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The aim of this thesis was to investigate the methods used by teachers and childrens' libra
rians concerning their work with fiction at the junior school level. Based on a series of qualitative 
interviews and by compiling a list of short summaries of literature relevant to our thesis we 
wished to reflect on the manner in which the respondents see themselves in their teaching 
roles. 

We also wanted to discover what problems they had in their work and what visions they held 
for the future. The methods used by the teachers were mainly: reading- both aloud and 
individually, process-oriented writing, use of fiction in thematic studies and dramatization. 
The teachers' aspirations for the future included a centrally situated school library and further 
education in children's literature. The teachers take the needs of their pupils as a starting point 
and build on these needs - using many years of literary teaching experience as a foundation. 

"Booktalks" for the children and intermediaries (teachers ... )and education in books and lib
rary systems are the childrens' librarians main literaturepedagogic methods. To continue 
developing networks with "important adults" and working even closer with intermediaries are 
the librarians' visions for the future. They also aspired for some education in pedagogics. 
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1 Inledning 

Vi har bada arbetat som pedagoger inom skolbarnsomsorgen, i nara samarbete med lag
stadiet, har ett stort intresse for barn- och ungdomslitteratur och laser nu vid biblioteks
hogskolan. Det var Uitt att valja uppsatsamne utifran denna bakgrund. 

1:1 Syfte och fragestallningar 

Syfte 

V art syfte ar att ta reda pa hur man, dels som barnbibliotekarie, dels som lagstadielarare, 
kan arbeta med skonlitteratur och lagstadiebarn. Vi vill ge en bild av hur lararna och 
barnbibliotekariema·sjalva upplever sina roller som litteraturpedagoger. Van syfte ar 
ocksa att forsoka fa fram eventuella skillnader/Iikheter i rollerna, arbetssatt, visioner och 
onskemat i arbetet med skonlitteraturen pa lagstadiet. 

Prohlemformulering 

Hur upplever lagstadielarare och barnbibliotekarier sin litteraturpedagogiska roll 
gentemot lagstadiebarnen, och hur ser metoderna ut i det litteraturpedagogiska arbetet 
med skonlitteraturen i grundskolans arskurs 1-3, utifran intervjuer med barnbibliotekarier 
och lagstadielarare? 

I vart arbete vill vi lagga tyngdpunkten pa bibliotekariens roll. 

Fragestiillningar 

• V arfor viii lagstadielarare/barnbibliotekarier formedla skonlitterara barnoocker? 
• Hur arbetar lligstadielarare/barnbibliotekarier med skonlitteraturen gentemot 

lagstadiebarn? 
• Hur ser lagstadielarare/barnbibliotekarier pa sin litteraturpedagogiska roll och hur bar 

rollerna formats? 
• Finns det ett litteraturpedagogiskt samarbete mellan higstadielarare/barnbibliotekarier 

och hur ser det i sa fall ut? 
• Vilka hinder/svangheter ser lagstadielararna och barnbibliotekarierna i sitt eget 

litteraturpedago giska arbete och i samarbetet. 
• Vilka framtidsvisioner/ideal har lligstadielarare/barnbibliotekarier for det 

litteraturpedagogiska arbetet/samarbetet? 

1 :2 A vgransningar 

Vi har avgransat oss till en skola och en klass i vardera arskurs 1-3. Vi har intervjuat 
larama i respektive klasser samt skolbibliotekarien pa skolan. 
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Bambibliotekarien i naromradet ar ocksa med i undersokningen och for att fa en fYlligare 
bild valde vi att intervjua ytterligare barnbibliotekarier i kommunen samt bambiblioteks
konsulenten. 

1:3 Metod 

Har presenterar vi de overgripande metodvalen. 
Eftersom vart syfte var att forsoka ra en djupare tOrstaelse for vart problem, valde vi en 
kvalitativ metod. Vi gjorde inter\rjuer med oppna fragor och en kvalitativ analys av 
intervjuresultaten.Vi var intresserade av att ge en bild av hur lagstadielarare och barn
bibliotekarier sja.Iva upplever sitt arbete med att formedla skonlitteraturen till barnen 
(Holme & Solvang 1991, s 13-15). 
Vid vart urval av larare gick vi helt enkelt till skolan i vart bostadsomrade, dar vi vet, 
sedan var tjanstgoring inom skolbarnsomsorgen, att man arbetar mycket med skon
litteratur i undervisningen. 

