om bokprat kan göra att elever blir positivt 

inställda till biblioteken och de därmed besöker biblioteken på egen hand, så har biblioteken 

större förutsättningar att lyckats i sitt uppdrag att främja litteraturens ställning och intresset för 

bildning, upplysning, utbildning och kulturell verksamhet. Om detta står det att läsa i 

bibliotekslagen (SFS 2013:801, 2§). 

 

Både lärare och bibliotekarier anser att man genom att läsa lär känna andra tider och andra 

världar. Detta har betydelse för att kunna leva sig in i andras förhållanden, känna empati och få 

tillgång till kunskap, något som betonas i Läroplanen (Sverige. Skolverket, 2011). En lärare talar 

också om läsförståelse, ordförståelse och ordkunskap, något som också anges i läroplanen (ibid. 

2011). Även bibliotekslagen (SFS 2013:801) tar upp att folkbiblioteken skall främja barns och 

ungdomars språkutveckling och stimulera till läsning. 

 

Resultatet visar på att eftersom folkbiblioteken vänder sig till eleverna under skoltid, så får alla 

elever möjlighet att ta del av bokprat och därmed tillgång till bibliotekens resurser. Detta 

uppmuntrar till läsning. Så skulle förmodligen inte ha varit fallet om folkbiblioteken skulle ha 

vänt sig till eleverna under deras fritid. Här menar jag att bokprat bidrar till det demokratiska 

samhällets utveckling, precis som bibliotekslagen föreskriver (SFS 2013:801, 2§). Bibliotekarien 

pratar om att den bakgrundskunskap om vad boken handlar om som bokprat ger, är särskilt 

viktig för de elever som har svårt för läsning. Detta visar också tidigare forskning som Parrott 

och Keith presenterar (2015). Bokprat ger eleverna möjlighet att välja böcker på rätt nivå 

eftersom bibliotekarien även visar på böckernas svårighetsgrad. Både lärare och bibliotekarier 

uppfattar elevernas reaktioner som mycket positiva när det gäller bokprat. Samtliga tror att 

bokprat bidrar till elevernas läsning på ett positivt sätt. 
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6.2 Bokprat som en del av den pedagogiska verksamheten 

 

Informanterna uppfattar bokprat som en möjlighet för eleverna att få tillgång till en mångfald av 

böcker som de får hjälp att välja bland genom att bibliotekarien visar på vad böckerna handlar 

om, hur de ser ut inuti och hur svåra de är. De ger också eleverna en förförståelse för vad texten 

kommer att handla om, något som enligt både tidigare forskning och en bibliotekarie särskilt 

gynnar svaga läsare. Vid bokprat visar eleverna ofta sitt intresse för en viss text och ett samtal 

kan uppstå. Både bibliotekarie och lärare finns till som vuxenstöd när det kommer till elevens val 

av bok. Båda lärarna som deltar i denna undersökning är engagerade i bokprat genom att själva 

lyssna aktivt och agera så att eleverna sköter sig. Här kan vi se att ledet val i Aidan Chambers 

(2014) läsandets cirkel är komplett även när det kommer till vuxenstöd. 

 

Både bibliotekarier och lärare anser att det är viktigt att eleverna får tid att läsa. Lärarna kan 

dock uppleva att det inte finns tillräckligt med tid för läsning i skolan då klassen är stor och det 

är mycket annat som skall hinnas med. En av lärarna tycker också att egen lästid i helklass inte 

ger så mycket för de elever som har svårt att läsa. De eleverna behöver mer stöd och gynnas mer 

av gemensam läsning i grupp där de också tränar sig att prata om texten. Resonemanget som 

båda lärarna för angående vikten av vuxenstöd när det kommer till läsning kan knytas an till 

läsandets cirkel där vuxenstöd betonas så starkt att det är placerat i cirkelns mitt. Vuxenstödet 

ska finnas under hela läsprocessen, i valet av bok, under läsningen och när det kommer till 

reaktion på innehållet. 

