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Abstract: Children's library's primary task is to encourage children to read. Promoted reading 
leads to increased reading skills. A common method for this purpose is booktalk. This study 
aims to examine how children’s librarians work with booktalk aimed towards children and 
how it can be developed as a working method to support the library's reading promotion 
activities. By conducting five qualitative interviews with the intension of investigating how 
various children’s librarians within a municipality works with booktalk and by making use of 
the theoretical framework of the thesis (which consist of literacy, child perspective and Aidan 
Chambers “The Reading Circle”) we could examine development opportunities for the 
method. The results of this study show that children’s librarians in the studied municipality is 
keen to adapt their booktalk for its target audience reading levels but where the book is its 
primary medium. What also occurred was that the various children’s librarians have different 
conditions for development, depending on their workplace but all emphasized the importance 
of booktalk. In accordance with the thesis theoretical framework the importance of 
conversation about books where children's participation is equal was stated as a development 
opportunity. With an emphasis that those methods just as easily could include other media 
than the printed book, with the help of a broader concept of text to reach the child's culture 
and media use and consider it to be a step in the right direction when developing the booktalk 
as a method. 
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1 Inledning 
 
… Det är att inspirera andra om litteratur och ge öppna nya världar. Att dom ser att det finns 
mycket annat än de kanske själva läser. Det ska inte bara vara nyttigt, det ska vara roligt med…  
 
 Respondent A 

 
Då barns läsförmåga i Sverige minskar med åren ökar behovet av läsfrämjande metoder där 
biblioteket har en stor roll i arbetet med att främja barns läsning och språkutveckling, genom 
att tillgodose barnens behov och intresse. Barnbibliotekets huvuduppgift är att väcka läslust 
hos barn där ett ökat läsande leder till ökad läsförståelse. Den dominerande metoden i 
barnbibliotekariens litteraturförmedlande verksamhet är bokprat (Törnfeldt 1994, s. 207). En 
metod som är starkt förankrad i yrket där boken oftast är det centrala medium vilket 
tydliggörs redan i begreppet. I dagens vardag samverkar olika medier med varandra och där 
barnet förväntas ha en bredare läsförmåga i relation till teknikutveckling. Men ofta kan man 
höra att medier konkurrerar med varandra. Varför inte komplettera? Läsning och bokprat 
handlar även om att dela upplevelser, upplevelser som också kan infinnas vid läsning av andra 
medier som till exempel bild, foto, film, tv-spel etcetera. Att samtala är att dela upplevelser. 
Att då samtala om läsning kan skapa en gemensam och djupare förståelse som i sin tur ökar 
barnets läsförståelse. Det blir där av stor vikt att se till barns delaktighet, dels genom att se till 
barnets kultur och dess medieanvändning men också genom samtalet. Att låta barnet 
reflektera över upplevelser och få respons.  
 

1.1 Bakgrund 
Det är viktigt att kunna läsa. Med läsning utvecklas språket och ordförrådet. Läsning används 
i stort sett inom alla ämnen i skolan för lärande och kunskapsutveckling men är även en 
betydelsefull förmåga utanför skolan. För att kunna verka inom andra verksamheter i 
samhället ställs det ytterligare krav på hög kompetens inom räkning, skrivning och att hantera 
olika medier (Skolverket 2007, s. 8). Var femte år utförs en internationell undersökning, 
PIRLS (Progress in international reading literacy study), där man studerar läsförmågan hos 
elever i årskurs fyra (ibid., s. 3). Syftet med PIRLS är att genomföra studier utav läsförmågan, 
samt att jämföra resultaten mellan elever i olika länder för att då ge stöd till förbättringar i 
läsundervisning. Studien genomförs vart femte år för att göra det möjligt att dess resultat kan 
jämföras och utvärderas över tid.  
 
Sett ur ett internationellt perspektiv visar resultaten från 2006 att svenska elever ligger väl till. 
Men det visar samtidigt att det mellan 2001 och 2006 har skett en tillbakagång i 
läsprovresultat, vilket även märktes i jämförelsen mellan 2001 och 1991 års undersökningar. 
Tillbakagången 2006 beror inte på att andelen svaga läsare har ökat, utan på att andelen starka 
läsare har minskat. Studierna visar även att starka läsare har ett läsintresse och klarar av att 
läsa längre texter samt att de svagare läsarna läser mest kortare texter (ibid., s. 112). Studien 
menar att minskningen av läsintresse från år 2001 till 2006 kan förklaras med konkurrensen 
från andra medier än den tryckta boken. En utmaning för Sverige är bland annat att ge 
samtliga elever möjlighet att utveckla sin repertoar innefattandes mer enkla och korta som 
mer komplexa och långa texter. Samtidigt som vikten av att kunna förstå längre texter 
markeras, särskilt i relation till vidare utbildning och kommande arbetsliv (ibid., s. 113). 
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Enligt en rapport som undersökte tidig läsinlärning i kommun Sydväst (fingerat namn på 
denna uppsats studerade kommun) har det framkommit att en stor del av eleverna som inför 
årskurs ett inte nått tillräckliga fonologiska färdigheter. År 2001 startades det ett femårigt 
projekt inom kommunen vilket hade som syfte, via insatser från förskoleklass till och med 
årskurs två samt fritidshemmet, att minska antal elever som inte tillgodogjort sig 
grundläggande basfärdigheter i läs – och skrivutveckling. Målsättningen var för eleven att 
kunna läsa en enkel text och förstå innehållet, men för de elever som inte uppnådde målen 
skulle dokumentation över de pedagogiska insatserna finnas, samt åtgärdsprogram. Resultatet 
av projektet var en ökad medvetenhet och fokus på läsning och tidiga insatser samt att fler 
elever har fått stöd. Det tyder på att det trots en stor nedgång av elevernas fonologiska 
förmågor inför skolstart utifrån fonolekresultaten1 jämfört med resultat före projektets start 
har eleverna ändå lyckats bättre med läsningen i skolår två under projektet än före projektet. 
 
Svensk Biblioteksförening publicerade år 2003 texten På barn och ungdomars villkor, vilken 
innefattar rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet (se bilaga 
2). Den sätter artiklar ur FN:s konvention om barnets rättigheter i en bibliotekskontext genom 
att bland annat rekommendera ett barnperspektiv som utgångspunkt för bibliotek, samt att 
barn och ungas egna behov ska vara vägledande för verksamheten. I rekommendationerna 
finns även fokus kring att biblioteket ska stimulera till läslust. På grund av den försvagade 
läsförmågan i kommun Sydväst startades även ett treårigt projekt vars syfte är att med 
läsfrämjande metoder förbättra barnens läsförmågor från det att barnen går i förskolan tills de 
börjar årskurs fyra. Detta genom att försöka göra läsinlärningen lustfylld och mångfacetterad. 
Projektet berör hela kommunens biblioteksverksamhet i någon mån, vilket inkluderar skola 
samt folkbibliotek, alltså där aktuell målgrupp finns tillgänglig. När vi påbörjar denna studie 
är projektet inne på sin avslutande termin, vilket innebär att det inte finns ett färdigt resultat 
förrän projektet avslutas.  
 

1.2 Styrdokument 
Både folk- och skolbiblioteken i kommun Sydväst har styrdokument på både nationell och 
lokal nivå, för att ge en värdefull förförståelse inför fortsatt läsning utav uppsatsen presenterar 
vi de styrdokument vi finner betydelsefulla för denna studie. 
 

1.2.1 Biblioteksplan 
I enlighet med bibliotekslagen, vilken förordar samordning av en kommuns samlade 
biblioteksresurser i form av en biblioteksplan, har kommun Sydväst sin Strategisk plan för 
biblioteken i kommun Sydväst – ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011. 
Den inkluderar samtliga bibliotek i kommun Sydväst där dess läsfrämjande verksamheter är 
ett återkommande tema.  
 

1.2.2 Bibliotekslagen 
En viktig kulturpolitisk händelse för biblioteken i Sverige är införandet av en svensk 
bibliotekslag 1996, vilken i följande paragrafer säger att varje kommun ska ha folkbibliotek 
och att dem ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar.  
 

                                                 
1 Fonolektest – ett standardiserat test av fonologisk medvetenhet. 
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2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning 
samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. 
Varje kommun skall ha folkbibliotek.  
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. (Bibliotekslag 1996:1596).  
 

1.2.3 Barnkonventionen 
Sverige ratificerade 1990 FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), detta i 
samband med Svensk biblioteksförenings rekommendationer innebär att konventionen är en 
viktig grund för utvecklingen av bibliotekens arbete gentemot barn och unga (Rydsjö & Elf 
2007, s. 28). Det har innan barnkonventionen förekommit andra deklarationer och 
organisationer för att främja barns rättigheter men barnkonventionen skiljer sig från dem 
genom att vara en konvention och därmed vara bindande (Johansson 2009, s. 22). 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav fyra av dem utgör dess huvudprinciper: 
 

Artikel 2 Icke-diskriminering: konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning. (Handbok om 
Barnkonventionen 2008, s. 35) 
 
Artikel 3 Barnets bästa: vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet. (ibid., s. 47) 
 
Artikel 6 Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling: konventionsstaterna erkänner att varje 
barn har en inneboende rätt till livet och skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets 
överlevnad och utveckling. (ibid., s. 81) 
 
Artikel 12 Respekt för barnets åsikter: konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i 
stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (ibid., s. 123) 

 
Som läses i artikel 12 innebär barnkonventionens barnsyn att barn ses som aktörer i samhället 
och kompetenta att delta i och ta ansvar för angelägenheter som rör dem själva. Kommunerna 
och biblioteken i landet har kommit mer eller mindre långt med att planera och genomföra 
barns delaktighet (Rydsjö & Elf 2007, s. 135).  
 
Enligt barnombudsmannens rekommendationer räcker det inte med att enbart tala om barn 
eller agera för barn utan de som arbetar med barnkonventionen som värdegrund behöver 
planera och utföra arbetet tillsammans med barn och unga. För att uppnå detta behöver man ta 
reda på var, när, hur och i vilka frågor barn och unga kan delta, samt fundera på hur man ger 
barn och unga möjlighet till inflytande och delaktighet, vilket är en grundsten i ett 
barnperspektiv som vi anser även bör beaktas i relation till bokprat. Barn bör ses som 
kompetenta individer och få möjlighet att delta som aktörer (Barnombudsmannen 2006, s. 3).  
 

1.3 Problemformulering 
Den minskade läsförmågan hos barn i kommun Sydväst skapar drivkraft att arbeta med 
barnens läsinlärning. Dels har barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen tillsatt tjänster 
som språkpedagog för att stödja barn med svårigheter att ta till sig språket. Det inrättades 
även en barnlitteraturpedagogtjänst, som i dagsläget inte är tillsatt, vilken arbetade med 
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förmedlarna inom förskola och skola. I samband med detta arbetar även folkbiblioteket 
genom att vara en tydlig samarbetspartner med skolan. Personal ur både bibliotek och skola 
deltar i ett projekt där man tillsammans arbetar för att ta fram nya metoder för bokprat. Ett 
liknande samarbete fortsätter i ett projekt där förskola, skola, folk- och skolbibliotek arbetar 
med att fördjupa och stödja arbetet med läsinlärningen utifrån ett lustfyllt förhållningssätt. 
Bibliotekets mål är genom sin insats att skapa mervärde i läsutvecklingsprocessen. Rydsjö och 
Elf talar om att läsning är ett komplext begrepp där man i skolans sammanhang undersöker 
aspekter som läsinlärning, läsförmåga och läsförståelse men i barnbibliotekets sammanhang 
betonar vikten av att skapa läslust och att stimulera barn att skaffa sig läsvanor (2007, s. 43), 
vilket även återkommer i Svensk Biblioteksförenings rekommendationer På barn och 
ungdomars villkor.  
 

Ett bibliotek har många uppgifter, spelar många roller, men som en röd tråd i allt barnbiblioteksarbete 
går huvuduppgiften att väcka barns läslust, att öppna böckernas värld för alla barn, var de än befinner 
sig, på biblioteket, i skolan, i förskolan, för alla barn, även de som har bristfälliga språkkunskaper, är 
svaga läsare eller har andra hinder.  (Borén & Limberg 1991, s. 35).  

 
Som Borén och Limberg säger är barnbibliotekets huvuduppgift både i kommun Sydväst som 
rent generellt att bistå i arbetet med att skapa läs- och bibliotekslust för barnen. Ett ökat 
läsande som i sin tur kan leda till ökad läsförmåga. Törnfeldt menar att den dominerande 
metoden för litteraturförmedling som barnbibliotekarier ägnar sig åt är bokprat (1994, s. 207) 
vilket även betonas av Nilsson som menar att bokprat för barnbibliotekarier blivit lika 
självklart som den efterfrågansstyrda informationsservicen för vuxenbibliotekarier (1994, s. 
93). Bokprat som metod används aktivt inom kommun Sydväst. Då det är en metod som 
barnbibliotekarier länge har utövat ser vi att det kan finnas en risk att bokprat utförs av ren 
tradition utan att det reflekteras över hur man kan utveckla metoden för att ge bästa effekt. Vi 
anser det vara av stor vikt att utvecklingen av metoder sker i relation till dagens 
teknikutveckling och målgruppens nuvarande livsvärld för att fånga barnens perspektiv och 
deras litteracitet. Där man utvecklar metoden bokprat och som bibliotekarie kan fungera som 
vuxenstöd där barnet ges möjlighet att vara delaktig och tillåtas uttrycka sina reaktioner.  
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med denna uppsats är att studera hur bibliotekarier arbetar med bokprat riktat åt 
barn och hur det kan utvecklas som arbetsmetod för att stödja bibliotekets läsfrämjande 
verksamhet. Studien ämnar besvara följande frågeställningar; 
 

- Hur arbetar bibliotekarier med bokprat för barn idag?  
- Hur utvecklar bibliotekarierna metoden för att uppnå dess läsfrämjande syfte? 
- Hur kan bokprat utvecklas med stöd från uppsatsens teoretiska ramverk? 

a. Barnperspektiv och barns perspektiv 
b. Aidan Chambers läscirkel 
c. Litteracitet 
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1.5 Definitioner 
Nedan förtydligas uppsatsens huvudbegrepp; 
 
Barn I FN:s konvention om barnets rättigheter (även kallad 

barnkonventionen) definieras människor under 18 år som barn såvida 
barnet inte blir myndig tidigare enligt den lag som gäller barnet 
(Handbok om Barnkonventionen 2008, s. 23). 

 
Barnbibliotek är den del av folkbiblioteket som innefattar bibliotekets 

barnverksamheter. Folkbiblioteket vänder sig till alla i ett samhälle, 
oavsett ålder eller andra tillhörigheter. Omvärldens förväntningar, 
användarnas behov och förändringar i tiden påverkar biblioteket men 
grundidén är att biblioteket är till för alla och det ger tillgång till 
information och kulturupplevelser, stimulerar till läslust och ger 
möjlighet att skapa egen kunskap. Barnverksamheten inom 
folkbiblioteket omfattar samma biblioteksuppgifter som 
verksamheten riktade till vuxna (Rydsjö & Elf 2007, s. 24). 

 
Barnperspektiv  är ett mångtydigt begrepp vilket syftar till att tillvarata barns villkor 

och verka för barns bästa eller för att studera en kultur skapad för 
barn (Halldén 2003, s. 14). Detta utifrån vuxnas förståelse av barns 
uppfattningar, erfarenheter och handlingar i världen. (Sommer, 
Pramling Samuelsson & Hundeide 2011, s.6). 

 
Barns perspektiv innebär att anlägga ett perspektiv eller fånga en kultur som är barnets 

(Halldén 2003, s. 14.). Det representerar barns erfarenheter, 
uppfattningar och förståelse av sin livsvärld. Fokus ligger därmed på 
barnets egen fenomenografi (Sommer, Pramling Samuelsson & 
Hundeide 2011, s.6). 

 
Bokprat metod då en bibliotekarie inför en grupp barn delger objektiv fakta 

om en eller flera böcker som åhörarna ännu inte läst och förmedlar de 
känslor som väckts vid bokpratarens läsning (Nilsson 1994, s. 93). 
Efter bokpratet kan åhörarna erbjudas tillfälle att låna de böcker det 
pratats om och från bokprataren få individuella boktips. 

 
Boksamtal metod då en bibliotekarie samtalar tillsammans med en grupp barn 

om deras läsupplevelser. Ett samtal som handlar om att reflektera 
över och fördjupa läsningen och de läsupplevelser deltagarna har fått.  

 
Integrerat folk-  är folkbibliotek som är lokaliserade till skolan vilka även fungerar 
och skolbibliotek som skolbibliotek. De bådas huvudmän formulerar tillsammans mål 

och delar på ansvaret för verksamheten, vilken även delar bokbestånd 
samt personal. Verksamheten är likaså bekostad utav både skola och 
folkbibliotek (I nöd och lust 1991, s. 6). 