For att ffi sa stort informationsinnehall som mojligt i insamlat material kan man, enligt 
Holme & Solvang, anvanda sig av intervjupersoner med riklig kunskap. Vi valde darfor 
att vanda oss till bambibliotekskonsulenten, som ar samordnare for stadens alia barn
bibliotekarier, dels tor att ia tips om barnbibliotekarier som arbetar pa olika satt med 
skonlit.teraturen, dels for att ia en intervju med benne sjalv. Detta gjorde vi med for-

. hoppning om att fa en sa. stor variationsbredd som m.Ojligt i undersokningen. 

Vid intervjuerna hade vi en manual som stod for minnet. Respondentema pratade fritt, 
och emellanat ledde vi in samtalen pa ratt spar for att ia med allt vi avsett for under
sokningen. Under samtalens gang fick vi ocksa nya uppslag, som fick komplettera 
manualinnehfillet. 
Vid resultatpresentationen i kapitel3, beskriver vi narmare hur vi tog kontakt, hur 
intervjuema gick tillvaga och hur vi bearbetade insamlat material. 

1:4 Begreppet "litteraturpedagogik" 

Att vara litteraturpedagog bland lagstadiebarn innebar for oss framst att vacka Uislust 
genom att vagleda barnen till skonlitteraturen. Det innebar ocksa bl.a. att fonnedla 
skonlitteraturens stora betydelse som en kalla till kunskap, bade till barnen och lararna. 
Som en foljd av det litteraturpedagogiska arbetet i klassema kan bamen forhoppningsvis 
bli intresserade och lockas till biblioteket. 

I Pedagogisk Oppslagsbok(1974) forklaras "pedagogik" sa har: 

"Pedagogikk, lreren om oppdragelse og undervisning. En finner ogsa 
pedagogikk brukt i en snevrere betydning, nemlig som oppdragelseslrere, 
sideordnet med didaktikk, undervisningslrere. 
I praksis kan en imidlertid vanskelig skille mellom oppdragelse og 
undervisning, da undervisningen er et av de viktigste midler for 
oppdragelsen." 
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... "Pedagogikk lar seg lettest definiere og avgrense som et sett 
problemomrader: mAl og innhold for den pedagogiske virksomhet 
( oppdragelse og undervisning), elevene og deres forutsetninger og 
reaksjonsmater - enkeltvis og i grupper, det milj0et som virksomheten 
foregar i og de pavirkningsfaktorer som finnes der, metoder, og 
evaluering av resultatene av den pedagogiske virksomhet." (Hofseth, bd 2, 
sp 1100) 

I Nationalencyklopedin laser vi att ordet pedagogik kommer ifran grekiskan. En 
"pedagog" var i antikens Grekland en slav som ledsagade bam till och fran skolan och 
ibland aven undervisade dem i hemmet. Pa senare tid har ordet pedagog :fatt betydelsen 
larare, undervisare. Med "pedagogik" menas ocksa: 

, ... vetande och metoder som tilHimpas i uppfostran och undervisning." ... 
"Pedagogik pmfattar ocksa paverkan av attityder och forandring utover 
formedling av kunskaper och kompetenser som inte ar direkt skolrnassig 
karaktar och betraktar darfor laran om uppfostran och undervisning i ett 
vidare politisk-filosofiskt, socialt och historiskt sammanhang." (Husen, 
bdl5,s25) 

Vi sokte begreppen litteraturpedagogllitteraturpedagogik, men de fanns inte som 
uppslagsord varken i Pedagogisk Oppslagsbok eller Nationalencyklopedin. 