 

När det kommer till frågan om grundskolans arbete med litteratur i skolan går det att urskilja att 

bibliotekarier och lärare har olika mål att uppfylla. Bibliotekarierna pratar om vikten av att ge 

tillräckligt med tid för läsning och om läslust, att fokus inte bör läggas på att läsa ett visst antal 

sidor. Att fokus ligger på läslust visar på att de ansluter sig till den emancipatoriska strategin om 

att eleverna skall utvecklas till självständiga, kritiska läsare och läsa texter som är betydelsefulla 

för dem själva (Limberg 2002, s.63). Min uppfattning är att även om lärarna skulle vilja ansluta 

sig till denna har de i uppdrag att se till att eleverna så långt som möjligt uppnår målen. Därför är 

den traditionalistiska strategin där bildningsfunktion och kulturarv betonas och den pragmatiska 

strategin där eleverna bör läsa så mycket som möjligt (Limberg 2002, s. 63) mer tillämpningsbar 

för dem än för bibliotekarierna. Lärarna pratar om att eleverna skall få möta olika slags böcker, 

kulturer, världar, historia. De skall också få läsförståelse, ordförståelse, ordkunskap och de ska 

kunna utveckla sitt skrivande utifrån vad de läser. Om detta står det också att läsa i läroplanen 

(Sverige. Skolverket, 2011). Kombinationen av de olika litteraturpedagogiska strategierna som 

eleverna får tillgång till genom samarbetet kan gynna elevernas lärande och läsande. Ett 

fördjupat samarbete skulle kunna vara till än större fördel för eleverna. 

 

Som jag uppfattar det föredrar lärarna att prata med eleverna om det som lästs i stället för att de 

ska skriva bokrecensioner. Det torde bero på att lärarna vill få till ett samtal kring boken i stället 

för att få det att verka som ett förhör, som det lätt kan bli om eleven ska skriva en recension. 

Lärarna talar om att prata om boken på olika sätt så att de får läsförståelse. Resonemanget kring 

att eleverna inte bara ska svara på frågor, hitta och söka fakta utan att läsning är upplevelser och 

känslor, att de ska läsa för att få se andra miljöer och leva sig in i andras liv liknar 

bibliotekariernas resonemang om att läsning handlar om lust och inlevelse. 

 

Både bibliotekarier och lärare brukar vid tillfälle prata med eleverna om de böcker som lästs. En 

av lärarna skriver ned vilka böcker som presenterats vid bokprat för att kunna prata om de 

böckerna vid nästkommande bokprat och fråga vad den/de elever som läst den boken har att säga 
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om den. Lärarna brukar fråga eleverna om de behöver låna om någon bok eller om de kan 

rekommendera den bok de läst till någon klasskompis. Annars vill jag påstå att läsningen när det 

kommer till de böcker som lånats i samband med bokprat skulle kunna följas upp i högre grad. 

Då nu detta inte är möjligt i varje fall, tror jag att det vore föredömligt att bibliotekarien är 

delaktig i boksamtal någon gång under elevernas skolgång. Detta för att knyta kontakter och få 

en naturlig relation till eleverna. Förslagsvis skulle dessa samtal äga rum i årskurs fyra när 

många elever är i anslutning till bokslukaråldern. I sitt arbete med läsning i klassen arbetar 

däremot båda lärarna efter metoder som baseras på samtal och vuxenstöd.  

 

6.3 Samarbetets möjligheter och dilemman 

 

Informanterna tycker att samarbetet när det gäller bokprat mellan bibliotekarier och lärare 

fungerar väl. Konceptet är inarbetat sedan många år tillbaka. Ingen av skolorna har tillgång till 

ett bemannat skolbibliotek, men de lärare som intervjuats är själva intresserade av läsning och 

besitter stor kunskap i hur arbetet med läsning kan bedrivas. Ingen av lärarna har erfarenhet av 

att arbeta på en grundskola där det finns ett bemannat skolbibliotek, men en av lärarna uttrycker 

ändå en önskan om att bibliotekarien kom till skolan för att samtala om böcker så att eleverna 

skulle få tillgång till både lärarens och bibliotekariens kompetens att samtala om böcker, något 

som bibliotekarier gärna skulle göra om det fanns tid till det. För de elever som har långt till 

folkbiblioteket vore det bra att ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek.  