 
Litteracitet se läsning. 
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Läsfrämjande är ett traditionellt begrepp vilket innefattar de arbetsmetoder som 
används för att främja till läsning. Kan även användas synonymt med 
lässtimulans. 

 
Läsning innebär enligt NE att låta blicken löpa längs textrader för att 

därigenom tillägna sig deras innehåll (Nationalencyklopedin 2012). I 
denna uppsats menar vi att begreppet läsning innefattar samtliga 
verksamheter relaterade till läsande och skrivande i enlighet med 
begreppet litteracitet, vilket även omfattar tal, tecken, symboler och 
bilder. 

 
Skolbibliotek  är bibliotek i grundskolor och gymnasieskolor som tillhandahåller 

resurser i form av medier, teknik och personal för att tillgodose 
elevers och lärares behov av litteratur och information i skolarbetet. 
Skolbibliotekens uppgifter är att bidra till att elever utvecklar sin 
förmåga att söka och använda information samt att stimulera deras 
läsutveckling. 

 

1.6 Avgränsning 
Vi ämnar studera hur man kan utveckla bibliotekariers bokprat riktade åt barn som 
arbetsmetod och har då på grund av begränsning av tid och utrymme valt att avgränsa oss till 
bibliotek inom den mellanstora kommunen Sydväst. I vår studie ämnar vi inte studera bokprat 
eller liknande aktiviteter som genomförs på högskolebibliotek eller sjukhusbibliotek. Vi 
avgränsar oss även mot bibliotekarier som inte arbetar aktivt med bokprat och ämnar studera 
bibliotekariers bokprat som enbart är riktat direkt åt barn, det vill säga bokprat där deltagarna 
och målgruppen är barn (se definition av barn). Därmed har vi även valt att avgränsa oss mot 
bokprat med vuxna som målgrupp samt annan programverksamhet som sker på biblioteken. 
Vi avser heller inte att ge en generell bild av kommunen, utan avser undersöka just dessa 
respondenters erfarenheter.   
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2 Litteraturgenomgång 
Följande kapitel redogör för den litteratur och forskning som vi under vår studie använt oss 
utav. Detta för att ge ytterligare förförståelse till uppsatsen. Det finns inte särskilt mycket 
tidigare forskning om barnbibliotek och särskilt inte om bokprat, även om det finns mycket 
forskning om barn och bibliotek. Man kan finna några få internationella avhandlingar om 
barn, ungdomar och folkbibliotek och det nämns i kunskapsöversikten Studier av barn- och 
ungdomsbibliotek skriven av Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf en avhandling som 
problematiserar den förändrade barnbibliotekarierollen i England under 90-talet. Men det 
visade sig inte finnas några avhandlingar publicerade inom Norden (Rydsjö & Elf 2007, s. 16, 
167-168). Däremot bedrivs det många studier kring barnbibliotek på magisternivå. Vi har valt 
att strukturera följande litteraturgenomgång genom att blanda forskning, uppsatser, litteratur 
och verksamhetsrelaterade dokument inom olika underkategorier vilka samtliga berör denna 
uppsats ämnesinriktning. 
 

2.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 
Att utgå ifrån ett barnperspektiv är vanligt förekommande på barnbiblioteksprojekt i Sverige, 
liksom på barnbiblioteken i sig. Genom Svensk Biblioteksförenings rekommendationer 
förtydligas barnperspektivet på biblioteken och det talas i samband med barnperspektiv om 
barns delaktighet, vilka är ömsesidigt beroende utav varandra. För att kunna göra barn 
delaktiga krävs förmågan att inta ett barns perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan 
2003, s. 71). Men det är samtidigt av stor vikt att förtydliga skillnaden mellan deltagande och 
delaktighet, där det första innebär att barn tar del av aktiviteter men där det kvarstår en tydlig 
maktstruktur mellan barn och vuxna.   
 
Amira Sofie Sandin, högskoleadjunkt vid Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap 
vid Högskolan i Borås, tar i hennes studie kring barnbibliotek och lässtimulans upp frågan om 
delaktighet och hon ser i sin analys drag av symbolisk delaktighet och problematiserar det i 
relation till hur begreppet delaktighet används inom barnbiblioteksprojekt. Även hon menar 
att det syns ett tydligt maktperspektiv där de vuxna skapar det utrymme som barn har att 
handla inom och markerar skillnaden mellan deltagande och delaktighet vilket inte har en 
tydlig gräns inom projekten (Sandin 2011, s. 177-197). Delaktighet innebär att vara med i 
processen och ha möjlighet att påverka (Arnér & Tellgren 2010, s. 15). Utifrån 
barnkonventionen ses barn som kompetenta nog att kunna delta i och ta ansvar över 
angelägenheter som rör dem själva. De är liksom vuxna aktörer i samhället och både kommun 
som bibliotek arbetar för att genomföra barns delaktighet (Rydsjö & Elf 2007, s. 135). Detta 
kopplas till diskussionerna kring barn som human beings eller human becomings som det 
bland annat pratas kring inom barndomsforskning och sociologi, vilket sätter ett perspektiv till 
de vuxnas barnsyn. Becomings hänvisar till att barnet är på väg mot något, att det 
marginaliserar barndomen och barnen definieras som blivande vuxna. Medan being sätter ett 
värde i livet som barn och betraktar dem som handlande subjekt. Bibliotekens arbetsmetoder 
speglar dess barnsyn och ofta kan man se ett ledande human becoming-perspektiv. Jochumsen 
och Hvenegaard Rasmussen, lektorer vid Danmarks biblioteksskola i Köpenhamn vilka i olika 
sammanhang skrivit om nya barnbibliotek, menar dock att man inte ska välja antingen eller 
utan se det som två begreppspoler mellan vilka man kan placera in olika synsätt (Jochumsen 
och Hvenegaard Rasmussen 2010, s. 216-218). Delaktighet är nära besläktat med begreppet 
empowerment vilket handlar om en process där individen ges eller tar sig möjligheten till 
större inflytande över sitt liv och de sammanhang han/hon befinner sig i (Johansson 2010, s. 
26) vilket starkt kan sammankopplas till barnkonventionen. Empowerment innebär en positiv 
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syn på människan där hon betraktas som en aktör och inte som passiv och okunnig. Med ett 
sådant synsätt kan empowerment bli effekten av aktiviteter som ger människor 
självförtroende, kunskaper och färdigheter för att kunna ta del i samhället och påverka sin 
egen livssituation (Sandin 2011, s. 193). En annan förutsättning för barns delaktighet på 
bibliotek är bibliotekets förmåga att ta barns perspektiv.  
 
För att kunna utgå ifrån ett barnperspektiv behöver det läggas fokus vid barnens synpunkter 
och delaktighet. Eva Johansson, professor i pedagogik, skriver att en grund för att närma oss 
barns perspektiv är våra antaganden om hur vi kan förstå andra. Våra möjligheter att förstå 
barns perspektiv är begränsade och den kunskap som kan erhållas är inte fullständig. Även om 
forskaren definierar vad som studeras, kvarstår fenomenet och dess innebörd för barnet som 
en öppen fråga. Uppgiften är att på grundval av barns agerande försöka förstå barnets 
avsikter, deras uttryck för mening och därmed deras erfarenheter av fenomenet i fråga 
(Johansson 2003, s. 44). 
 
Gunilla Halldén, professor vid Tema Barn på Linköpings universitet, menar att det görs 
skillnad mellan barnperspektiv och barns perspektiv i fråga om vem som formulerar 
perspektivet, om det är barnet själv eller någon som representerar barn. I det förra verkar 
vuxna utifrån barns intresse men det behöver inte innebära att det är utifrån ett barns 
perspektiv. Detta kopplas till barndomsforskningen som poängterar att studera barn som 
sociala aktörer i samhället och inte som becomings (Halldén 2003). Ofta uttrycker vuxna det 
som att de utgår ifrån ett barnperspektiv när de tolkar barn men många gånger tenderar de 
vuxna att tolka barnen utifrån sin egen synvinkel (Arnér & Tellgren, s.28).  Genom 
kommunikation mellan vuxen och barn kan man närma sig att se med det enskilda barnets 
ögon, det vill säga att anamma ett barns perspektiv (ibid., s.40). I Svensk biblioteksförenings 
rekommendationer säger första punkten att bibliotekets utgångspunkt ska vara ur ett 
barnperspektiv samt att barn och ungdomar ska kunna påverka verksamheten. Vilket kan ses 
som en strävan mot barns delaktighet. (Sandin 2011, s. 195-197).  
 
Sandin nämner att Svensk biblioteksförenings rekommendationer i På barn och ungdomars 
villkor tydliggjorde ett markant skifte från organisationsperspektiv till barnperspektiv i dess 
målsättning (Sandin 2011, s. 21). Anammandet av detta perspektiv ser man även i många 
projektstudier gällande barnbibliotek, även om det är oklart vad ett barnperspektiv egentligen 
innebär.  
 

2.2 Barnbibliotek 
Folkbibliotek uppdelas vanligtvis på barn- och vuxenavdelningar och de båda innefattar till 
stor del samma arbetsuppgifter, exempelvis inköp, utlån och förberedelsearbete, men det 
förekommer variation kring prioritering och omfattning inom dem. Det påverkar och skiljer 
avdelningarna åt rent innehållsmässigt (Eriksson 1994, s. 36-37). De skillnader som finns hör 
samman med lokaler, medier och metoder. Man anpassar exempelvis möblering, format, 
skyltning, färger och utsmyckning till sina besökare inom barnbiblioteket, men det märks 
även skillnad i annan förmedling så som aktiviteter och arrangemang. Därpå är likaså 
medierna anpassade för att svara mot barns läsförmåga, läspreferenser, önskningar och 
intressen (Rydsjö & Elf 2007, s. 24,).  
 
Joacim Hansson, professor i Biblioteks- och informationsvetenskap, berättar i Det lokala 
folkbiblioteket – förändringar under hundra år att det redan under tidigt 1900-tal riktades 
särskild uppmärksamhet åt barn genom Valfrid Palmgrens reseskildring av hur amerikanska 
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bibliotek satte barnets fria lärande i centrum och Ellen Keys vision om barnets århundrade 
vilket satte sina spår i den tidiga folkbiblioteksdiskussionen (2005, s. 20). Hansson beskriver 
folkbibliotekets olika uppgifter och menar att det inte skett några större förändringar inom 
folkbibliotekets kulturuppgift och att det idag ges en särskilt viktig plats åt språk- och 
lässtimulerande verksamheter riktade mot barn (ibid., s. 32). Även om barnet har haft en plats 
på biblioteket sedan dess var det först i och med införandet av bibliotekslagen som denna 
plats faktiskt blev ett krav.  
Bibliotekslagen har kommit att bli ett centralt styrdokument för barnbiblioteket tillsammans 
med barnkonventionen som är implementerad och konkretiserad i Svensk Biblioteksförenings 
rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet (Svensk 
biblioteksförening 2003). I och med bibliotekslagen har alla barn och ungdomar rätt till 
bibliotek, vilka ska erbjuda medier anpassade efter barnets behov med mål att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning.  
 
Utifrån bibliotekslagens nionde paragraf ska folk- och skolbibliotek ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar och man kan se en lång tradition av samverkan mellan 
de två bibliotekstyperna. Teorin har setts som ett idylliskt arrangemang, men i praktiken har 
det inneburit komplikationer för båda parter då de inte kunnat uppfylla varandras behov, 
vilket gav upphov till diskussionen kring skillnader mellan folk- och skolbibliotek. Louise 
Limberg, professor vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås, menar att samarbetet tidigare grundats på bibliotekens likheter men att det finns ett 
behov av att istället reflektera över deras olikheter och därmed komplettera varandra. Vidare 
presenterar Limberg en analys där hon definierar folk- och skolbibliotek utifrån utvalda 
aspekter. Resultatet visar att folkbibliotek präglas av kulturpolitiska mål och frivillighet 
medan skolbibliotek präglas av skolans mål, läroplaner och styrning. (Limberg 1992). 
Limbergs studie har legat till grund för vidare forskning. Bland annat Beth Juncker, professor 
vid Danmarks biblioteksskola i Köpenhamn och ordförande i BIN Norden – nätverket för 
nordisk barnkulturforskning, visar detta i sin forskning kring barn och kultur där hon vidare 
diskuterar skillnader mellan folk- och skolbibliotek med stöd utifrån olika teorier om 
barnkultur. Hon redogör för hur det redan i den danska bibliotekslagen görs skillnad mellan 
de två bibliotekstyperna, där folkbiblioteket knyts till kultursektorn medan skolbibliotek knyts 
till utbildningssektorn med medföljande särskiljda teorier och kulturbegrepp. Trots det är 
samarbetet fortfarande centralt (Juncker 2010, s. 242-244). Ser man till den svenska 
bibliotekslagen där folk- och skolbibliotek nämns under samma paragraf med samma 
målsättning och till Kungliga bibliotekets undersökning som visar att 43 procent av samtliga 
folkbibliotek i Sverige år 2010 (Kungliga biblioteket 2011, s. 10) var integrerade med ett 
skolbibliotek kräver en svensk samverkan, liknande den i Danmark, fokus på nytänkande och 
omprövning.  
 

2.3 Läsfrämjande 
Enligt bibliotekslagen ska folkbibliotek främja till intresse för läsning med speciellt fokus på 
barn och ungdomar genom att erbjuda böcker och andra medier (Bibliotekslag 1996:1596). 
Läsfrämjande är ett traditionellt begrepp vilket innefattar de arbetsmetoder som används för 
att främja till läsning. Barbro Johansson, docent i etnologi vid Göteborgs universitet, fick i 
uppgift att utvärdera projektet MVG vars mål var att höja kvaliteten på bibliotekens 
läsfrämjande arbete, sätter definitionen att påverka barn och ungdomar att läsa mer till 
begreppet läsfrämjande (Johansson 2010, s. 34). Inom projektet Läskonster, vars mål var att 
utveckla och kvalitetssäkra barnbibliotekens insatser för barns och ungas läsning och 
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läsinspiration, använder begreppet lässtimulans. De menar att det är en öppnare och mer 
positiv term vilken fokuserar mer på uppmuntran och samspel (Sandin 2011, s. 12). 
 
Sandin problematiserar komplexiteten av begreppen lässtimulans och läsfrämjande och menar 
att de ofta används synonymt med varandra men att de ger olika effekt utifrån vilken aspekt 
man diskuterar dem. Statens kulturråd som finansierar majoriteten av biblioteksprojekt i 
Sverige, även Sandins studie, använder benämningen läsfrämjande insatser med definitionen 
att öka intresse för läsning bland barn och ungdomar. Komplexiteten kring begreppen kopplas 
till resonemang kring kvalitetslitteratur och diskussioner kring vad läsning som praktik 
innebär men även till vad som tolkas som text. Ökad läsning kontra kvalitet och kvantitet. 
(ibid., s. 19-22). Då bibliotekslagen samt Statens kulturråd använder sig av ordet främja bidrar 
det till att göra läsfrämjande det centrala grundbegreppet. Diskussioner inom forskning kring 
barnbibliotek visar dock att förståelsen av begreppet varierar, särskilt i fråga om kvalitet i den 
läsning som främjas.  
 
Sandin gjorde en studie med hermeneutisk utgångspunkt där hon analyserar just 
lässtimulerande projekt inom biblioteksverksamheten. Hon delar upp barnbibliotekets 
huvudsakliga uppgifter under två kategorier; det läsförmedlande arbetet av fack- och 
skönlitteratur samt olika medier och det lässtimulerande som omfattar de arbetsmetoder det 
utförs på (Sandin 2011, s. 35-36). Bibliotekslagen säger att det språk- och lässtimulerande 
arbetet ska utföras med hjälp av böcker, informationsteknik och andra medier vilket är särskilt 
intressant kopplat till diskussionen kring läsning och textbegreppet. Majoriteten av projekten i 
Sandins kartläggning använder läsning som begrepp för läsning av tryckt text men flera 
projekt använder sig av begrepp som litteracitet och ett vidgat textbegrepp. Litteracitet är en 
försvenskning av det engelska ordet literacy och handlar om att tolka bild och text, förhålla 
sig kritisk, dra slutsatser och göra associationer till befintliga kunskaper (ibid., s. 139). Det är 
alltså något en person utövar i relation till text. Ett vidgat textbegrepp används istället för att 
definiera vad som är text som idag inte enbart upplevs genom läsning utan även genom 
exempelvis bild, film, gester, symboler och ljud. Hon problematiserar vidare hur vuxnas och 
bibliotekariers förhållningssätt till barns läsning påverkar valet av arbetsmetod i projekt och 
hur den kan stå i kontrast till barns egentliga upplevelse av och relation till olika medier. Även 
om text i tryckt form var det huvudsakliga fokus i majoriteten av projekt förekom det även 
användning av digitala medier men då främst i form av en brygga till den tryckta texten (ibid., 
s. 99-101, 140-175).  
 