Under "Litteraturdidaktik" i Nationalencyklopedin hittade vi dock foljande text: 

"Litteraturdidaktik; litteraturpedagogik, ideer om litteraturundervisning. 
Fyra huvudlinjer kan urskiljas: 
1) Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv betonas vikten att bam tidigt 
tar lara ldinna ramsor och sagor, som gestaltar grundlaggande livsfragor. 
2 ) Ur ett sprakutvecklande perspektiv framhlills att barn och ungdomar 
behover tillgang till ett rikt urval bOcker for fritt val. 
3) Skolans traditionella litteraturpedagogik har varit att eleverna skalllara 
kanna det klassiska kulturarvet och de mest betydelsefulla forfattarna. 
4) En sociologisk (eller emancipatorisk) litteraturdidaktik ser litteraturen 
som en kalla till kunskap om manniskan och samhallet som oppnar for 
debatt och forandringsarbete." (Bd 12, s 364) 

Eftersom vi hittade "litteraturpedagogik" vid uppslagsordet "litteraturdidaktik", for
anledde detta oss att sla upp "didaktik" i Nationalencyklopedin. Didaktik: " ... 
underavdelning av pedagogiken: metoden och konsten att undervisa planmassigt genom 
systematisk genomgang av larostoff enligt givna Iaroplaner." (Bd 4, s 562) 
Vi tycker att "litteraturdidaktik" ar ett passande begrepp nar det galler Iararnas arbete 
med skonlitteraturen i undervisningen. For bambibliotekariernas arbete med litteraturen i 
skolan passar "litteraturpedagogik" battre eftersom det mera handlar om uppfostran. 
Vi kommer genomgaende att anvanda begreppet litteraturpedagogik i uppsatsen efter
som vi anser att undervisning ingar som en del av barnens uppfostran. 
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1 :5 Bakgrund 

Vi har bada en yrkesbakgrund som fritidspedagoger. Fran bOrjan av 80-talet tick vi delvis 
nya arbetsuppgifter da "Samlad skoldag II infordes ide omraden dar vi var verksamma. 
Vi startade ett nara samarbete med lagstadielararna. Inom ramen fOr den verksamhet vi 
bedrev, fanns temaarbete. Har anvande vi biblioteket ofta och mycket fOr att lana bade 
fack- och skonlitteratur i anknytning till temat vi arbetade med. 
V arje dag samlade vi barnen och Uiste hogt, antingen ur en kapitelbok eller sag or. Barnen 
ritade och skrev och vi ordnade utstallningar pa fritidshernmet och i skolan. Vi drama
tiserade ocksa sagor och bjod in andra klasser och foraidrar till forestailningarna. 
Fran verksamheten pa eftermiddagarna med fritidshemsgruppen, har vi odelat positiva 
minnen forknippade med skonlitteraturen. En gang i manaden gick vi till folkbiblioteket 
och lanade nya bOcker. 
Under var tid som fritidspedagoger tick vi fortbildning om skonlitteratur och barn. 
Utbildningen pa BHS (Bibliotekshogskolan) har ytterligare forstarkt vart intresse for 
arbete med barn och skonlitteratur. 

Vi laser om barnbokens svaga stallning i en studie som Statens kulturrad gjort. 
Det finns manga tankbara anledningar till en alit samre tillgang till bOcker for barnen: 

" ... barnfarniljernas samre ekonomi; foraldrarnas och speciellt kvinnornas 
okade forvarvsfrekvens; de harda besparingar som kommunema tvingats 
gora med pafoljd att barngruppema inom barnomsorgen blivit storre 
samtidigt som personalen minskat i antal; att biblioteksfilialer och 
bokbussar dragits in; att skolorna inte prioriterar skolbiblioteksverksamhet 
och att andra media, framst TV, tangar barnens intresse." (Barnbokens 
stailning 1996, s 4) 

Kulturradet menar att folkbiblioteken, under de senaste aren, anvant mycket av sina 
resurser i utvecklingsprocessen pa informationsteknikens omrade. Samtidigt har 
kommunerna tvingats gora besparingar. Man papekar att det inte finns nagon mot
sattning mellan boken ocb den nya tekniken, tvartom, menar de att forutsattningen 
for att barnen skall kunna tillgodogora sig den nya tekniken och de nya medierna, ar 
laskunnighet och lasforstaelse. 
Kommunemas besparingar har fort med sig en okning av barnantalet i barnomsorgs
grupperna, och darmed mindre tid och m0jligbet for personalen att ge sig i vag till 
biblioteket och andra kulturinstitutioner. lnom skolan har besparingarna bl.a. resulterat i 
storre klasser och att man inte prioriterar skolbiblioteken. Detta samtidigt som folk
bibliotekens uppsokande bamverksamhet minskat. 