 

Bibliotekarierna berättar om att en av fördelarna med att bibliotek och skola ligger under skilda 

förvaltningar är att elever som inte kommer från läsande familjer blir vana vid att besöka 

biblioteket och kan komma till biblioteket även efter skoldagens slut. Många av de som tidigare 

besökt biblioteket tillsammans med skolklassen kan fortsätta att besöka biblioteket även när de 

blir äldre. Fördelarna med att folkbibliotek och skola lyder under olika lagar och under olika 

förvaltningar är alltså att även elever som inte kommer från hem där man vanligtvis besöker 

folkbiblioteket får möjlighet att vistas i och se vad folkbiblioteken har att erbjuda. Skolbibliotek 

har i uppdrag att bidra till att läroplanen uppfylls. De har en mer kunskapsförmedlande och 

kanske från elevers synvinkel kravfylld roll. De elever som kommer från hem där man inte 

besöker biblioteket eller läser i någon större utsträckning skulle inte få uppleva den mer 

lustfyllda och kravlösa miljö som folkbiblioteken har att erbjuda. 

 

Nackdelar med att folkbibliotek och skola ligger under olika förvaltningar, och att skolan saknar 

bemannade skolbibliotek är att eleverna och lärarna inte får lika stor tillgång till bibliotekariens 

kompetens när det kommer till litteraturkännedom som de med stor sannolikhet skulle ha fått 

annars. Detta beror på bibliotekariers och lärares skilda uppdrag och att det inte finns tid för ökat 

samarbete. En bibliotekarie talar om att samarbetet mellan bibliotek och skola skulle kunna 

fördjupas om biblioteket låg i skolan så att bibliotekarien oftare kunde träffa eleverna och lättare 

kunde känna till elevernas smak och behov. Det skulle också kunna leda till att det skulle bli 

lättare att prata med lärarna exempelvis om de elever som har behov av särskilt stöd. 

 

Avsaknaden av skolbibliotek kan göra att elever inte får den vägledning i litteraturen som skulle 

vara positiv för deras utveckling. En möjlighet för elever att få bättre tillgång till 

bibliotekariernas kompetenser skulle kunna vara att på de ställen där bibliotek och skola ligger i 

anslutning till varandra, där bibliotek och skola redan har ett gott samarbete, skapa kombinerade 

folk- och skolbibliotek. I de fallen där det fysiska avståndet mellan bibliotek och skola är stort 

skulle det förmodligen vara mest praktiskt att skapa välfungerande skolbibliotek. Vad dessa 
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åtgärder skulle innebära resursmässigt är dock oklart och skulle behöva utredas, då det kan vara 

så att olika förvaltningar har olika förutsättningar. En nackdel med kombinerade folk och 

skolbibliotek skulle kunna vara att den kravlöshet och lustfylldhet som kan upplevas i 

folkbibliotek förloras. 
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7 Slutsatser 
 

Både bibliotekarier och lärare anser att bokprat har en positiv inverkan på elevernas läsning. De 

gör att eleverna får se ett stort antal texter med olika genre och olika svårighetsgrad. Detta 

underlättar för eleverna att välja den bok/de böcker som passar för dem. Bibliotekarier och lärare 

anser att bokprat har liknande syften, att väcka läslust och ge inspiration till läsning. Läsning i 

sin tur gör att eleverna kan lära sig att leva sig in i hur andra människor har det, lär känna andra 

miljöer mm. Stöd för det går att finna både i bibliotekslagen (SFS 2013:801) och i läroplanen 

(Sverige. Skolverket, 2011). Det går att urskilja vissa olikheter i bibliotekariers och lärares 

uppfattningar om elevers läsning när det kommer till vilka litteraturpedagogiska strategier 

(Limberg, 2002) som överväger. Dessa uppfattningar går att koppla till deras olika uppdrag.  