Vad som sedan definieras till läsfrämjande arbete innehåller också viss tvetydighet vilket till 
viss del gör att det innefattar väldigt många arbetsområden. I grund och botten är 
barnbiblioteket en läsfrämjande verksamhet. Istället delar man ofta upp begreppet till direkt 
och indirekt läsfrämjande/lässtimulerande där exempelvis bokurval och skyltning ses som 
indirekta metoder och exempelvis bokprat och referenssamtal ses som direkta metoder 
(Rydsjö & Elf 2007, s. 128).  
 

2.4 Bokprat 
Bokprat som begrepp myntades av Greta Renborg som även var den bibliotekarie som införde 
bokprat till Sverige utifrån Amerikanska förebilder. Begreppet poängterar att det är boken och 
inte biblioteket som är i fokus men vars funktion är en viktig del i bibliotekets uppsökande 
verksamhet (Sunnvius 2004, s. 2). I På tal om böcker beskrivs bokprat som en väl beprövad 
metod för läsfrämjande som vi faktiskt vet fungerar när det är väl genomfört. Det ses som en 
effektiv metod att marknadsföra både boken, läsningen och biblioteket och fungerar som en 

 10  



 

 11  

vägledning för barn att gå vidare i sin läsning och utvecklas som läsare, särskilt för svaga 
läsare (Nyström, 2005, s. 12-13). Nilsson menar att bokpratets viktigaste komponenter är 
upplevelse och kommunikation, genom att förmedla de känslor boken väcker inom oss (1994, 
s. 93).  
Den danske bibliotekarien Dorte Futtrup skrev artikeln Booktalk, bokprat eller bogsnak? Där 
hon menar att muntlig kommunikation och berättande har blomstrat i Danmark det senaste 
årtiondet men att det behövs ny fart även för bokprat. Hon menar att bokprat handlar om att 
skapa läs- och skrivkunnighet och att ge biblioteket ett ansikte utåt genom att visa vad 
biblioteket kan erbjuda. Vidare menar hon att bokprat bör ske i en två-vägskommunikation, 
att man som bokpratare måste nå ut till sin publik, engagera och fascinera så att de blir både 
lyssnare och deltagare (2000). I artikeln Mundtlig fortælling - oplevelse, pædagogik, 
forkyndelse? diskuterar Futtrup vidare kring berättande och påvisar de möjligheter som 
berättaren har. Hon menar att man i förberedelserna ska fundera över varför man läser den 
berättelse man valt och vad man har för syfte. Exempelvis att skapa känslor eller att ge en 
upplevelse (2005).  
 
Under våra litteratursökningar har vi inte funnit forskning kring bokprat på högre 
vetenskaplig nivå än magisteruppsatser. Där fann vi däremot flertalet. En del som riktar sig 
till lärare och om bokprat relaterade till skolans miljö som till exempel Bokprat pågår – 
Läsmiljö vid bokprat i samband med ett läsprojekt i skolan, inom vilken författaren studerar 
hur läsmiljön påverkar och påverkas vid bokprat inom projektet Bokprat pågår i Stockholm år 
2003. Detta med en teoretisk utgångspunkt ur Aidan Chambers kriterier för en framgångsrik 
läsmiljö där författaren kunde dra slutsatser som att skolbibliotek oftast verkar utgöra en mer 
stimulerande läsmiljö jämfört med klassrummet eller att högläsning och eget berättande om 
böckerna oftare gav mer positiv respons än vid berättande om mer allmän information om 
böckerna (Hansén Goobar 2003). Vi valde även att titta på uppsatsen Bokprat för barn – ur ett 
förmedlarperspektiv vilken ämnade undersöka varför bibliotekarier arbetar med bokprat, hur 
de förbereder och genomför bokprat samt hur uppföljningen ser ut med en teoretisk 
utgångspunkt ur Aidan Chambers. Författarna valde här att fokusera på delarna vuxenstöd och 
att läsa i Chambers läscirkel (se modell på sida 13) för att då undersöka hur bokprat kan 
användas för att öka läsintresse hos barn. Där bokpratarna utför vuxenstödet. En intressant 
slutsats författarna kom fram till var att bokpratare även ska kunna bokprata om böcker denne 
inte tycker om, för att istället ge en starkare fokus på vad deltagarna kan tänkas vilja ha. De 
diskuterar även vikten av att ha bokprat på biblioteket för att i samband med bokprat kunna ge 
barnen en chans att lära känna dess miljöer och därmed bli en mer van biblioteksanvändare. 
Det förekommer likaså diskussion kring vikten av uppföljning utav bokprat för att då stärka 
dess läsfrämjande syfte, en sådan uppföljning ger desto mer stöd till Chambers teori och 
sammankopplar då vuxenstöd, att välja samt reaktion/respons. Bibliotekarien har potential att 
fungera som bra vuxenstöd, men det behöver stärkas för att sammansluta läscirkeln (Ahlström 
& Ekstrandh 2005). Vi anser dessa uppsatser ha relevans för vår studie då de båda undersöker 
metoden bokprat med stöd av Aidan Chambers teorier, vilka även berör vår studie. Däremot 
utökar vi hans teori med litteracitetbegreppet och fokus på barnperspektiv och barns 
delaktighet vilket ger en annan vinkel på denna uppsats. 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 Teori 
Följande kapitel ämnar redogöra för de tre teorier vi valt att basera denna uppsats på samt det 
teoretiska ramverk vi valt att utgå från för att analysera studiens empiriska resultat. Kapitlet 
inleds med en vidare presentation kring barnperspektiv och barns perspektiv där vi valt ut 
barns delaktighet som nyckelkomponent, detta leder vidare till Aidan Chambers läscirkel 
vilken sätter bokprat och boksamtal i en praktisk kontext i relation till barns läsutveckling. 
Avslutningsvis diskuteras läsning utifrån Elisabeth Björklunds teorier kring litteracitet vilka 
problematiserar att läsning som begrepp oftast är kopplat till enbart läsning av ett tryckt 
medium men innefattar så mycket mer än så. 
 
Vi ser det som att ovanstående tre teorier tillsammans skapar en intressant utgångspunkt till 
en analys utav utvecklingsmöjligheter för bokprat. Som en utav bibliotekets mest använda och 
effektiva metoder i det läsfrämjande arbetet riktat åt barn fyller bokprat flera funktioner. Dels 
som en vägledning i barns läsande men även som stöd för svaga läsare att överbrygga hinder. 
För att då effektivisera detta finns ett behov av att inta ett barnperspektiv där man tillvaratar 
barns villkor och verkar för barns bästa utifrån barnets livsvärld, erfarenheter och 
förutsättningar. Detta gör det till en fråga om delaktighet, vilket vi anser att Chambers 
läscirkel genomsyras utav. Där kan man se till barnets läsutveckling och som vuxen aktör 
fungera som ett stöd. Avslutningsvis vill vi lägga ännu en nyans till vår analys genom att 
problematisera hur läsning är en bredare aktivitet än just läsning av en tryckt text i relation till 
utvecklingsmöjligheter av bokprat.  
 

3.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 
Barns rätt att göra sin röst hörd och få sina synpunkter beaktade poängteras i 
barnkonventionen och i det implementeringsarbete som genomförts i Sverige har det 
fastslagits att samtliga myndighetsbeslut som inverkar på barn ska tas med hänsyn till 
barnperspektivet och barns bästa (Halldén 2003, s. 12). I led med detta inrättades 
Barnombudsmannen vilken strävar efter att på nationell nivå genomföra barnkonventionens 
principer. Barnombudsmannen ska verka som en motor för att ett barnperspektiv och barnets 
bästa ska genomsyra hela det offentliga samhället (Lindgren & Halldén 2001, s. 66-67). Som 
Lena Lundgren nämner har nästan alla bibliotek idag ett krav på ett barnperspektiv inskrivet i 
sina styrdokument samt att de flesta anser sig ha ett barnperspektiv (Lundgren 2010, s. 16) 
och man kan se ett skifte i synen från organisationsperspektiv till barnperspektiv på 
barnbibliotek i Sverige (Sandin 2011, s. 21).  
 
Vi vill mena att det är av stor vikt att poängtera skillnaden mellan begreppen barnperspektiv 
och barns perspektiv då det handlar om vem som formulerar perspektivet. Som vi nämnt ovan 
är barnperspektiv ett mångtydigt begrepp vilket syftar till att tillvarata barns villkor och verka 
för barns bästa eller för att studera en kultur skapad för barn (Halldén 2003, s. 14). Detta 
utifrån vuxnas förståelse av barns uppfattningar, erfarenheter och handlingar i världen. 
(Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2011, s. 6). Men när det gäller begreppet barns 
perspektiv innebär det att anlägga ett perspektiv eller fånga en kultur som är barnets (Halldén 
2003, s. 14.). Det representerar barns erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin 
livsvärld. Fokus ligger därmed på barnets egen fenomenografi (Sommer, Pramling 
Samuelsson & Hundeide 2011, s. 6). Det är därmed en fråga om barnets delaktighet när man 
anlägger sitt barnperspektiv vilket även är det vi fokuserar på i studien när vi använder oss 
utav teorier kring barnperspektiv.  
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När man talar om delaktighet måste man förtydliga skillnaden mellan deltagande och 
delaktighet, där det första innebär att barn tar del av aktiviteter men där det kvarstår en tydlig 
maktstruktur mellan barn och vuxna. Delaktighet innebär aktörskap för både barn och vuxna 
och ger en reell möjlighet att påverka och göra sin röst hörd när det gäller innehåll, 
utformning och syfte. Det är inte något som innehas eller kan tilldelas, delaktighet är något 
man utövar (Sandin 2011, s. 196).  
 

3.2 Aidan Chambers läscirkel 
Aidan Chambers är en välkänd brittisk författare och litteraturpedagog. Han har skrivit om 
läsmiljöns betydelse och utformat en modell över läsandets cirkel där han utvecklar sin syn på 
vuxnas roll i barns läsutveckling (Rydsjö & Elf 2007, s. 45). Denna ser vi nedan. 

 
Figur 1. Aidan Chambers läscirkel (Chambers 1998, s. 13). 
 
Läscirkeln kan enligt Chambers själv ses som ett diagram som knyter ihop varje akt i 
läsandets drama med nästa eller en cirkel där början samtidigt är dess slut, vilket framkommer 
i nedanstående beskrivning utav Chambers läscirkel.  
 

3.2.1 Att välja 
Chambers menar att läsning alltid börjar med ett val. Detta val görs utifrån det tryckta 
material man har att tillgå, det vill säga böcker, tidningar, affärshandlingar, blanketter, 
reklamblad, annonser, resebroschyrer etcetera (Chambers 1995, s. 11). När vi gör detta val 
påverkas vi utav olika influenser där den största påverkan är beroende utav tillgänglighet av 
böcker. Men där måste också finnas något vi vill ha. Finns det få böcker att tillgå är chansen 
att hitta något man vill läsa mindre, likaså om där bara finns ett stort bestånd utav samma 
kategori. Förutsättningen för att man ska läsa är att det finns tillgång till ett bestånd där 
utbudet tillgodoser ens behov samt att det är tillgängligt. Alltså att man kan hitta det man vill 
ha (ibid., s. 12).  
Valet handlar däremot inte enbart om fysisk tillgänglighet utan påverkas även av presentation. 
Hur och var böckerna presenteras är av stor vikt då vi antingen kan bli negativt eller positivt 
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påverkade utav dess uppställning. Chambers poängterar samtidigt att vana läsare är duktiga på 
att hitta vad de vill ha då de vet hur man browsar2 bland böcker (ibid., s. 13). Medan ovana 
läsare kan lära sig att välja självständigt med hjälp utav en van läsare då man kan se hur man 
gör och kan få hjälp om det behövs (ibid., s. 13).    
 

3.2.2 Att läsa 
För att skapa mening i sitt läsande menar Chambers att det är viktigt att man faktiskt läser det 
man valt. Han menar att läsning innefattar mer än just att titta på och tolka de tryckta tecknen 
på bokens sidor. Vilket även läscirkeln påvisar består läsandet utav en hel rad aktiviteter där 
själva dechiffreringen utav bokstäverna enbart är en utav dem. Chambers beskriver ett barns 
utforskande av en bilderbok där barnet genom att pröva sig fram lär sig hur man vänder blad, 
vad som är upp och ned och hittar nya små bilder bakom luckor i boken. Han menar att detta 
läsande är lika framgångsrikt som något annat läsande. Att gå till bokhyllan för att titta på 
böcker är att lyckas. Att välja ut en bok är att lyckas. Att bestämma om den är värd att läsas 
istället för någon annan bok är att lyckas. Att slå sig ned och börja läsa är att lyckas. Och så 
vidare (ibid., s. 14).  
Nöjet i att läsa ligger i att upptäcka mönster vad gäller handling, personer, idéer, symbolik, 
språk med mera. Böcker för små barn låter upptäckten ske under bara några minuters läsning 
men genom att man blir mer erfaren och utvecklas som läsare anpassar man textval utefter 
den nivå man ligger på för att kunna tillgodose sig den positiva upplevelse som gör läsandet 
meningsfullt (ibid., s. 15).  
 

3.2.3 Reaktion och respons 
All sorts läsning skapar automatiskt en reaktion av något slag hos människan där läsning av 
skönlitteratur kan påverka oss människor på många olika vis. Man talar bland annat om nöje, 
leda, spänning, fascination, intresse, uppskattning och lust. Men de två viktigaste slags 
reaktioner att komma ihåg är: (1) då man läst något man tycker om vill man gärna få samma 
positiva upplevelse igen vilket visar sig genom antingen en önskan att läsa om boken, läsa en 
liknande bok, en bok av samma författare eller helt enkelt vilken bok som helst för läsandets 
egen skull. I och med detta har man då påbörjat ett nytt varv i läsandets cirkel då man står 
inför ett nytt val. (2)  då man tyckt så mycket om en bok kan det vara svårt att låta bli att prata 
om den och man önskar andra människor få uppleva det man själv upplevt. En önskan efter 
respons av bokens betydelse för sig själv (ibid., s. 16).  
 
Denna del i Chambers läscirkel kommer vi lägga störst tyngdpunkt vid i vår analys därför att 
upplevelseaspekten gällande läsning och bokprat ser vi som minst lika stor som 
nyttighetsaspekten. Även om vi anser att samtliga delar är oerhört relevanta och inte existerar 
utan varandra. Det är även här man ser den största kopplingen mellan våra valda teorier då 
barns delaktighet kan ge större upplevelser som även går att uppnå vid läsning av andra 
medier än bara boken. Att även se till barns livsvärld och teknikutveckling samt hur barn 
förhåller sig till andra medier kan öka barns delaktighet.  
 

3.2.4 Vuxenstöd 
I mitten av läscirkeln har Chambers placerat det han kallar för vuxenstöd. Detta i och med att 
hinder på vägen för läsare under utveckling kan övervinnas om det finns tillgång till stöd hos 
                                                 
2 Med browsing menas att sökaren skummar (browsar) igenom olika sökträffar/bokhyllor. 
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en vuxen de har förtroende för. Även om läsare ger stöd för varandra finns det ofta ytterligare 
stöd hos en kunnig vuxen läsare, men samtidigt så är lärandet ömsesidigt och pilarna går 
därför åt båda håll i läscirkeln (ibid., s. 18). Exempelvis kan vuxna hjälpa läsare under 
utveckling att koncentrera sig på texter de lär sig mest utav och samtidigt se till att de får tid 
att läsa (ibid., s. 15). Får man inte hjälp utav någon som vet hur man navigerar sig runt i 
läscirkeln lär man det sig inte heller själv (ibid., s. 18). Vuxenstödet i den här studien blir då 
bibliotekariernas arbete vid bokprat och hur de ger stöd till barnen att navigera runt i 
läscirkeln.  
 