Experter ar overens om bokens betydelse for barns sprftkutveckling och dess formaga 
att, som Astrid Lindgren uttrycker det, "satta sjaien i gungning". Men det ar inte alia som 
arbetar med barn som vet bur viktiga oocker ar for barns utveckling. Kulturradet menar 
att bambibliotekariema skulle behova ha professionella litteraturpedagoger att vanda sig 
till- litteraturpedagoger som boll sig a jour med forskning om sprakutveckling m.m. 
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En rad forslag ges, med syftet att forbattra bamens tillgang till bOcker och informera och 
gora forrudrar, politiker och andra beslutsfattare medvetna om att bamen behover backer 
for att utvecklas och rna bra. 
Nedskarningar i biblioteksverksamheten under senare ar, och planer inom flera 
kommuner pa att infOra avgifter pa bok18n, tar till foljd att fragan om en bibliotekslag 
ater blir aktuell, laser vi (Bambokens stallning 1996, s 18). 
Kulturradet skriver ocksa om Unescos folkbiblioteksmanijest som reviderades senast 
1994, som innehat.ler rekommendationer som borde kunna tjana som :attesnore i folk
biblioteksutvecklingen i Sverige och i varlden. 

Lars Hesslind ar forfattare fran Goteborg. I 20 ars tid har han engagerat sig i fragor 
som handlar om barns och ungdomars backer genom att resa omkring i landet och prata 
med bade elever och personal som arbetar med barn. Han har ocksa varit en flitig 
debattor. I sin bok Halta pegasens iigg (1993) menar han, att bamen nu for tiden har 
alltfdr lite kontakt n;ted spraket. Han tycker det bl.a. beror for mycket tv-tittande. 
Spraket ar en nodvandighet att ha med i bagaget for att kunna ta emot den kunskap som 
skolan och livet erbjuder i form av ord, skriver Hesslind, ochju fler bocker bamen laser 
desto battre mojligheter har de att tillgodogora sig undervisningen. 

Det ar viktigt att trana upp bamets formaga att omvanda ord till bilder i hjarnan och 
darfor ar barn- och ungdomsboken ett maste, menar Lars Hesslind. Antalet spraksvaga 
bam okar i Sverige, dessa rapporter har han ffttt bade ifran larare och talpedagoger. Det 
ar dags att siappa backerna loss i skolan, det racker inte med nagra lasprojekt, har kravs 
ett arslangt trulhnedvetet arbete for att £a bukt med det bortdoende spraket och lasoviljan 
(Hesslind 1993, s 17). 

Hur ska vida gora? Lars Hesslind har en plan som gar ut pa att paverka bamen till att 
lasa bOcker. Han menar att det ar viktigt att fora en kamp fOr spraket och menar att vi 
ska gora det tillsammans, med mycket karlek, omtanke och omhet till bamen. I planen 
ingar att riva murar mellan hemmen, forskolan och skolan och lata dessa tre goda 
institutioner samverka med snarlika metoder for att framja barnens spriikutveckling och 
lasintresse. Lars Hesslind sager: "Skall kultur och litteratur uppfattas som viktigt i · 
barnens sinnevarld sa maste de som designar barnens intressen och varderingar satsa pa 
att satta sjruens formgivare och den andliga tvagningen framfor tandtroll och 
munhygien." (ibid, s 99) 