 

Bokprat kan ses som en del av den pedagogiska verksamheten genom att de kan kopplas till 

Läsandets cirkel, som består av delarna: val av bok, tid för läsning och reaktion/respons på det 

som lästs. Som samarbetet ser ut nu innefattar bokprat till största delen val av bok där 

bibliotekarien har den största inverkan, men både bibliotekarie och lärare finns tillhands för 

eleverna både under bokpresentationerna och efteråt, när eleverna ska välja böcker i biblioteket.  

 

En bibliotekarie uttrycker att det är viktigt att ge tid för läsning. Detta anser också lärarna, som är 

noga med att på olika sätt avsätta tid för läsning. En intressant aspekt är att en av lärarna 

uttrycker att tyst läsning på egen hand inte ger så mycket till elever med lässvårigheter och att de 

eleverna behöver mer vuxenstöd än vad som kan ges i en stor klass. 

 

När det kommer till ledet reaktion/respons berättar en av bibliotekarierna att denne frågar de 

elever som regelbundet deltar i bokprat hur de upplevde den bok som lästs. Ibland uppstår också 

spontana samtal mellan elever och lärare eller bibliotekarie när eleverna botaniserar i bibliotekets 

hyllor, om böcker som lästs. Ledet reaktion/respons på det som lästs utgör inte så stor del av 

Läsandets cirkel såsom samarbetet ser ut för de informanter som deltar i denna undersökning. 

Fördelningen av arbetsinsats från bibliotekarie och lärare är relativt jämn när det kommer till 

denna del av Läsandets cirkel. Genom ett fördjupat samarbete mellan bibliotekarier och lärare 

skulle de lästa texterna kunna följas upp mer än vad som är fallet för närvarande. Detta skulle 

kunna göra att elever blir mer motiverade att läsa och medföra att sista ledet i Läsandets cirkel 

uppfylls i högre grad. 

 

Samarbetet kring bokprat upplevs som positivt av de informanter som undersökts. Eftersom 

bibliotekens och skolornas samarbete är så väl inarbetat upplever varken bibliotekarier eller 

lärare att de samarbeten som bedrivs är oklara. Informanterna vill gärna bedriva ett tätare 

samarbete för att komplettera varandras kompetenser. Ett utökat samarbete skulle kunna 

underlättas om skola och bibliotek låg i samma byggnad och om det avsattes tid och resurser för 

detta. Ett utökat samarbete mellan bibliotek och skola skulle skapa förutsättningar för eleverna 

att utveckla sitt läsande på ett bra sätt, och skapa förutsättningar för det livslånga lärandet. 

Folkbibliotekets bibliotekariers kunnande när det kommer till barn- och ungdomslitteratur skulle 

kunna tillvaratas på ett än bättre sätt. Ett tätare samarbete mellan skola och folkbibliotek när det 

kommer till bokprat och boksamtal skulle kunna bidra till att gynna elevernas lärande bland 

annat genom att elever och bibliotekarier skulle få bättre kontakt. Elever skulle kunna få en mer 

naturlig relation till folkbiblioteken, vilket i sin tur skulle öka sannolikheten till att besöka 

biblioteken på egen hand och därmed bidra till livslångt lärande. Detta stöds också av 

bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 8), då folkbiblioteken enligt denna ska skall ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar, främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.  
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Empirin i denna uppsats består av kvalitativa intervjuer med två bibliotekarier och två lärare. 