3.3 Litteracitet 
Som ett komplement till Chambers teori där den tryckta boken är det huvudsakliga mediet 
använder vi oss utav begreppet litteracitet för att förtydliga det vidgade textbegreppet. 
Litteracitet är ett försvenskat begrepp som har ursprung ur engelskans literacy, ett begrepp 
som förändrats och utvidgats under tid. Elisabeth Björklund, lektor i didaktik vid Högskolan i 
Gävle, sammanfattar litteracitet utifrån flera teorier som ett överordnat och vitt begrepp för 
verksamheter som är relaterade till läsande och skrivande (2008, s. 22). Men på senare tid har 
begreppet utvecklats och inkluderar idag även tecken och bilder. I takt med 
teknikutvecklingen som ger oss nya redskap att kommunicera med får vi möjlighet att 
använda oss utav bilder i kombination med text. Vi kan till och med genom enbart tecken och 
bilder visa hur vi känner oss och förmedla budskap, vilket gör att ett tänkande som enbart 
kretsar kring läsa och skriva ignorerar de olika kommunikationssätt vi läser och skriver på 
idag (ibid., s. 15). Björklund tar upp argument som poängterar likheterna mellan att läsa 
kartor och tidtabeller som att läsa romaner (ibid., s. 22). Läsande är endast ett av olika sätt 
människor förstår världen på och vi använder oss idag utav flera medier integrerat utan att 
alltid skilja skriven text från annat. Hon menar även att man bör öka medvetandet om barns 
litteracitet för att ge barnen större möjligheter att aktivt delta i ett demokratiskt samhälle 
(ibid., s. 28). Som vi nämnt tidigare används begreppet ett vidgat textbegrepp för att definiera 
vad som är text, som idag inte enbart upplevs genom läsning utan även genom exempelvis 
bild, film, gester, symboler och ljud. Vuxnas och bibliotekariers förhållningssätt till barns 
läsning påverkar valet av arbetsmetod och hur den kan stå i kontrast till barns egentliga 
upplevelse av och relation till olika medier. I denna studie tittar vi på hur bokprat som 
arbetsmetod används och kan utvecklas genom användning utav alternativa medier. 
 

3.4 Sammanfattning 
Med hjälp av dessa tre teorier har vi ringat in de aspekter vi finner väsentliga vid en analys av 
bokprat och bokpratsutveckling. Barnperspektiv, delaktighet, Chambers läscirkel med fokus 
på läsupplevelser samt litteracitet är komponenter som ligger till grund vid utformning utav 
studiens intervjuguide och analys. Detta genom att använda teorierna för att studera hur 
bibliotekarierna arbetar med bokprat idag och hur man skulle kunna utveckla metoden, där vi 
ser det som att barns delaktighet och barns perspektiv bör ligga till grund för utformandet utav 
bokprat, men där bokpraten i sig bör vara praktiskt anpassade efter Chambers läscirkel med 
inslag utav litteracitet för att fånga barnens vardagliga medieanvändande och se läsning som 
ett bredare begrepp.  
 



 

4 Metod 
Under följande kapitel redogör vi för vårt val av metod samt varför vi anser att denna är mest 
lämpad för vår studie. Avslutningsvis presenterar vi vårt tillvägagångssätt samt vår valda 
analysmetod och för en diskussion kring hur samtliga val kan påverka uppsatsen och vår 
studie.  
 

4.1 Val av metod 
Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 
synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före 
de vetenskapliga förklaringarna (Kvale & Brinkmann 2009, s. 17) för att fånga deras tankar 
och samtidigt kunna lära under samtalet. Det är en undersökningsmetod som ger möjligheter 
till oväntade svar samt uppföljning med hjälp utav ytterligare frågor (Esaiasson et al. 2007, s. 
283). Detta är något som stämmer nära överens med vad vi i vår frågeställning ämnar 
undersöka, nämligen hur de utvalda bibliotekarierna arbetar med metoden bokprat och valde 
därför att använda oss utav samtalsintervjuer ansikte mot ansikte av respondentkaraktär för att 
kunna fånga just deras utsagor och erfarenheter. Problem som skulle kunna uppstå med denna 
metod är bland annat intervjuareffekten vilket innebär att oönskade effekter mellan intervjuare 
och intervjuad kan uppstå. Det kan ske genom medveten påverkan från intervjuaren, 
omedveten påverkan från intervjuaren eller anpassning från den intervjuades sida. Det kan 
handla om sådant som uttal, mimik och gester när frågorna läses upp, om selektivt lyssnande 
men även att intervjupersonen kan anpassa sina svar till vad de upplever förväntas av dem och 
vem som ställer frågorna (ibid., s. 265-266). Detta är något vi kommer att ha i åtanke vid vår 
analys och därmed ställa oss kritiska till vår metod. 
 

4.2 Urval 
Vi valde att intervjua fem bibliotekarier utifrån ett icke slumpmässigt urval med kriteriet att 
de ska arbeta aktivt med bokprat för barn. Genom kommunikation med bibliotekschefen i 
kommun Sydväst kunde vi undersöka vilka aktörer som var relevanta för vår undersökning för 
att sedan ta vidare kontakt med dem. På kommunbiblioteket fann vi en barnbibliotekarie samt 
en bibliotekarie som arbetar med bokbussen vilken kör till kommunens skolor på ett 
regelbundet schema. Vår tredje respondent arbetar på ett integrerat folk- och skolbibliotek 
som är en filial till kommunbiblioteket. Slutligen har vi valt att intervjua två bibliotekarier 
som arbetar på ett gymnasiebibliotek inom kommunen. Detta gör att vi får ett litet men brett 
urval där bibliotekarierna har olika målgrupper men där samtliga faller inom FN:s definition 
av barn, vilket ger oss möjlighet att göra en analys utav bokpratens målgrupper på djupet.  
 

4.3 Genomförande 
När vi ringat in vårt urval av respondenter tog vi en första kontakt med barnbibliotekarien via 
telefon där vi bokade intervjutillfälle, de resterande fyra tog vi kontakt med via e-post där vi 
gav en förfrågan om att medverka i en intervju till vår uppsats inom vilken vi undersöker hur 
bibliotekarier inom kommun Sydväst arbetar med bokprat för barn samt förklarade att 
medverkan är frivillig och innefattar garanterad anonymitet. Vi fick svar från samtliga samma 
dag vilka ställde sig positiva till medverkan varvid vi bokade tid för intervjuer. Därefter 
sammanställde vi en intervjuguide med stöd ur tidigare forskning och våra valda teorier. 
Denna e-postade vi till fyra av våra respondenter en dag innan intervjutillfället och den femte 
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fick den via e-post fyra dagar innan sagda intervjutillfälle. Att flertalet fick guiden så pass 
kort tid innan intervjutillfället kan påverka på så vis att de inte hade lika lång tid att reflektera 
över frågorna som den femte respondenten. Vi anser ändå svaren vara av lika stor vikt då det 
är samtalet som är det viktiga och möjligheterna till följdfrågor som då uppstod gjorde att det 
kunde reflekteras på plats.  
Fyra av intervjuerna utfördes under samma dag där de två gymnasiebibliotekarierna 
intervjuades tillsammans, vilket därmed innebär att vi utförde tre intervjuer med sammanlagt 
fyra respondenter. Valet föll på att intervjua dessa båda bibliotekarier i grupp då de båda 
arbetar på gymnasiebiblioteket och således arbetar mot samma målgrupp samt till samma 
verksamhet. Varje intervjutillfälle inledde vi med att fråga om tillstånd om att spela in 
intervjun på band för att sedan gå igenom intervjuguiden med halvstrukturerad karaktär vilket 
innebär att intervjun likställs som någonting mellan ett öppet vardagssamtal och ett slutet 
frågeformulär. Där vi utgår ifrån en intervjuguide med fokusering på vissa teman och som 
innehåller förslag på frågor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43). De teman vi då utgår ifrån är 
följande; utbildning, målgrupp, förberedelser, genomförande, utvärdering och utveckling. 
Detta tillvägagångssätt ger oss som intervjuare ett mer stöd till att fokusera på samtalet och 
respondenternas svar. När vi ställt de frågor vi haft gav vi ordet till respondenterna för vidare 
kommentarer innan intervjun avslutades. Därefter påminde vi ännu en gång om 
respondenternas anonymitet i uppsatsen, vilken vi garanterar genom att fingera både 
personnamn, ortsnamn och kommunnamn. Respondenterna döps i bokstavsordning och vår 
studerade kommun kallas kommun Sydväst. Intervjuerna såg vi till att transkribera samma 
dag som intervjuerna utförts för att då ha ett starkare minne utav samtalet. Under 
transkriberingen utelämnades ord som inte bär någon vidare mening för uppsatsens resultat 
och analys. 
 

4.4 Analysmetod 
Som analysmetod till vår studie har vi valt Kvale och Brinkmanns metod för 
meningskoncentrering, vilket innebär att man drar samman meningar ur respondenternas 
yttranden till kortare formuleringar. Där man formulerar huvudinnebörden ur långa uttalanden 
i några få ord. Detta genom att forskaren börjar med att läsa igenom hela intervjun för att 
skapa en helhetskänsla innan denne fastställer de naturliga meningsenheterna i texten, så som 
de uttryckts utav respondenten. I nästa steg tematiserar forskaren dessa uttalanden för att 
formulera det tema som dominerar en naturlig meningsenhet, detta utifrån forskarens 
uppfattning av respondentens synvinkel. Slutligen ställer man frågor till meningsenheten 
utifrån studiens specifika syfte för att knyta ihop intervjuns centrala teman i en deskriptiv 
utsaga (Kvale & Brinkmann 2009, s. 221-222). Detta förenklar en analys utav komplexa och 
omfattande intervjuer genom att leta efter naturliga meningsenheter och utveckla deras 
huvudteman.  
 
Till stöd för vår meningskoncentrering i denna studie använde vi oss utav de teman vi har i 
vår intervjuguide men justerade dessa utefter vad respondenterna angav i den empiriska 
undersökningen. De kategorier vi sammanställde är följande; innebörd av begreppet bokprat, 
målgrupp, förberedelser, genomförande, utvärdering, utveckling, läsmiljö samt boksamtal. 
Inför sammanställandet av dessa kategorier valde vi bort temat utbildning från vår 
intervjuguide och valde att istället tillägga kategorierna innebörd av begreppet bokprat, 
läsmiljö samt boksamtal utefter respondenternas utsagor. Dessa slutliga kategorier anser vi 
kunna svara på studiens frågeställningar inom vilka vi kan göra en analys av respondenternas 
utsagor och jämföra dessa med studiens teoretiska ramverk.  
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4.5 Reliabilitet och validitet 
Då vi inom denna uppsats ramverk arbetat med ett så pass litet urval begränsas 
generaliserbarheten, vilket heller inte var studiens syfte. Vid en respondentundersökning 
studerar vi varje enskild respondents upplevelser och erfarenheter där inget svar är antingen 
rätt eller fel. Att vi sedan valt att genomföra ett icke slumpmässigt urval beror på att vi på så 
vis desto mer kan kontrollera att vårt empiriska resultat är relevant till vår frågeställning och 
ger desto mer reliabilitet till respondenternas redogörelser. Vid ett slumpmässigt urval hade 
det inte varit säkert att respondenterna arbetat med bokprat över huvud taget, vilket inte hade 
givit svar på vår frågeställning och samtidigt skapat en helt annan uppsats.   
 

4.6 Etik 
I vår undersökning har vi noga haft Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i åtanke vilka 
antogs av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990. Dessa innefattar 
fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Med informationskravet menas att forskaren ska informera av forskningen 
berörda om forskningsuppgiftens syfte. Undersökningsdeltagare ska därmed vara medvetna 
om dess uppgift och villkor i studien. Det ska även understrykas med hjälp utav 
samtyckeskravet att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan, det vill säga 
om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. Uppgifter om deltagarna ska även ges största 
möjliga konfidentialitet enligt konfidentialitetskravet samt enbart användas för 
forskningsändamål enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Vi anser uppfylla dessa 
krav genom att vid både första kontakt med respondenter samt vid intervjutillfället ha 
informerat om studiens inriktning och ämne samt förklarat deras frivillighet och anonymitet 
vid medverkan i studien och uppsatsen. Detta har därmed skett både skriftligt och muntligt.  



 

5 Empiri 
Nedan presenteras studiens empiriska material vilken inleds med en övergripande 
presentation av kommun och respondenternas svar för att avslutas med en jämförelse dessa 
emellan. 
 

5.1 Presentation av kommunen 
I kommun Sydväst som ligger i södra Sverige finns det ett kommunbibliotek, en bokbuss, tre 
filialer, ett integrerat folk- och skolbibliotek, ett sjukhusbibliotek samt 18 skolbibliotek. Vi 
har tittat på kommunens biblioteksplan för 2009-2011 inom vilka samtliga bibliotek berörs.  
 

5.1.2 Folkbibliotek 
Enligt biblioteksplanen har folkbiblioteken i kommunen 15 olika styrdokument varav de vi 
finner intressanta för denna studie är bibliotekslagen och FN:s konvention om barnets 
rättigheter. De bibliotek som räknas under folkbibliotek är kommunbiblioteket, bokbussen, 
filialerna samt det integrerade biblioteket. Sjukhusbiblioteket räknas också som en filial men 
behandlas separat i kommunens biblioteksplan. Ansvarig för folkbiblioteksverksamheten 
inom kommunen är Kultur- och fritidsförvaltningen. Folkbiblioteken har en gemensam 
verksamhetsidé som lyder: 
 

För att värna om demokrati och ett jämlikt samhälle ska folkbiblioteket erbjuda alla medborgare i 
kommunen en väg till kunskap och upplevelser. (Kommun Sydväst biblioteksplan 2009, s. 9). 

 
Och som konkretiseras i följande målsättning: 
 

KF/KS Den gemensamma visionen 
Kreativitet – Mångfald – Trygghet 

Bibliotekets  
mål 

* Stimulera läsandet i kommunen 
* Stimulera den enskilde medborgarens lärande 
* Nå nya grupper i samhället 
* Utveckla biblioteket som kulturcentrum 

Så här når vi våra 
mål 

* Varierat mediebestånd, med listor på våra medier, bokprat 
och boktips 
* Utveckla det virtuella biblioteket 
* Kontakt med nya grupper 
* Brett samarbete med andra förvaltningar och föreningsliv 

Detta leder till  
(effekter) 

* Ökad livskvalitet för kommuninvånarna 
* Mer attraktiv kommun som lockar till sig mer kvalifice- 
   rad arbetskraft 
* Större efterfrågan på våra tjänster 

Så här mäter vi 
våra mål 

* Utlåningsstatistik och besöksstatistik 
* Räkna aktiviteter med nya grupper 
* Räkna antalet kulturella aktiviteter 

 
Figur 2. Folkbibliotekens vision och mål (Kommun sydväst biblioteksplan 2009, bilaga 3). 
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Planen nämner även att 
 

Folkbiblioteken ska främja intresset för läsning och litteratur. Litteraturen är kärnan i 
folkbibliotekens verksamhet. I mötet med boken tillgodogör sig läsaren erfarenheter som kan an- 
vändas [sic] i det verkliga livet. (Kommun Sydväst biblioteksplan 2009, s. 11). 

 

5.1.3 Skolbibliotek 
Skolbiblioteken i kommunen använder sig utav fem olika styrdokument där bibliotekslagen 
och barnkonventionen är två av dem. I kommunen finns det 18 skolbibliotek varav 14 av dem 
riktar sig till årskurs F-6, tre till årskurs F-9 samt ett gymnasiebibliotek. Målgrupper för 
biblioteken är elever och lärare men även allmänheten har möjlighet att låna på 
gymnasiebiblioteket. Det övergripande ansvaret för skolbiblioteken i kommunen erhålls utav 
Barn- och utbildningsförvaltningen.  
 

Skolbiblioteken främjar intresset för läsning och litteratur. Den kommunala läsfrämjandeplanen är 
ett stöd för skolbiblioteken. Litteraturen stimulerar och utökar ordförrådet och blir därmed en väg 
till språket. Den som har ett välutvecklat språk kan lättare delta i den demokratiska processen och 
det offentliga samtalet. Läsförståelsen i landet minskar och därför behövs bra litteratur på 
skolbiblioteken som stimulerar och inspirerar elever till läsning. Ett bra bestånd av skönlitteratur 
kompletterar faktaböcker för en djupare förståelse. (Kommun Sydväst biblioteksplan 2009, s. 15). 
 

5.2 Presentation av respondenter 
Nedan presenterar vi studiens samtliga respondenter i underrubriker utifrån vilken 
biblioteksverksamhet de arbetar inom för att tydligare strukturera upp vem som är vem. Vi 
benämner dem utifrån bokstäverna A till E för att säkra anonymitet samt tydligare struktur.  
 

5.2.1 Respondent A 
Respondent A arbetar på kommunbiblioteket som barnbibliotekarie sedan 21 år tillbaka. Hon 
tog examen 1989 från utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Innan det läste hon 
förskoleutbildningen men gick direkt på bibliotekarieutbildning efter det. 
 