I detta sammanhang kan vi inte lata bli att lite fundera over vi/ken litteratur vi vuXn.a skall 
fora fram? Ana Maria Narti menar att det i svenskundervisningen borde finnas en 
litteraturkursplan att folja, sa att barnen tar tillgang till sitt litterara kulturarv. Hon menar 
att vi inte skall skicka Barn utan riHter ut i livet. "Det ar framforallt fordomen att den 
traditionella humanismen ar en kultur for priviligierade grupper och inte har nagonting att 
ge nutidens arbetare och arbetarbarn somjag vi11 bestrida." (Narti 1983, s 29) 

Barnbibliotekarier och larare har en gemensam namnare i barn och skonlitteratur, och 
manga goda skal att pasta att ett arbete med bambacker ar viktigt. Men hur kan en sam
verkan se ut och vilka roller har Iarare och barnbibliotekarier i denna samverkan? 
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2 Litteratur 

I detta kapitlet har vi tyckt att det varit viktigt att visa de laroplaner, mAlsattningar och 
litteraturpedagogiska modeller som varit och ar med och formar Uirares och barn
bibliotekariers roller och verksamhet. Vigor inte ails ansprak pa att konuna med en 
fullstandig eller objektiv "kartliiggning". De kallor vi hii.r tar upp tycker vi passar vart 
syfte och de blir en bra bakgrund till vAr empiri. 

Skonlitteraturens betyde/se for barn 

Lennart Hellsing menar i Tankar om barnlitteraturen, att den skonlitterara barnboken 
har fyra huvuduppgifter, nfunligen: 

" 1) Lara barnet att beharska sprAket 
2) Orientera barnet i tiden och rurmnet 
3) Att orientera barnet socialt, dvs bygga upp onskvarda forestallningar om den 

enskildes forhAIIanden till sin omgivning - beratta om relationer mellan oss 
miinniskor 

4) att paverka barnen mer direkt, suggerera fram - eller snarare aktivisera - sjalva 
livskansla." (Hellsing 1963, s 18) 

Det finns sa manga skal till varfor vi skall formedla skonlitteraturen till vAra barn. Visst 
vill vi att barnen skalllara sig kiinna med andra manniskor och kunna forsoka forsta dem 
i deras livssituation? Visst viii vi ocksa att barnen skall fa mojligheter att forsta andra 
miinniskors satt att tanka och kiinna? Visst ar det vardefullt for sprakutvecklingen; 
sprakk:anslan och ordforn\det, att vAra barn laser skonlitteratur? Visst viii vi att barnen 
skall :fa lasupplevelser som eggar fantasin och satter kreativiteten i rorelse? 

Rimsten-Nilsson skriver i Barnbocker och liis/ust (1981) om varfdr barnoocker behovs: 

• " Barnbocker ger tillfalle till gemenskap. lbland handlar det enbart om hoglasning 
tillsammans, andra ganger ocksa om samtal kring det man last. 

• Det finns barnoocker som formedlar kulturarv och som speglar viktiga drag i var 
kultur. 

• Barnoocker kan ge hjalp till verbal sprakutveckling. 
• Barnoocker kan vara medel fdr vuxnas medvetna paverkan och fostran. 
• Barn som Jan sig lasa iar lastraning genom att lasa barnoocker." (ibid, s 46). 

Rimsten-Nilsson menar att vi skall ge barnen kvalitetsoocker i skolan bl.a. eftersom alla 
elever inte gAr till folkbiblioteket, och familjens ekonomi kanske inte tillater inkop av till
riickligt mycket bra oocker. Vidare, skriver hon, hittar barnen inte kvalitetsoockerna om 
inte de vuxna styr dem. K valitetsbOckerna passar for en "bearbetningsfri" lasning, medan 
massoocker och serier oor lasas kritiskt, och dii.rfox: ar olampliga, fortsatter hon. 
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Rimsten-Nilsson anser att det ar viktigt att barnen inte okritiskt svaljer aUt de laser, och 
hon menar att samtal om det lasta ar ett naturligt satt att lara sig ett kritiskt fcirha.llnings
satt. 