Min ambition har varit att undersöka deras uppfattningar om bokprat, och det samarbete som 

sker i samband med dessa, samt hur bokprat kan relateras till teorin. Då jag undersökt det jag 

avsett att undersöka kan validiteten anses stor. Eftersom empirin består av intervjupersonernas 

subjektiva svar, så skulle resultaten inte bli likadana även om en ny undersökning genomfördes 

på samma sätt som i denna studie. Även om min ambition har varit att förhålla mig neutral i 

uppsatsarbetet, finns det en möjlighet att jag omedvetet kan ha påverkat informanterna att svara 

på ett visst sätt. Jag tror ändå att de svar som intervjupersonerna delat med sig av kan likna svar 

som andra personer med liknande erfarenheter skulle ha uttryckt.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att bibliotekarier och lärare anser att bokprat är viktiga 

bland annat därför att de skapar lust att läsa och inspiration till att läsa olika typer av texter. 

Bokprat gynnar läsningen och gör att eleverna får tillgång till ny kunskap. Därmed har de ett 

pedagogiskt värde. Informanterna uppskattar det samarbete som bedrivs. För att ytterligare bidra 

till elevers läsning antyds att ett utökat samarbete mellan bibliotek och skola skulle vara till gagn 

för eleverna. Bland annat nämns gemensam planering och boksamtal. De undersökta 

bibliotekarierna och lärarna lyder dock under olika styrdokument och förvaltningar, vilket 

påverkar deras möjligheter att samverka. Studien har bidragit till att utveckla ny kunskap om 

bibliotekariers och lärares uppfattningar om bokprat, som kan användas i samhälleliga 

sammanhang och utgöra en grund för ställningstaganden om bibliotekens framtida arbete. 
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8 Förslag till fortsatt forskning 
 

För att få större trovärdighet skulle fler bibliotekarier och lärare kunna intervjuas alternativt ingå 

i en enkätundersökning.   

 

Det vore också intressant att intervjua elever om deras uppfattningar eller utföra en 

observationsstudie på hur elever agerar i samband med de aktiviteter som utförs i samband med 

bokprat. 

 

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att genomföra en studie på hur politiker eller 

bibliotekschefer uppfattar de dilemman som bibliotekarier och lärare upplever när det gäller hur 

deras samarbete påverkas av att styras av skilda styrdokument och av att ligga under olika 

förvaltningar. Hur resonerar politiker kring det faktum att skolan skulle vara hjälpt av ett tätare 

samarbete där både bibliotekariers och lärares erfarenheter tas tillvara för att bidra till elevers 

läsinlärning. Vilka uppgifter anser politiker att folkbibliotek som ligger i närheten av en skola 

som saknar fysiskt bemannade skolbibliotek har? Hur medvetna är politiker om vad 

bibliotekarier redan bidrar med när det gäller elevers läsinlärning och hur medvetna är de om 

samarbetets förändringsmöjligheter? 
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Bilaga 1: Intervjuguide för bibliotekarier  
 

1. Vilket är ditt yrke? 

2. Vilket år utexaminerades du? 

3. *Under hur lång tid har du erbjudit bokprat för grundskolan i biblioteket? 

4. *Hur ofta träffar du grundskoleklasser/grupper i biblioteket för att prata om 

böcker? 

5. Berätta hur ett bokprat kan gå till. 

6. Vilka syften anser du att bokprat har?  

7. Förbereder du eleverna på något sätt inför ett bokprat? Om du gör det, kan du 

berätta hur du resonerar kring det? 

8. Tänker du på att agera på ett något särskilt sätt under bokpratet? Om du gör 

det, kan du berätta hur du resonerar kring det? 

9. Brukar du följa upp bokpratet på något sätt? Om du gör det, kan du berätta hur 

du resonerar kring det? Om du inte gör det, skulle du vilja att de följs upp? I så 

fall hur? 

10. Hur agerar eleverna i samband med bokprat?  

11. Tror du att bokprat har någon effekt på elevernas inställning till läsning? Om 

du tror det, kan du berätta hur du resonerar kring det? 