5.2.2 Respondent B 
Respondent B arbetar på bokbussen som kör utifrån ett fast schema till förskolor, skolor, 
servicehem och övriga hållplatser. Detta har hon arbetat med i fyra år. Innan hon började 
arbeta på bokbussen hade hon ett vikariat på ett folk- och skolbibliotek under ett år. 
Respondent B tog magisterexamen från det Biblioteks- och informationsvetenskapliga 
programmet 2006. Innan dess har hon även studerat två år pedagogik och även lite engelska.  
 

5.2.3 Respondent C 
Respondent C arbetar på kommunens integrerade folk- och skolbibliotek samt på 
kommunbiblioteket. På det integrerade biblioteket har hon 10 arbetstimmar på skolan samt 15 
arbetstimmar för allmänheten. Respondent C tog magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap år 2003. Innan dess tog hon även kandidatexamen i pedagogik samt 
läst en kurs i barn- och ungdomslitteratur.  
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5.2.4 Respondent D och E 
Både respondent D och E arbetar på kommunens gymnasiebibliotek.  
 
Respondent D har biblioteksutbildning för skolbiblioteksverksamma samt 40 poäng 
litteraturvetenskap och lite engelska. Hon har arbetat på gymnasiebiblioteket i 12 år men 
innan dess även på ett högstadiebibliotek ett par år.  
 
Respondent E har en assistentutbildning vilken var ettårig och riktad till bibliotek generellt. 
Hon har även läst litteraturvetenskap, nordiska språk samt två omgångar barn- och 
ungdomslitteratur. Respondent E har arbetat på gymnasiebiblioteket i sex år, men innan dess 
ett år på kommunbiblioteket samt ett kort tag på ett högstadiebibliotek.  
 

5.3 Resultat 
Nedan presenteras studiens resultat strukturerat efter de kategorier och teman vi formulerat, 
innebörd av begreppet bokprat, målgrupp, förberedelser, genomförande, utvärdering, 
utveckling, läsmiljö samt boksamtal, genom utförd meningskoncentrering och i jämförelse 
med de teman vi använt oss utav i intervjuguiden. Under varje rubrik presenteras varje enskild 
respondents utsaga med hjälp utav referat och citat förutom respondent D och E vilka vi 
presenterar under den slutliga kategorin boksamtal. Detta för att innebörden och definitionen 
av de båda metoderna skiljer sig så pass mycket åt. Bokprat är en metod då en bibliotekarie 
inför en grupp barn delger objektiv fakta om en eller flera böcker som åhörarna ännu inte läst 
och förmedlar de känslor som väckts vid bokpratarens läsning (Nilsson 1994, s. 93) medan 
boksamtal handlar om ett samtal om böcker där deltagarna läst samma bok (Kuick 2005, s. 
88). Skillnaden märks främst när det gäller den kommunikation som boksamtal frambringar.  
 

5.3.1 Innebörd av begreppet bokprat 
Respondent A ser att bokprat ingår i sin roll som barnbibliotekarie och visar på hur det kan 
finnas olika förhållningssätt till bokprat, då hon tar upp att lärare ibland kanske snarare vill att 
det ska vara nyttigt att ge boktips till barn för att främja deras läsning, men hon menar att det 
ska ge andra upplevelser till dem. Att det inte bara ska vara nyttigt, utan även ska vara roligt. 
Hon menar att bokprat främst innebär att inspirera andra om litteratur och öppna upp nya 
världar. Att skapa läslust. Genom att läsa olika typer av böcker kan barnen lära sig empati, hur 
olika människor fungerar och hur världen fungerar på andra ställen.  Att de kan resa i tanken. 
Hon ser bokprat samtidigt som en ökad möjlighet till att visa biblioteket. 
 
Respondent B tar upp skillnaden mellan att prata och att samtala när hon diskuterar bokprat. 
”Jag vet inte om jag gillar det ordet riktigt. Jag tänker att man står rakt upp och ner sen så 
pratar man om böcker. […] det är som en monolog”. Hon menar att bokprat inte ses som ett 
samtal, men att öppna upp till samtal vid bokprat gör det mycket roligare för både bokprataren 
och deltagarna då det skapar engagemang.  
 
Respondent C menar att bokprat är en utav de viktigaste saker man kan göra för att nå fram 
till barnen med böckerna, särskilt de som kanske läser lite mindre. Genom att låta barnen höra 
en människa berätta om en bok kan de lättare komma in i historien och kanske få en vilja att 
läsa den boken som kanske inte annars hade uppstått. Man för upp ett intresse för själva 
läsningen. Att genom bokprat dela med sig av läsupplevelser, dela med sig av olika känslor, 
presentera bra böcker och kunna nå ut till de som kanske inte har så lätt att förstå varför de 
ska läsa böcker eller som inte har så bra läsförmåga. ”Det är jätteviktigt. För det är grunden 
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för att vi ska hålla kvar boken för, för barnen. Jag tror det är jätteviktigt. Ja. Så de inte går 
över till tv-spel och olika såna saker”. Hon menar att en ny värld kan öppnas för en liten 
människa, ungefär som att hon ger dem en skattkarta så får de leta själva. 

5.3.2 Målgrupp 
Respondent A bokpratar främst för elever i kommunen som går i årskurs två och fem. Då de i 
årskurs två precis kommit igång med läsningen och behöver inspiration för att komma vidare 
och fortsätta läsa. Hon menar även att elever i årskurs fem befinner sig mitt i bokslukaråldern3 
och likaså behöver inspiration för vidare läsning. Men det kan också komma förfrågan från 
andra klasser om det finns möjlighet att bokprata för dem. Hon har även provat att bokprata 
för barn som besöker biblioteket på sin fritid, men menar att det är svårt att få barn att bara 
komma på boktips såvida man inte har en bokcirkel eller liknande aktivitet.  
 
Respondent B åker med bokbussen till alla skolor, som har årskurs F-6, som ligger utanför 
centralorten i kommunen, där eleverna kommer klassvis och lånar böcker på bokbussen. Hon 
försöker då passa in bokpraten när det fungerar tidsenligt med verksamheten och berättar att 
hon brukar ha lite mer bokprat i början och i slutet av terminerna.  
 
Respondent C bokpratar för elever inom årskurs F-9, men där huvudfokus ligger på klasser 
inom årskurs F-6.  
 

5.3.3 Förberedelser 
Respondent A börjar med att skicka ut inbjudan till lärarna för att sedan låta de ta beslut om 
de är intresserade av att komma till biblioteket på bokprat. Vid intresse börjar hon med att 
fråga läraren om läsnivån i klassen för att sedan titta i hyllorna efter inspiration på titlar och 
anpassar därefter urvalet beroende på eventuella svårighetsgrader och teman. På så vis anser 
hon sig få hon en bra spridning vid bokpratet. Urvalet ligger vanligtvis mellan 5-10 titlar. 
Sedan försöker hon hinna med så mycket som möjligt under de lästimmar hon har schemalagt. 
Där hinner hon oftast läsa in nya titlar. Övrigt läser hon på fritiden men försöker blanda så att 
hon har med böcker hon läst tidigare och nyare titlar för att underlätta inläsningen. Inför 
bokpratet ser hon till att låna ihop flera exemplar av varje titel från andra bibliotek samt så att 
det finns möjlighet att låna boken som tal- eller ljudbok.   
 
För respondent B sker bokprat dels på hennes initiativ och dels på lärares initiativ beroende på 
om lärare förfrågar bokprat eller om respondent B har tid till att bokprata och då föreslår för 
lärare. Ofta bokpratar hon för hopslagna klasser och tänker därför på att läsförmågan kan 
skilja sig rätt mycket mellan elever och menar då att det är viktigt med ett stort spann på 
böckerna. Hon frågar även lärare om aktuella skolprojekt eller om elevernas läspreferenser för 
att därmed också kunna anpassa urvalet som brukar ligga på runt fem titlar. Då kan även 
läraren komma med boktips eller önskemål. Respondent B ser till att skrapa ihop så många 
exemplar som möjligt utav böckerna för att sedan läsa alla böcker hon ska prata om och ber 
då sin chef om lästid då det inte ingår i tjänsten för tillfället. Under inläsningen för hon 
anteckningar där hon samtidigt planerar bokpratet och vad hon ska berätta om. 
 

                                                 
3 Wåhlin och Asplund Carlsson menar på att barn mellan 9-12 år befinner sig i bokslukaråldern. Att 
undersökningar visar på att så gott som alla barn då är bokläsare samt att många av dem är storkonsumenter 
(Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 23). 
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Respondent C bokpratar för klasser på biblioteket, efter förfrågan från lärare. Bokprat sker 
beroende på om hon har tid för inläsning vilket saknas i hennes tjänst. Inför ett bokprat väljer 
respondent C ut böcker, ofta nya böcker för att introducera dem men ibland väljer hon ut en 
författare och presenterar ett urval av dennes verk eller väljer ut böcker efter en viss genre för 
att skapa ett tema under bokpratet. Hon brukar välja mellan 5-10 titlar och ser till att låna in så 
det finns flera exemplar av varje titel samt att det finns möjlighet att låna titlarna på cd-skiva, 
mp3-format eller daisyskiva för att tillgodose olika behov. Slutligen tar hon hem böckerna 
och läser på sin fritid.  
 

5.3.4 Genomförande 
I samband med ett bokprat brukar respondent A försöka hinna med en visning av biblioteket, 
antingen före eller efter bokpratet. Bokpratet äger rum i bibliotekets sagorum där de yngre 
barnen får sitta på kuddar på golvet och de äldre barnen får sitta på stolar. Sedan startar hon 
ett allmänt samtal med dem innan hon börjar prata om böckerna. Tillvägagångssättet kan se 
olika ut beroende på deltagargrupp. Ibland börjar hon prata om boken utan att berätta dess 
titel, ibland frågar hon vad barnen tror boken handlar om baserat på dess omslag men hon 
menar att det finns många tillvägagångssätt. Hon brukar även variera bokpratet genom att 
ibland enbart berätta lite om vad ena boken handlar om och ibland läsa högt ur en annan bok. 
Vanligtvis tar ett bokprat ungefär 20 minuter och respondent A menar att den tiden inte bör 
överskridas. Efter bokpratet har barnen möjlighet att låna böckerna och ställa frågor. 
 
Respondent B genomför vanligtvis sina bokprat i klassrummet, där hon tar med sig sin låda 
med böcker hon plockat ihop och ska berätta om. Ofta försöker hon dramatisera på något vis 
genom att exempelvis ha med sig ett föremål som har koppling till en utav berättelserna.  
 

Ett bokprat jag hade, då hade jag ett smycke som såg ut som en kristallsten, och då började jag 
med att berätta om den här stenen, att det var en flicka som hittade den, en mörk natt och sen, ja. 
Försöka ha med mig någon sak som jag kan ta ur böckerna (Respondent B). 

 
Eller så berättar hon en personlig anekdot som kan vara relaterade till någon av böckerna. När 
hon har berättat ett tag ställer hon frågor till barnen för att få igång dem istället för att de 
enbart sitter och lyssnar. Ett normalt bokprat brukar ta runt 20 minuter, maximalt en 
halvtimme. Efter bokpratet får barnen följa med ut till bussen och låna böckerna.  
 
Vid ett bokprat ser respondent C till att samla klassen för att sedan presentera de titlar hon valt 
ut, vilka kan presenteras på olika sätt. Beroende på vad det är för bok så kanske hon antingen 
berättar innehållet och ibland läser en sida ur boken för att fånga intresset. Men hon berättar 
aldrig slutet. Efter bokpratet ges det möjlighet för barnen att ställa frågor och sedan låna 
böcker. Bokpraten brukar ta ungefär 20 minuter, beroende på hur många frågor de ställer.  
 

5.3.5 Utvärdering 
Respondent A anser sig vara dålig på att utvärdera sina bokprat. Hon brukar försöka reflektera 
över bokpratets upplägg eller varför det inte fungerade när man tipsade om en viss bok. Men 
hon har inte gjort någon helhetsutvärdering.  
 
Även respondent B utvärderar sina bokprat på så sätt att hon reflekterar efteråt över vad det 
var som fungerade och ta med sig de tankarna till nästa bokprat. Då tittar hon på vad det var 
barnen lånade och funderar över vad det var som gjorde att de lånade just de böckerna, om det 
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var något hon själv gjorde eller om hon upptäcker någon annan anledning. Hon har även 
märkt att de brukar låna de böcker hon själv gillat mest, kanske för att det då är de hon bäst 
berättar om. Det märks även att barnen reserverar mycket mer böcker efter att hon haft 
bokprat. 
 
Respondent C följer samma mönster och utvärderar sina bokprat genom att fundera på vad 
som gick bra eller dåligt förra gången, hur hon kan tänka annorlunda, om hon bör ha mindre 
grupper eller välja ut speciella medier för de som har svårare. Ofta baserat på barnens respons 
efter ett bokprat. Hon frågar ibland lärare som varit med under bokpratet om de märkt något 
och får vanligtvis positiv respons om att eleverna läser mer efter bokprat.  
 

5.3.6 Utveckling 
Respondent A menar att hennes mål är att bokprata oftare och då bjuda in klasserna lite mer. 
För närvarande förekommer inget bokprat för barn som besöker biblioteket på sin fritid men 
hon tycker att det hade varit roligt om man kunde nå ut till de barnen också, eftersom de som 
läser mycket behöver ännu mer tips. Det blir dessutom dialog för en grupp som är intresserade 
av att läsa. Hon pratar även om ett eventuellt behov av att utbilda pedagoger och ge boktips 
till dem så att de kan föra dessa vidare till sina elever. Särskilt till de skolor med obemannade 
bibliotek. Respondent A pratar även om att börja använda mer föremål vid bokprat som kan 
vara kopplade till böckerna. Hon nämner ett projekt som arbetade för att vidareutveckla 
bokprat där de använde sig utav kamera och film för att göra kortare bokpratsfilmer. 
Respondent A tror på de sätten att utveckla. Hon anser att man bör ägna tid åt att tänka ut och 
planera sina bokprat mer. Vad man kan förändra, vilka grupper man bokpratar för och varför 
man gör de bokpraten för de grupperna för att kunna vidareutveckla bokpratet. Hon nämner 
att hon hade velat bokprata för fler högstadieklasser om hon hade haft mer tid.  
 
Respondent B var medverkande i ovannämnda projekt där de utvecklade bokpratsfilmer. Hon 
berättar att det har påverkat henne jättemycket genom att det hjälpt henne att utveckla sina 
metoder. Vidare berättar hon om bokpratsfilmer och att det innebär att filmatisera och 
dramatisera en bok, men att det tar ganska mycket tid för då behöver man först läsa boken, 
sedan fundera på manus, spela in och redigera det. Därför funderar hon på enklare metoder, 
som att använda sig utav Photo Story, där man har stillbilder tillsammans med musik, text 
eller tal. Det kan fånga något mer än om man bara står och pratar. Dock har respondent B haft 
ett väldigt tätt schema, men till hösten kommer hon få en måndag ledig varannan vecka så att 
hon kan åka och bokprata lite mer regelbundet. 
 
En utveckling respondent C hoppas på är utökandet av bokprat för högstadieelever, hon 
nämner att det inte utförs lika ofta, kanske på grund av att det är svårare att få upp intresset 
hos dem. Men hon tror att det behövs. Hon berättar även att hon funderar på att starta en 
bokcirkel för barn för att få dem att samtala om böckerna. Vilket hon anser är av vikt då 
läsförståelsen går ner så att de verkligen förstår vad som står i boken. Respondent C menar att 
det alltid finns möjligheter att utveckla. Det kommer ju nya medier och nya tankar om hur 
man ska prata om och förmedla böcker. Men hon letar även inspiration för 
utvecklingsmöjligheter på Internet och bland arbetskamrater och andra vuxna. En möjlighet 
kan vara att dela upp klassen och kanske ta pojkar och flickor för sig.  
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5.3.7 Läsmiljö 
Respondent A tror på att man kan ha en inspirerande miljö att vistas i för barnen för att få dem 
att upptäcka och låna böcker för det väcker ju läslust. 
 
Respondent B berättar att hon brukar ha bokpraten i klassrummet då de är i en miljö där de är 
vana vid att sitta och lyssna. Men hon tycker det är mysigare och trevligare i bussen, där hon 
ibland har bokprat för de små barnen. 
 
Respondent C pratar om skillnaden mellan att ha bokprat i klassrum och i biblioteket. Vid 
tidigare arbetsplats är hon van vid att bokprata i klassrum, men nu bokpratar hon på 
biblioteket. Hon menar att nu har hon bokprat i samband med att eleverna lånar sina vanliga 
böcker vilket gör att det blir väldigt kort med tid.  
 

5.3.8 Boksamtal 
Respondent D och E arbetar med metoden boksamtal i sin verksamhet. Då vi anser det skilja 
sig väsentligt från bokprat har vi valt att presentera deras utsagor under detta stycke för att 
motverka förväxling. Däremot ställde vi samma frågor vid intervjutillfället som till övriga 
respondenter vilka redovisas i ett sammanfogat stycke nedan grundat på ovanstående 
kategorier.  
 