12. Vilka är bokpratets positiva effekter, som du ser det? 

13. Vad skulle kunna förändras när det gäller bokprat? 

14. Brukar lärarna önska något av dig som bibliotekarie inför ett bokprat? 

(Exempelvis ett visst tema, ett visst upplägg)? 

15. Hur upplever du samarbetet mellan bibliotekarier och lärare? 

16. Skulle du önska att samarbetet kring bokprat och litteratur i grundskolan såg 

ut på något annat sätt? 

17. Vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller grundskolans arbete med 

läsning? 

18. *Har du någon utbildning i bokprat? 

19. Brukar du samtala med eleverna om de böcker de läser? Om du gör det, kan 

du berätta hur du resonerar kring det? 

20. Vill du tillägga något eller betona något viktigt? 

 

* Visar på att bibliotekariernas och lärarnas frågor skiljer sig åt 

  



 

Bilaga 2: Intervjuguide för lärare  
 

1. Vilket är ditt yrke? 

2. Vilket år utexaminerades du? 

3. *Under hur lång tid har du gått till biblioteket tillsammans med dina 

grundskoleelever för att delta i bokprat? 

4. *Hur ofta går du till biblioteket tillsammans med din klass/grupp för att 

delta i bokprat? 

5. Berätta hur ett bokprat kan gå till. 

6. Vilka syften anser du att bokprat har? 

7. Förbereder du eleverna på något sätt inför ett bokprat? Om du gör det, kan 

du berätta hur du resonerar kring det? 

8. Tänker du på att agera på ett något särskilt sätt under bokpratet? Om du 

gör det, kan du berätta hur du resonerar kring det? 

9. Brukar du följa upp bokpratet på något sätt? Om du gör det, kan du 

berätta hur du resonerar kring det? Om du inte gör det, skulle du vilja att 

de följs upp? I så fall hur? 

10. Hur agerar eleverna i samband med bokprat?  

11. Tror du att bokprat har bokprat någon effekt på elevernas inställning till 

läsning? Om du tror det, vilken effekt tror du att de har? 

12. Vilka är bokpratets positiva effekter, som du ser det? 

13. Vad skulle kunna förändras när det gäller bokprat? 

14. Brukar du önska något av bibliotekarien inför ett bokprat? (Exempelvis 

ett visst tema, ett visst upplägg)? 

15. Hur upplever du samarbetet mellan bibliotekarie och lärare? 

16. Skulle du önska att samarbetet kring bokprat och litteratur i grundskolan 

såg ut på något annat sätt? 

17. Vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller grundskolans arbete 

med läsning? 

18. *Hur arbetar du med skönlitteratur i skolan? 

19. Brukar du samtala med eleverna om de böcker de läser? Om du gör det, 

kan du berätta hur du resonerar kring det? 

20. Vill du tillägga något eller betona något viktigt? 

 

* Visar på att bibliotekariernas och lärarnas frågor skiljer sig åt 

  



 

Bilaga 3: Brev till informant 

 

Hej, 

  

Hoppas att allt är bra med dig. Just nu skriver jag mitt examensarbete i biblioteks- 

och informationsvetenskap. Examensarbetet handlar om hur lärare och 

bibliotekarier uppfattar aktiviteten bokprat och hur bokprat kan kopplas till 

skolans pedagogiska arbete. Jag kommer att intervjua två lärare och två 

bibliotekarier och undrar om du skulle kunna tänka dig att delta i en intervju som 

kan ta mellan 20 och 45 minuter.  

 

Precis som för de flesta semistrukturerade intervjuer som genomförs via 

högskolor och universitet gäller följande: Ingen person som intervjuas kommer att 

kunna identifieras i rapporten. Deltagandet är frivilligt och du kan hoppa av när du 

vill.   

  

 

Jag hoppas att du kan tänka dig att vara med. Hör av dig via mail eller ring, så vi 

kan boka en tid. 

  

Hälsningar Mona Sjöberg, tel. 

 