Respondent D och E har boksamtal på kommunens gymnasiebibliotek med målgruppen 
gymnasieelever. Från och med i år är det bestämt tillsammans med svenskläraren och 
engelskläraren att alla som börjar sitt första gymnasieår ska ha ett boksamtal per termin och 
ett tillfälle där respondent D och E tipsar om böcker (bokprat). Detta för att det ska var lika 
för alla då de tidigare upplevde det som att vissa lärare var mer aktiva och då fick deras 
klasser boksamtala oftare än andra. De menar att det är en skillnad i definition mellan bokprat 
och boksamtal då de i deras metod för ett samtal med deltagarna istället för att det är de som 
står och pratar inför en grupp. De tycker båda att samtal låter djupare.  
 
Respondent D och E brukar hålla sina boksamtal i ett rum på skolbiblioteket då de ser det som 
en viktig signal att det försiggår saker där också. Att biblioteket inte ska bli främmande för 
eleverna. Då brukar de dela upp klasserna i lagom grupper på ungefär 12 personer, där varje 
klass läser tre olika titlar. Respondent D och E brukar se till att anpassa dessa titlar efter 
målgruppen.  
 

Och sen, sen, jag vet inte om det kommer lite längre ner, vi är väldigt noga med vilken klass det är 
vi går till, vad det är för sorts böcker vi väljer då. Så att det går ju inte att komma till en 
fordonsklass med vad som helst till exempel, det går heller inte att komma till 
omvårdnadsprogrammet med bara tjejer med vad som helst (Respondent E).  

 
I samråd med lärare brukar de då fundera över vad klassen skulle vilja läsa och vilka böcker 
man läst tidigare. Bland annat har de ett särskilt bokbestånd för boksamtal med 
klassuppsättningar men även temalådor som de satt ihop. Detta är något de försöker förnya 
utefter fokus på vad som skulle passa dem att läsa istället för vad de borde läsa.  
 
När de valt bok ser de alltid till att läsa boken ännu en gång då de menar att man alltid kan 
finna något nytt samt att man måste göra den aktuell. Inläsningen sker på deras utsatta lästid 
som ingår i tjänsten. De poängterar även vikten av att läraren som alltid är närvarande som 
observatör vid själva boksamtalet också är påläst. Efter att eleverna läst deras valda bok sker 
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då boksamtalet. Då följer respondent D och E Chambers metod kring boksamtal genom att gå 
igenom hans föreslagna kolumner. Nämligen att börja med pluskolumnen där man går igenom 
vad man gillade med boken, för att sedan gå vidare till nästa kolumn där man samtalar kring 
vad man ogillade med boken. Den tredje kolumnen berör om man har några frågetecken kring 
innehållet och den fjärde om man upptäckt några mönster i handlingen. Då brukar de se till att 
förklara att ordet är fritt och att det inte finns något fel svar. Det bygger på att alla säger 
någonting men ingenting är rätt eller fel. Samtalet brukar ta ungefär 40 minuter.  
 
Vid slutet av ett boksamtal brukar respondent D och E fråga eleverna vad de tyckt om 
samtalet och om de fått ut något av det men de även pratar med läraren som en slags informell 
utvärdering. De nämner att de enbart brukar få positiv respons utav både lärare och elever, 
kanske på grund utav den delaktigheten med elever och genomslagskraft de fått hos lärarna. 
Som en utveckling av deras boksamtal funderar respondent D och E på att eventuellt börja 
boksamtala med personalen under fredagsfikan och då kunna visa på utbudet i biblioteket. De 
förklarar också hur de själva utvecklats under tiden som de arbetat med boksamtal. Att de blir 
mer och mer säkra i sig själva och lär av sina misstag. De förtydligar vikten av att välja rätt 
böcker. Respondent E berättar även om när hon testat använda bilder i samband med ett 
boksamtal för att hjälpa elever med deras inre bilder och upplevelse. Men även hur de ibland 
visat en filmatisering utav en bok efter ett boksamtal för att då kunna diskutera hur filmen 
motsvarade förväntningar. Det är något de skulle vilja vidareutveckla, kanske i form utav en 
uppföljande verksamhet genom att blanda in de estetiska ämnena.  
 

Och där kanske samtalet gör, eller inte kanske utan det gör jättestor nytta för det är ofta så att den 
som är svag skriftligt och tycker att det är en kamp. Att samtala här inne då på så okonventionellt 
sätt som vi ändå får det till. Då öppnar de ju upp sig för de får en chans att glänsa lite och det har 
vi ju varit med om många gånger att lärarna har sagt att den eleven är ju jättesvag när den skriver 
annars och så har den, så är det kanske den som glänser mest i ett samtal (Respondent E). 

 
Nä, man kan väl inte säga att det ingår i tjänsten alltså. Nä, men vi själva kräver nog att det ingår 
alltså så vi räknar som att det ingår i tjänsten. Men nä det är väl för att vi båda tycker att det är 
väldigt givande och väldigt roligt så det har vuxit och vi har inspirerat varandra och så 
(Respondent E). 

 
Som respondent E berättar ser de boksamtalet som ett särskilt bra stöd för elever som kan 
vara svagare i skrift då detta samtal underlättar deras möjlighet att uttrycka sina reaktioner 
och detta på ett okonventionellt sätt. Även om det inte ingår i respondenternas tjänster ser de 
metoden som så pass betydelsefull och givande för både elev och bibliotekarie.  
 
 



 

6 Analys 
I följande kapitel presenterar vi studiens resultat som diskuteras i relation till uppsatsens 
teoretiska ramverk; barnperspektiv och barns perspektiv, Aidan Chambers läscirkel och 
litteracitet.  Studiens syfte är att undersöka hur bibliotekarier arbetar med bokprat riktat åt 
barn och hur det kan utvecklas som arbetsmetod för att stödja bibliotekets läsfrämjande 
verksamhet. Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställningar;  
 

- Hur arbetar bibliotekarier med bokprat för barn idag?  
- Hur utvecklar bibliotekarierna metoden för att uppnå dess läsfrämjande syfte? 
- Hur kan bokprat utvecklas med stöd från uppsatsens teoretiska ramverk? 

a. Barnperspektiv och barns perspektiv 
b. Aidan Chambers läscirkel 
c. Litteracitet 

 
Nedan struktureras analysen utifrån uppsatsens frågställningar där de övergripande kategorier 
passats in under i en sammanhängande text. Efter varje enskild frågeställning följer ett stycke 
med en sammanfattande diskussion och teoribaserad analys kring dragna slutsatser. 
 

6.1 Hur arbetar bibliotekarier med bokprat för barn idag? 
Vad man kan se i vårt empiriska material är att respondent A-C lägger fokus på sitt arbete 
med bokprat för barn som går i årskurs F till 6. Men att det vid mån av tid även förekommer 
bokprat för andra årskurser, då främst för respondent C. Skillnaden är att respondent A och B 
har sin målgrupp spridd över hela kommunen medan respondent C faktiskt enbart håller sig 
till sin arbetsplats, det integrerade folk- och skolbiblioteket. Detta skapar olika förutsättningar 
för respondenterna och deras bokprat. Respondent C har sin målgrupp samlad och kan träffa 
dem desto mer återkommande jämfört med respondent A och B vilket kan göra det lättare för 
henne att nå sin målgrupp men även att kunna ha eventuell uppföljning efter bokpratet. Det är 
svårare för respondent A och B som antingen måste bjuda in klasser till biblioteket eller åka 
ut till dem. Däremot då respondent B åker på ett regelbundet schema till samtliga skolor i 
kommunen kan även där finnas möjlighet att uppnå god samverkan med lärare på grund av 
kontinuerligheten vid bokbussbesöken. Dessa förutsättningar är viktiga att reflektera över då 
det påverkar hela utformandet utav verksamheten kring bokprat.  Respondent A som inte har 
samma kontinuerliga kontakt med elever och lärare kan vara ett resultat utav omfånget av 
skolor att det då blir svårt att nå ut till alla, vilket man kan se i det att hon avgränsat sin 
målgrupp till att i stort fokusera på elever som går i årskurs två och fem. Med argumentet att 
de barnen behöver mer inspiration för sin läsning, andraklassarna för att de just kommit igång 
med läsandet och femteklassarna för att de befinner sig i bokslukaråldern och behöver 
uppehålla läsglöden. Då det är många skolor i kommunen med flera parallellklasser blir även 
denna avgränsning relativt stor. Respondent B och C har inte samma avgränsning för sin 
målgrupp utan bokpratar vid mån av tid och vid initiativ av antingen lärare eller sig själv. En 
annan förutsättning som märks är att respondent B och C bokpratar för skolelever och då 
respondent A arbetar på kommunbiblioteket som är ett folkbibliotek där dess huvudsakliga 
besökare är barn och vuxna som besöker biblioteket på sin fritid. Det gör det svårare att nå en 
grupp barn som både vill och kan deltaga vid bokprat på sin fritid, vilket hon själv även 
nämner, det kan dels bero på att hon har den avsaknaden av regelbundenhet vid barnens besök 
eller annan kontakt som exempelvis den respondent B och C har med barnens lärare. Det är då 
betydligt svårare att styra upp bokprat för en grupp barn på deras fritid.   
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Respondent A och C poängterade båda vikten av bokprat. Där respondent A ser det som att 
det ingår i rollen som barnbibliotekarie och respondent C menar att det är det viktigaste man 
kan göra för att nå fram till barnen med böckerna. Även om respondent B inte muntligen 
betonade samma vikt ser man att även hon finner det betydelsefullt för barnen, på flera plan. 
Respondent A nämner hur det kan finnas olika förhållningssätt till bokprat där både 
nyttighets- och upplevelseaspekten tas upp. Att det inte enbart ska vara nyttigt utan även 
roligt. Hon menar att bokprat innebär att inspirera andra om litteratur, skapa läslust och öppna 
nya världar där barnen ur detta kan lära sig empati och hur olika människor fungerar. 
Respondent C fyller i med att bokprat framförallt är viktigt för de som inte har så lätt att förstå 
varför de ska läsa eller de som inte har så bra läsförmåga och menar att bokprat är grunden för 
att man ska kunna hålla kvar boken för barnen för att de inte ska övergå till tv-spel och andra 
medier.  Av detta kan man utläsa hur pass viktigt bibliotekarierna tycker att bokprat är och att 
det kan ge så mycket för barnen, men med en stark fokus på den tryckta boken som främsta 
medium.  
 
Vid respondenternas förberedelser inför bokprat märks skillnad vid initiativtagande, där 
respondent A är den som huvudsakligen tar initiativ till bokprat men där respondent C tar 
emot klasser utifrån lärarnas initiativ och respondent B varierar desto mer beroende av mån av 
tid. Det visar bland annat att bokpraten inte sker på ett regelbundet schema och är något som 
är i starkt behov av engagemang från både bibliotekarie och lärare. I relation till detta behöver 
det belysas att enbart respondent A har inläsningstid på sitt schema men där respondent B 
behöver be sin chef om lästid vid behov och att respondent C inte har någon schemalagd 
lästid över huvud taget. Det är något som starkt kan påverka engagemang och därmed även 
kontinuerligheten vid bokpraten.  
 
När det gäller respondenternas urvalsprocesser har de gemensamt att samtliga ser till den 
skiljda läsförmågan som kan förekomma i en klass eller grupp med barn. Det märks dock att 
respondenterna löser denna problematik på olika vis. Respondent A förfrågar läraren om 
klassens läsnivå för att därmed kunna anpassa urvalet efter eventuella svårigheter och ser då 
till att få en spridning bland böckerna, men ser även till att det finns möjlighet till att låna 
boken som tal- eller ljudbok. Respondent C har en liknande metod genom att se till att det 
finns möjlighet att låna titlarna på cd-skiva, mp3-format eller daisyskiva för att tillgodose 
olika behov och svårighetsnivåer som kan infinnas i klassen. Respondent B nämner att hon 
ofta bokpratar för hopslagna klasser och poängterar vikten av ett stort spann på böckerna just 
för att läsförmågan kan skilja sig rätt mycket. Hon försöker även anpassa urvalet efter 
elevernas läspreferenser, vilket då skapar en fokus på vad barnen vill läsa. Det är även något 
som respondent D och E tar upp då de försöker förnya sina urval med fokus på vad som skulle 
passa eleverna att läsa istället för vad de borde läsa. Vad som också skiljer sig är att 
respondent B ser till att ha ett urval på runt fem böcker medan respondent A och C brukar ha 
ett urval på 5-10 böcker. Samtliga ser till att låna in flera exemplar av varje titel för att öka 
möjligheten att barnen ska kunna låna den titel de vill efter bokpratet. 
 
Respondent A vars målgrupp kanske inte besökt biblioteket tidigare eller inte besöker 
biblioteket så regelbundet brukar få en visning av bibliotek i samband med bokpratet. Kanske 
för att visa på utbudet men också som en introduktion till bibliotekets tjänster där barnen får 
möjlighet att knyta ytterligare en kontakt och känna sig bekväm i dess miljöer. Hon brukar 
sedan utföra sina bokprat i sagorummet som är en lokal i biblioteket och poängterar att man 
bör ha en inspirerande miljö för barnen att vistas i, vilket även respondent D och E poängterar 
och menar att det är viktigt att hålla verksamheten i bibliotekets lokaler just för att det ger en 
viktig signal att det försiggår saker där och att biblioteket inte ska bli främmande för barnen. 
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Detta diskuterar respondent C vidare som i nuläget håller sina bokprat på biblioteket i 
samband med att barnen ska låna deras vanliga böcker. Hon menar att det blir väldigt kort 
med tid för bokprat då och att hon är van vid att bokprata i klassrummet. Ytterligare en nyans 
till aspekten läggs då respondent B tar upp skillnaden hon ser i att bokprata i klassrum som i 
bokbussen. Hon berättar att hon brukar ha bokpraten i klassrummet då de är i en miljö där de 
är vana vid att sitta och lyssna men tycker att det är mysigare i bussen där hon ibland har 
bokprat för de små barnen. Det är samtidigt en fråga om läsmiljö och en viktig aspekt att väga 
in i utformandet av sitt bokprat genom att överväga för- och nackdelar med vald lokal att 
bokprata i.  
 
Inledningsvis börjar både respondent A och B sina bokprat med att starta ett allmänt samtal 
med barnen, för att få igång dem att prata lite, innan de börjar med presentationen utav de 
valda titlarna. Men samtliga visar på hur olika utformandet kan se ut, även inom deras egna 
bokprat, ofta baserat på deltagargrupp och bok. Bland annat kan respondent A och C utforma 
sina bokprat efter ett tema, baserat på titlarnas innehåll eller utefter en författare och ett urval 
av dess verk. Respondent A berättar hur hon ibland börjar prata om en bok utan att berätta 
dess titel och ibland frågar barnen vad de tror boken handlar om baserat på dess omslag och 
respondent B berättar hur hon ofta försöker dramatisera sina bokprat genom att ta med ett 
föremål som har en koppling till berättelsen eller berättar en personlig anekdot med relevans 
för boken. Högläsning är något som både respondent A och C berättar att de ibland utför i 
samband med bokprat. Att de då läser ett stycke högt för barnen. Men vad alla tre har 
gemensamt är att deras bokprat inte brukar ta mer än 20 minuter och att barnen i slutet av 
bokpratet har möjlighet att ställa frågor och låna böckerna. Man kan se viss skillnad då 
respondent B desto mer berättar om hur hon försöker få igång barnen i ett samtal vilket hon 
även poängterar då hon diskuterar kring innebörden i ordet bokprat i sig, att det låter som att 
man enbart står och pratar inför någon.  
 

6.1.1 Sammanfattning och slutsatser kring bibliotekariers arbetsmetod 
Vi har kunnat konstatera att de olika respondenterna har olika förutsättningar beroende på 
arbetsplats, där respondenten som arbetar på ett integrerat folk- och skolbibliotek bör ha 
lättare att nå sin målgrupp men även där respondenten som arbetar med bokbussen har viss 
kontinuerlighet i sin kontakt vilket inte respondenten som arbetar på kommunbiblioteket i 
samma grad kan uppnå. Det är en förutsättning för att dels få målgruppen att komma till 
biblioteket och dess bokprat men även för att kunna ha uppföljning efter utfört bokprat. Men 
där även bristen av inläsningstid kan verka som en negativ faktor gällande engagemanget. Det 
nämns även i På tal om böcker att budget och tid är faktorer som kan påverka en bokpratare 
genom att ett för litet bokbestånd kan begränsa möjligheter till en omfattande 
bokpratsverksamhet och tid i den mån att man måste anpassa hur mycket bokprat man kan ha 
i förhållande till den tjänst man har (Nyström 2005, s. 14). Vidare fann vi att det med metoden 
bokprat både finns en nyttighets- och en upplevelseaspekt, där bokprat både är en lärande 
verksamhet men även ska vara en rolig upplevelse men det uppmärksammades även en stor 
fokus på boken som medium vid respondenternas bokprat förutom de medier som underlättar 
för barn med lässvårigheter, exempelvis daisyskiva. 
 
Gällande diskussionen kring läsmiljö där ena respondenten poängterar betydelsen av en 
inspirerande miljö för barnen återkommer även i Chambers teori kring läsmiljö. Han menar 
att speciella läsplatser betonar läsandets värde och att läsandeverksamheter bör avgränsas till 
särskilda platser som ska vara hemtrevliga och inbjudande (Chambers 1995, s. 37-39). Även 
om bokprat och boksamtal inte är en direkt läsandesituation är den så pass relaterad till 
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läsning att vi anser att Chambers rekommendationer bör följas även inom 
bokpratsverksamheter. 
 
När det kommer till respondenternas förberedelse och genomförande har de värderat att 
urvalet ska tillgodose olika behov hos barngruppen. Här finner vi ett starkt exempel utav den 
centrala delen i Chambers läscirkel; vuxenstöd. Ett vuxenstöd innebär just att hjälpa någon 
navigera runt läscirkeln, att exempelvis hjälpa läsare att koncentrera sig på texter de lär mest 
utav, men där lärandet är ömsesidigt och den vuxne kan utvecklas och lära mer genom att 
hjälpa andra. Genom att då undersöka hur läsförmåga och läspreferenser ser ut i den grupp de 
väljer ut böcker till är ett stort steg i den riktningen.  
 

6.2 Hur utvecklar bibliotekarierna metoden för att uppnå dess 
läsfrämjande syfte? 
För att kunna utveckla en metod krävs det att man först utvärderar den för att se vad som 
fungerar eller inte fungerar men även hur den kan anpassas efter sin sagda målgrupp. Samtliga 
respondenter svarade att de brukar utvärdera sina bokprat i form av reflektion för sig själv 
efter varje bokprat. Baserat på främst barnens respons men även på lärarens i vissa fall, vilket 
är en metod som även respondent D och E använder sig utav genom att efter varje boksamtal 
fråga både elever och lärare om hur samtalet gått och fråga om deras synpunkter. Som en 
slags informell utvärdering. Detta för att kunna vidareutveckla sina bokprat och boksamtal för 
att öka den positiva responsen hos barnen vilken mestadels när det gäller bokprat verkar 
mätas i form av utlåningsstatistik i samband med ett bokprat. Om ett bokprat är lyckat har 
barnen lånat böcker, särskilt titlar ur det urval som bokpratet handlat om.  
 
När det sedan kommer till hur respondenterna ser på utvecklingsmöjligheter för sina metoder 
kring bokprat poängterade både respondent A och B att de önskar bokprata desto oftare och 
att detta ska vara en verksamhet som behöver införas i tjänsten, då även när det gäller tid till 
inläsning. Som också blir en förutsättning för att kunna ha mer bokprat i tjänsten då inläsning 
tar tid som antingen då tas från övrig tjänstetid eller från respondenternas fritid. När de har så 
knapp tid hinner de varken läsa in samtliga titlar som det bokpratas om samt att det begränsar 
möjligheten att förbereda ett bokprat. Detta förtydligas i uttalandet respondent B gjorde om 
hur hon kan se att barnen brukar låna de böcker hon själv gillat bäst med förklaringen att det 
kanske är de hon berättar bättre och mer övertygande om. Då överväger hennes engagemang 
för de titlarna, men övriga titlar behöver då kanske förberedas desto mer för att man ska 
kunna hitta en metod till att väcka intresse även för dem. Förberedelser och berättande spelar 
då en stor roll för bokpratets inverkan.   
 
En annan utveckling som tas upp är att både respondent A och C skulle vilja utöka 
målgrupperna för sina bokprat till att även innefattas utav högstadieelever. Respondent C 
reflekterar över att det kanske inte utförs lika ofta för högstadieelever, då eventuellt på grund 
av att det är svårare att få upp intresset hos dem. Men hon tror att det är något som behövs och 
respondent A menar att hon hade velat bokprata för den målgruppen om hon hade haft mer 
tid. Hon nämner även att hon velat bokprata för barn som besöker biblioteket på sin fritid då 
hon tror att det hade varit roligt att nå ut även till de barnen eftersom de som läser mycket 
behöver ännu mer tips och att det kan skapa en dialog då de är intresserade av att läsa och inte 
befinner sig på bokprat på grund av att det är schemalagt under skoltid. Denna dialog 
återkommer i utsagorna av respondent C som pratar om att hon vill starka en bokcirkel för att 
få barnen att samtala om böckerna med fokus på den nedgående läsförståelsen och att samtal 
kring texterna ökar möjligheterna för barnen att verkligen förstå det de läser.  
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En intressant aspekt är att respondent C menar att det alltid finns möjlighet till utveckling då 
det kommer nya medier och tankar kring hur man ska prata om och förmedla böcker, något 
man inte märker i hennes utsagor kring genomförandet av bokprat. Särskilt då ett av hennes 
argument för vikten av bokprat är att det är grunden av bokens överlevnad. Däremot ser man 
denna utveckling när det kommer till respondent B som medverkade i ett läsfrämjande projekt 
där man arbetade fram nya metoder för just bokprat. Det var ett projekt vars målgrupper var 
pedagoger och bibliotekarier i tre olika län där de utvecklade den traditionella arbetsmetoden 
genom att filmatisera och dramatisera bokprat som sedan publicerades på Internet. 
Respondent B menar att medverkandet i detta projekt påverkat henne och hjälpt henne att 
utveckla sina egna metoder. Dels genom att dramatisera berättelser med hjälp utav olika 
föremål. Men också genom dessa bokpratsfilmer som dock tar väldigt mycket tid i 
förberedelseskedet. Det önskar hon utveckla genom enklare metoder som till exempel att 
använda sig utav Photo Story där man kan använda stillbilder tillsammans med musik, text 
och/eller tal. Hon menar att sådana metoder kan fånga mer än om man enbart står och pratar 
om boken. Även respondent A är bekant med det här projektet och med bokpratsfilmer men 
lägger sin utvecklingsnivå vid att använda mer föremål som kan vara kopplade till böckerna 
vid bokpratet.  
 

6.2.1 Sammanfattning och slutsatser kring bibliotekariers 
metodutveckling 
Inledningsvis diskuterade vi värdet i att utvärdera bokpratet för att i sin tur kunna utveckla det 
och fastslog att samtliga respondenter utvärderar sitt bokprat genom att reflektera för sig själv 
men ibland även fråga elever eller lärare efter respons. Nilsson nämner att det är bra med en 
uppföljning efter ett bokprat genom att exempelvis prata med läraren om hur klassens läsning 
varit men där det bästa är att följa upp genom att prata med barnen själva vilket då även ger 
bra återkoppling och tips inför nästa urval och bokprat (1994, s. 99).  
 
Vad vi också konstaterade var vikten av förberedelse och tid för inläsning där samtliga 
respondenter tyckte att dessa aspekter var A och O. Ett bokprat ska vara noga förberett och 
sådan planering och inläsning tar tid där Nilsson deklarerar att inget bokprat alls är bättre än 
ett dåligt planerat och slarvigt sådant (ibid., s. 95). Detta och att samtliga respondenter betonat 
vikten utav bokprat gör det betydelsefullt att föra in bokprat och åtminstone inläsning i den 
ordinarie tjänsten för att desto mer kunna utveckla metoden för att uppnå dess läsfrämjande 
syfte. Den knappa tid de flesta av dem nu har till inläsning kan ge större negativ effekt på 
utformandet utav bokprat än positiv sådan.  
 
Utökandet av målgrupper är en utvecklingsaspekt som togs upp av flera respondenter men där 
tidsaspekten än en gång gör sig påmind. Vid varje målgrupp bör man ta reda på så mycket 
som möjligt om gruppen som skall komma; ålder, läsnivå, förförståelse, hur många de är och 
eventuella problem. Särskilt relevant till denna diskussion ligger i att respondenterna vill 
bokprata mer med högstadieklasser och det ges rekommendationer att det vid bokprat med 
tonåringar bör delas in i mindre grupper (Nyström, 2005, s. 16). Analysen ledde till en 
diskussion kring samtal i relation till läsande där en önskan om att öppna till dialog fanns hos 
flera respondenter, vilket starkt kan kopplas till reaktion och respons-delen i Chambers 
läscirkel. Läsning skapar reaktioner hos människor där de största två reaktioner är att man vid 
läsning av något man tycker om gärna vill få samma positiva upplevelse igen samt att man 
gärna vill samtala om den och att det uppstår en önskan av respons. Man har behov av att 
uttrycka något. Att samtala enligt Chambers utgör en grundläggande del av våra liv särskilt då 
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man genom att samtala kan reda ut sina tankar, detta med förutsättningen att man kan samtala 
på ett bra sätt.  
 

Att samtala bra om böcker är en mycket värdefull aktivitet i sig. Men att föra bra samtal om 
böcker är också den bästa övning man kan få för att kunna föra givande samtal om annat. Så när vi 
hjälper barnen att samtala kring det de läst, hjälper vi dem också att kunna uttrycka sig om annat i 
livet (Chambers 1998, s. 10). 

 
Om man då utvecklar metoden bokprat genom att föra in desto mer samtal, exempelvis i form 
utav bokcirkel som en av respondenterna nämner, blir Chambers teori även ett stort steg på 
vägen mot barnperspektiv i den bemärkelsen att barns delaktighet ökar genom att de får göra 
sin röst hörd och att denna röst respekteras lika mycket som någon annan. 
 
Avslutningsvis diskuterades det nya medier i relation till utvecklingsmöjligheter med bokprat 
där man ser visst drag av litteracitet. Respondenterna diskuterar främst att använda olika 
medier som en brygga i presentationen utav den fysiska boken. Där det alltså med hjälp utav 
andra medier, så som film, drama, foto, musik, text och tal, fungerar som att skapa läslust till 
boken. Medierna blir då som ett sätt att kommunicera genom och förmedla budskap, där 
budskapet är att lyfta fram en specifik bok. Det blir då ett starkt värnande om boken men med 
hjälp utav andra medier vilket är en positiv utveckling mot litteracitet men ändå inte tillräcklig 
då det sätter en högre värdering till boken än de andra medierna. Denna slutsats konstateras 
även av Rydsjö och Elf som menar att barnbibliotekarier har stora kunskaper om barn- och 
ungdomslitteratur men däremot saknar motsvarande kunskaper om nya medier samt 
avsaknaden av utvecklingsarbete kring dessa (Rydsjö & Elf 2007, s. 175). 
 

6.3 Hur kan bokprat utvecklas med stöd från uppsatsens teoretiska 
ramverk? 
Respondent D och E som vi nämnt tidigare arbetar med metoden boksamtal vilket kan ses 
som en utveckling utav bokprat. Nämligen att man tillsammans samtalar kring en bok som 
samtliga har läst för att fördjupa sin läsförståelse, vilket också i viss mån kan likställas med en 
bokcirkel. Det är en metod där samtliga deltagare sitter och diskuterar tillsammans och där 
samtalet är styrt av någon som leder, till skillnad från bokprat där det är en person som 
berättar om boken och resterande främst lyssnar och ställer frågor.  
 
Vi presenterar här utdrag ur den empiri vi sammanställt om boksamtal. Respondent D och E 
har boksamtal på kommunens gymnasiebibliotek med målgruppen gymnasieelever. Från och 
med i år är det bestämt tillsammans med svenskläraren och engelskläraren att alla som börjar 
sitt första gymnasieår ska ha ett boksamtal per termin. Detta för att det ska var lika för alla då 
de tidigare upplevde det som att vissa lärare var mer aktiva och då fick deras klasser 
boksamtala oftare än andra. De brukar dela upp klasserna i lagom grupper på ungefär 12 
personer, där varje klass läser tre olika titlar. Respondent D och E brukar se till att anpassa 
dessa titlar efter målgruppen. I samråd med lärare brukar de då fundera över vad klassen 
skulle vilja läsa och vilka böcker man läst tidigare. Bland annat har de ett särskilt bokbestånd 
för boksamtal med klassuppsättningar men även temalådor som de satt ihop. När de valt bok 
ser de alltid till att läsa boken ännu en gång då de menar att man alltid kan finna något nytt 
samt att man måste göra den aktuell. Inläsningen sker på deras utsatta lästid som ingår i 
tjänsten. De poängterar även vikten av att läraren som alltid är närvarande som observatör vid 
själva boksamtalet också är påläst. Efter att eleverna läst deras valda bok sker då boksamtalet. 
Då följer respondent D och E Chambers metod kring boksamtal genom att gå igenom hans 
föreslagna kolumner. Nämligen att börja med pluskolumnen där man går igenom vad man 
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gillade med boken, för att sedan gå vidare till nästa kolumn där man samtalar kring vad man 
ogillade med boken. Den tredje kolumnen berör om man har några frågetecken kring 
innehållet och den fjärde om man upptäckt några mönster i handlingen. Då brukar de se till att 
förklara att ordet är fritt och att det inte finns något fel svar. Det bygger på att alla säger 
någonting men ingenting är fel eller rätt. Samtalet brukar ta ungefär 40 minuter. Som en 
utveckling av deras boksamtal funderar respondent D och E på att eventuellt börja boksamtala 
med personalen under fredagsfikan och då kunna visa på utbudet i biblioteket. De förklarar 
också hur de själva utvecklats under tiden som de arbetat med boksamtal. Att de blir mer och 
mer säkra i sig själva och lär av sina misstag. De förtydligar vikten av att välja rätt böcker. 
Respondent E berättar även om när hon testat använda bilder i samband med ett boksamtal för 
att hjälpa elever med deras inre bilder och upplevelse. Men även hur de ibland visat en 
filmatisering utav en bok efter ett boksamtal för att då kunna diskutera hur filmen motsvarade 
förväntningar. Det är något de skulle vilja vidareutveckla, kanske i form utav en uppföljande 
verksamhet genom att blanda in de estetiska ämnena.  
 
Respondent D och E följer tydligt Chambers rekommendationer när det gäller boksamtal 
vilket vi ser som positivt i sig då det är en utveckling åt ett ökat barnperspektiv. Att låta 
barnen samtala om deras reaktioner och få respons ökar barnens delaktighet. Chambers menar 
att det absolut är nödvändigt att alla, både barn och vuxna, är överens om att allt är värt att 
berättas för att kunna hjälpa barn att samtala bra om böcker. Med vidare förklaring att den 
respons barn ofta får vid deras reflektioner är avvisande i skolsammanhang vilket gör att 
barnen lär sig att ge det svar som de tror att läraren vill ha (Chambers 1998, s. 56). Det blir 
därmed ett krav att allas röster är lika mycket värda för att barnen ska kunna föra ett bra 
samtal om böcker tillsammans med vuxna. Journalisten Carola Lindström menar att forskning 
även visat att boksamtal är centralt för barn att utveckla deras språkförmåga, förmåga till 
reflektion, läslust och även läsutveckling (Lindström 2009, s. 27).  Samtal som dessa vilka 
ökar barns delaktighet förutsätter att det tas hänsyn till barnens perspektiv, vilket är ett stöd i 
att barn ska bli aktiva demokratiska individer (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 
2011, s. 35).  
 
Vi ser en utveckling från bokprat till boksamtal som positiv både i relation till Chambers teori 
om läscirkeln men även i relation till barnperspektiv. Det krävs dock att återgå till vad vi 
talade om förutsättningar för olika bibliotekarier när vi talar om en sådan utveckling. 
Respondent D och E ligger redan ett steg före då de både har möjlighet att ha kontinuerlig 
kontakt med lärare och elever, genom att biblioteket ligger på skolan, men även då de redan 
har ett samarbete med svensk- och engelsklärare. Ett sådant samarbete är det som bör 
prioriteras högst för att lyckas utveckla metoden då det kräver en slags uppföljning, men det 
bör heller inte ses som omöjligt för bibliotekarier som inte har samma kontinuerliga kontakt 
med lärare. Denna möjlighet ser vi extra starkt för respondent C som arbetar på ett integrerat 
folk- och skolbibliotek, men även för respondent B som besöker varje skola varannan vecka. 
Däremot har vi fortfarande tidsaspekten som en negativ faktor, då det kan ses som att ett 
boksamtal tar mer engagemang och tid. För det första tar ett boksamtal längre tid, dubbelt så 
lång tid om man jämför respondenternas utsagor, men det bör dock vägas upp utav de positiva 
effekter utav boksamtal som metod. Men för det andra pratar flera respondenter för barnen 
och deras samtal kring böcker och det kan därmed ses som att även dem tycker att boksamtal 
vore en positiv utveckling.  
 
Vad vi dock upptäckt när det gäller samtliga respondenter är som vi nämnt att deras bokprat 
eller boksamtal har boken som främsta medium. Även om det förekommer andra medier i 
relation till bokpraten eller boksamtalen, som exempelvis respondent E som använt bilder till 
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att hjälpa elever med deras inre bilder och upplevelser eller att samtliga respondenter 
använder sig av medier för att tillgodose olika läsförmågor, så handlar inte dem om mediet i 
sig utan blir som ett hjälpmedel till att förstå den tryckta boken. Rydsjö och Elf granskade 
resultaten från olika läsvaneundersökningar och menar att de inte alltid är jämförbara. De 
menar att läsning förändras i takt med att nya medier introduceras samt att nya praktiker 
uppstår och att unga människor använder mycket tid till att läsa och skriva på Internet (Rydsjö 
& Elf 2007, s. 91). Utifrån en annan jämförande studie framstår det som överdrivet att ha en 
generell oro för barns och ungas läsvanor och för att nya medier ska konkurrera ut boken 
(ibid.). Denna oro framkommer även i vårt empiriska material. Fokuserar man istället på 
upplevelsefaktorn när man talar om läsning och ger en ökad uppmärksamhet mot barns 
litteracitet för att utveckla ny kunskap kan det på sikt öka barnens möjlighet att hantera både 
läsande och skrivande inom flera litteracitetsområden och det ges även möjlighet för barnen 
att bli deltagare i ett demokratiskt samhälle vilket är en stor kärnpunkt inom teorier kring 
barnperspektiv. Därför ser vi det som att man behöver se till ett vidgat textbegrepp när man 
talar om barns läsning och inkludera de nya redskap som teknikutvecklingen ger oss. Inte 
enbart när det gäller vid presentation utav litteratur. Utan även genom en egen presentation 
där man ser till barns användande utav dessa medier. Att hålla ett bokprat eller boksamtal om 
en film eller ett spel går lika bra som med en bok. Det ger liksom texten reaktioner och behov 
av respons. Därför ser vi ett möjligt samspel mellan Chambers metod kring boksamtal och 
med litteracitet där man kan använda hans praktiska metoder till att reflektera över 
exempelvis ett tv-spel.  
 

6.3.1 Sammanfattning och slutsatser kring metodens utveckling 
Inledningsvis diskuterade vi respondenternas metod kring boksamtal utifrån Chambers teori 
där samtalet ses som ett steg mot barns delaktighet. Med möjlighet att få uttrycka sig, 
reflektera och få respons utifrån förutsättningen att allt som sägs är lika viktigt. Som även är 
en viktig del i Chambers läscirkel. Kärnan i samtalet är att varje deltagare lyssnar till andra 
deltagares reflektioner om textens innebörd (Chambers 1998, s. 25). Även här ses 
bibliotekarien som ett vuxenstöd fast vid nästa del i barnets cirkel, nämligen det efter att 
barnet har läst och är i behov av respons, men även för att barnet ska kunna navigera sig 
vidare i cirkeln. Samtalet är även en viktig del när det kommer till barnperspektivet, att barnet 
får göra sin röst hörd.  
 
Vi drog slutsatsen att bokprat bör och har utvecklingspotential till att bli boksamtal även om 
det råder olika förutsättningar för olika bibliotekarier. Då studiens respondenter talar om 
vikten av barnens upplevelser ser vi boksamtal som ett enklare medel för att nå dem. För att 
åstadkomma detta krävs ett gott samarbete med exempelvis lärare, ett gott engagemang men 
också att man ser över tidsaspekten. Det är ingenting vi direkt kan uttala oss om hur man kan 
passa in det rent tidsmässigt då det ser olika ut för alla bibliotekarier, men man bör se till 
vikten av de positiva effekterna för att besluta om att införa boksamtal i verksamheten.  
 
Vad vi även vill se som en utvecklingsmöjlighet när det kommer till bokprat eller boksamtal 
är införandet utav andra medier.  Men då inte som en brygga till boken, utan som en läsning i 
sig där olika medier snarare kompletterar varandra än konkurrerar med varandra. Att hjälpa 
barnen att finna och uttrycka sin reaktion även när det handlar om andra medier. Redan vid 
namnet på metoderna bokprat och boksamtal uttrycks det att boken ses som främsta medium 
och därmed kanske kan hålla metoden kvar i sina traditionella spår istället för att utveckla den 
i takt med teknik- och medieutvecklingen där man ser till barnens kultur och vardag och deras 
nuvarande medieanvändning.  



 

7 Avslutande diskussion 
Att kunna läsa är en viktig grundsten i vår tillvaro. Man utvecklar språket och ordförrådet 
med hjälp utav läsning. Det är med andra ord grundläggande för individen att kunna läsa, 
särskilt då en mängd olika verksamheter i samhället är beroende av att man kan läsa och 
skriva (Skolverket 2007, s.8) . Det har framkommit i undersökningar att läsförmågan hos barn 
försämrats både nationellt som i kommun Sydväst, vilken denna studies empiriska material är 
baserad på. Kommunen har tidigare fokuserat på att med läsfrämjande metoder förbättra 
barnens läsförmågor genom att göra läsinlärning lustfylld och mångfacetterad, vilket också är 
en utav barnbibliotekets huvuduppgifter; att skapa läs- och bibliotekslust för barn. Den 
dominerande metoden för detta arbete är just bokprat (Törnfeldt 1994, s. 207).  
 
Vi har i uppsatsen fört en diskussion kring hur bibliotekarier i kommun Sydväst arbetar med 
bokprat för att kunna se dess utvecklingsmöjligheter. Det är en metod med ett 
litteraturförmedlande syfte som på längre sikt fungerar läsfrämjande och läsutvecklande för 
barn. I slutändan handlar det om att presentera läsning för någon annan, men vid denna 
presentation sätts även en definition utav vad begreppet läsning innebär. Nämligen läsning 
utav en tryckt bok. Men med ett vidgat textbegrepp så innefattar läsning fler medier och ser 
till upplevelseaspekten som går att uppnå av samtliga medier. Inte enbart läsning av en bok. 
Därför ser vi bokprat och boksamtal som begränsande begrepp istället för begrepp med stora 
möjligheter. Man ser möjligheter när det kommer till boksamtal på grund av den 
kommunikation som uppstår och fördjupningen utav läsandet till skillnad från bokprat som 
kanske mest fungerar som boktips. Begränsningen ligger vid att båda metoder avgränsas, 
kanske på grund av ordvalet, till att nästintill enbart innefatta böcker som medium. 
 
Ser man över detta begränsade begrepp finns där ändå stora utvecklingsmöjligheter som att 
exempelvis utveckla metoden till boksamtal med fokus på samtliga deltagares reflektioner och 
upplevelser istället som vid ett bokprat mest ge tips om och berätta om sina egna reflektioner. 
Det ser vi som ett steg mot ett ökat barnperspektiv där delaktighet är A och O. Även om det 
finns tidsbrist redan vid utförandet utav bokprat bör man se över hur man istället kan utveckla 
metoden och kanske till och med sammanfoga flera verksamheter i en. Samtalet är det viktiga 
och att barnen får utlopp för sina reaktioner.  
 
Ett vidare steg i utvecklingen där barnets kultur och upplevelser än en gång är i fokus är 
genom att utveckla bokprat och boksamtal genom att se till dagens medier och barns 
medieanvändning. Bokprat är för kopplat till en fysisk bok och skapar därmed tankar om hur 
andra medier snarare konkurrerar än kompletterar. Kan man vidga begreppet och belysa andra 
medier och de upplevelser dessa kan ge minskas även avståndet mellan medierna. Om då 
biblioteket skulle utgå ifrån ett vidgat textbegrepp i relation till läspedagogiska sammanhang 
ställer det andra krav på bibliotekets uppdrag och bibliotekariens kompetens (Sandin 2011, s. 
165-166), vilket heller inte bör ses som ett hinder utan som en positiv utveckling för att fånga 
barnens kultur.  
 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Vi finner det intressant att vidare studera hur litteracitetsbegreppet kan utvecklas i samband 
med bokprat och boksamtal som metoder. Hur man kan använda sig utav läsning av andra 
medier för att fånga samma kärna som vid tal om böcker. Det blir då även tal om ett vidgat 
textbegrepp i relation till bibliotekets roll och behöver forskas om barns och ungdomars 
medievärld i relation till bibliotek. Något vi även vill belysa men inte haft omfattning nog till i 
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vår studie är kunskaper om barns fria biblioteksanvändning. Forskning kring detta kan vara 
positivt i den mån att man kan öka sin kompetens i att tillgodose även dessa barn vid liknande 
biblioteksverksamheter som bokprat. 



 

Sammanfattning 
Då barns läsförmåga i Sverige minskar med åren ökar behovet av läsfrämjande metoder där 
biblioteket har en stor roll i arbetet med att främja barns läsning och språkutveckling genom 
att tillgodose barnens behov och intresse. Barnbibliotekens huvuduppgift är att väcka läslust 
hos barn där ett ökat läsande leder till ökad läsförståelse. En vanligt förekommande metod för 
detta ändamål är just bokprat. Bokprat som metod används aktivt inom kommun Sydväst. 
Dock finns det en risk att bokprat utförs av ren tradition utan att det reflekteras över hur man 
kan utveckla metoden för att ge bästa effekt. Vi anser det vara av stor vikt att utvecklingen av 
metoder sker i relation till dagens teknikutveckling och målgruppens nuvarande livsvärld. 
Studiens syfte är att undersöka hur bibliotekarier arbetar med bokprat riktat åt barn och hur 
det kan utvecklas som arbetsmetod för att stödja bibliotekets läsfrämjande verksamhet. 
Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställningar;  
 

- Hur arbetar bibliotekarier med bokprat för barn idag?  
- Hur utvecklar bibliotekarierna metoden för att uppnå dess läsfrämjande syfte? 
- Hur kan bokprat utvecklas med stöd från uppsatsens teoretiska ramverk? 

a. Barnperspektiv och barns perspektiv 
b. Aidan Chambers läscirkel 
c. Litteracitet 

 
Med hjälp utav fem kvalitativa samtalsintervjuer kunde vi undersöka hur olika bibliotekarier 
inom en kommun arbetar med bokprat och genom att använda oss utav uppsatsens teoretiska 
ramverk undersöka hur eventuella utvecklingsmöjligheter finns för metoden bokprat. Då 
studien avser söka förstå världen utifrån respondenternas synvinkel görs inga anspråk på att 
resultatet skall vara generaliserbart och därmed applicerbart för alla som arbetar med bokprat. 
Resultatet av studien visar att bibliotekarier inom kommun Sydväst är måna om att anpassa 
sitt bokprat efter dess målgrupps läsnivåer men där boken är dess främsta medium men med 
stöd utav exempelvis ljudböcker, talböcker och daisyskivor. Då i form utav en brygga till den 
fysiska boken. Vad som även kunde konstateras var att de olika bibliotekarierna har olika 
förutsättningar till utvecklingsmöjligheter beroende på vad de arbetar på för bibliotek men där 
samtliga betonade vikten utav bokprat. Det ledde till en slutsats om att bokprat som metod 
eller åtminstone inläsning i relation till bokprat bör införas i den ordinarie tjänsten för 
samtliga barnbibliotekarier. I enlighet med Aidan Chambers teorier och barnperspektiv 
poängterades vikten utav samtal där barns röster görs hörda som en potentiell 
utvecklingsmöjlighet till metoden boksamtal. Med en betoning på att begreppen bokprat och 
boksamtal begränsar verksamheten till den fysiska boken, men att metoderna lika gärna skulle 
kunna innefatta andra medier med hjälp utav ett vidgat textbegrepp. Där lägger vi stor vikt på 
grund av möjligheterna att fånga barnets kultur och medieanvändning och anser detta vara ett 
steg åt rätt riktning när det gäller utveckling av metoden bokprat. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
 
Utbildning 
Vad har du för biblioteksutbildning? 
 
Målgrupp 
Vad har du för målgrupper till ditt bokprat? 
Hur går det till när du väljer vilka barngrupper som ska delta vid ditt bokprat? 
Hur får barnen information om ditt bokprat? 
 
Förberedelser 
Hur planerar och förbereder du ditt bokprat? 
Hur går du tillväga med inläsning inför ditt bokprat? 
Hur anpassar du bokpratet efter vald målgrupp? 
Hur väljer och skaffar du böcker till bokpratet? 
Använder du dig utav andra medier också? 
Hur får du inspiration till utformandet av bokpratet? 
 
Genomförande 
Hur går du tillväga när du genomför ditt bokprat? 
 
Utvärdering 
Hur utvärderar du ditt bokprat?  
På vilket sätt upplever du att bokprat ger inspiration till läsning? 
Vad får du för respons av barn? 
Vad får du för respons av andra inblandade?  
 
Utveckling 
Varför bokpratar du? Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med arbetsmetoden? 
Hur viktigt anser du att bokprat är i ditt arbete? 
 
Hur kan man vidareutveckla bokprat? 
Skulle du vilja utveckla ditt bokprat? Hur? 
Har ditt bokprat utvecklats under tiden? 
 
Har du mer eller mindre tid för bokprat nu jämfört med tidigare? 
Ökar eller minskar efterfrågan på bokprat? 
 
Vad innebär bokprat för dig? 
 
Har du något du vill tillägga till intervjun? 
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Bilaga 2 
På barns och ungdomars villkor 
Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och 
ungdomsverksamhet. 
 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa 
komma i främsta rummet. (FN:s konvention, artikel 3, om barnets rättigheter antagen av FNs 
generalförsamling den 20 november 1989) 

 
Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek. Bibliotekens insatser för barn och ungdomar 
utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och syftar till att i alla tillämpbara delar 
uppfylla barnkonventionen. Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet. 
 
Det innebär att: 
 
• Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblioteket. Barns och ungdomars egna behov 

ska vara vägledande för verksamheten. De ska kunna påverka denna och de ska erbjudas 
möjligheter att uttrycka sig i biblioteket. 

• Biblioteket ska bidra till att stärka barns och ungdomars personlighetsutveckling, liksom 
deras utveckling till aktiva, demokratiska samhällsmedborgare. 

• Biblioteket ska vara en fristad och mötesplats för barn och ungdomar, där de möts med 
respekt av engagerade och kunniga vuxna. ”Biblioteket ska vara ett roligt ställe där det 
händer saker.” 

• I biblioteket ska finnas ett rikt, varierat och aktuellt utbud av medier som speglar världen ur 
ett barn- och ungdomsperspektiv. Anpassade medier ska erbjudas barn och ungdomar som 
behöver det. 

• Bibliotekets verksamhet, lokaler och information ska vara tillgängliga för barn och 
ungdomar med funktionshinder. 

• Barn och ungdomar ska ges vana att använda bibliotek och redskap för att orientera sig i en 
svåröverskådlig och gränsöverskridande medievärld. 

• Biblioteket ska erbjuda komplement och alternativ till utbudet i lokalsamhället. 
• Biblioteket ska vara en del av samhällets nätverk för barn och ungdomar när det gäller 

språkutveckling, kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande. 
• Biblioteket ska tillsammans med föräldrar, barnhälsovård, förskola och skola lägga grunden 

till det livslånga lärandet och hjälpa barn och ungdomar att skapa sammanhang i tillvaron. 
• Biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och läslust. För muntligt berättande, 

upplevelseläsning och för barns och ungdomars eget kunskapssökande ska biblioteket vara 
ledande. Biblioteket ska vara aktivt och uppsökande. 

• Barns och ungdomars användande av biblioteket ska inte begränsas av ekonomiska hinder. 
• Biblioteket ska vara en angelägenhet för alla barn och ungdomar. 
 
Deklarationen om barnets rättigheter antogs av FN 20 november1989. Sverige anslöt sig till 
den 1990. Många kommuner har sedan dess fattat beslut som innebär att nämnder och 
förvaltningar på olika sätt ska arbeta i enlighet med barnkonventionen. 
 
Rekommendationerna för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet bygger på 
tillämpbara artiklar i konventionstexten. De kan användas som en utgångspunkt för ett 
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tydligare barnperspektiv när man formulerar mål för verksamheten och i utformningen av det 
dagliga arbetet på biblioteken. 
 

Källa: På barns och ungdomars villkor (Elektronisk) 
Lokaliserad 2012-03-27 på Internet: 

http://www.biblioteksforeningen.org/index.php/material/pa-barn-och-ungdomars-villkor/ 
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