"Att Iasa rocker man tycker om, att sjalv fundera over dem och att prata 
med kamrater om dem kan vara viktigt. Pa det sattet kan lasfcirmaga och 
liisintresse grundlaggas. Att lasa uppmarksamt och att tillagna sig ett 
kritiskt fcirha.llningssatt till det man laser och inte bara okritiskt svalja alit -
det maste man lara sig. Det naturligaste sattet att lara sig det ar att delta i 
samtal om det man last. For larare och andra som pratar med barnen om 
litteratut ar det viktigt att kunna fora och leda sadana samtal." 
(ibid, s 143) 

Rimsten-Nilsson papekar ocksa att det ibland ar riktigast att inte samtala om det man 
last, och skriver om, Bruno Bettelheims asikter om att innehallet skall m ... "sjunka i 
medvetandet pa barnet och verka dar med den kraft den kan ha i fcirhallande till barnets 
egna upplevelser." (ibid, s 146) 

Forfattaren skriver i sin sammanfattning att genom barnboken f'ar barnen litteratur pa ett 
sprak som barn begriper. Hon anser att vuxna redan i ett tidigt skede- i forskolan, pa 
lag- och mellanstadierna- bor gora en stor satsning for att stimulera barns lasning av 
serios barnlitteratur (ibid, s 178). 

Barbro och Bo Wingard menar i Liisstimulans i skolans vardag (1994) att det ar skolans 
och bibliotekets viktigaste uppgift att ta upp kampen for boken och satsa pa llisstimulans 
nu nar tv, videofilmer och dataspel tar sa mycket tid av vara barn. De menar ocksa att 
det kravs bade tid, kunskaper och samverkan i detta arbete. 

Bo ~hl och May Schack har som overgripande syfte, i Niir barn laser: litteratur
upplevelse och fantasi, att narma sig barnet och dess satt att uppleva litteraturen. De har 
darror tittat pa forhallanden som ar vasentliga och specifika for just barn. De skriver att 
barnens sociala, kognitiva och emotionella forh811anden paverkar litteraturupplevelsen. 
Mehl och Schack menar nar det galler barnets sociala situation, att den isolering " ... som 
kannetecknas av bristfallig overblick och inflytande pa mekanismer som bestammer dess 
situation"( Mehl & Schack 1981 s 199), kan brytas med litteraturen som redskap, om 
denna litteratur uppfyller vissa krav. 

Vidare menar Mehl & Schack att man maste ta hansyn till barnens rorstaelsekapacitet 
inom barnlitteraturen och vid analys av den. Trots den stora variation i forstaelse
kapacitet som finns, beroende av barnets bakgrund och erfarenhet, ar det mojligt att 
stalla upp generella pastaenden om uppfattningskapaciteten vid olika aldrar. Som ex
empel namns att olika problemomraden och intressen beror barnet mer eller mindre vid 
olika aldrar. 

"Litteraturen harden fordelen framfcir andra medier, att den starker 
forestallningsformagan och spraket." (ibid, s 203) 
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M0hl & Schack skriver att fantasin framjar barns utveckling, bade kognitivt och 
emotionellt, eftersom den har en speciell funktion for barnet. En funktion att hjalpa till att 
bearbeta och losa problem som barnet inte kan klara ut pa nagot annat satt. Forfattama 
skriver: "Fantasin ger mojlighet att bearbeta forhclllanden i yttervarlden och i bamets 
kansloliv- forhallanden som det inte helt forstar eller klarar av emotionellt- och att 
utveckla och kontrollera nya kanslor och tankar." (ibid, s 80) Har menar de att den 
fantastiska litteraturen har en stor betydelse, eftersom den stimulerar den egna fantasin. 

Mehl & Schack delar upp barnlitteraturens funktion i fYra grupper: 
1) Underhallande och fascinerande 
2) lnformerande och didaktiskt medel 
3) Terapeutisk 
4) Medel fOr bamets utveckling 

Forfattarna anser at.t en underhclllningslangtan (1) kan vara uttryck for ett overskott av 
aktivitet, och att man kanske darfor vill liisa bara for att det ar lustbetonat. De skriver att 
ett tillstand av underskott, dar den aktiva uttrycksformagan ar blockerad, ocksa kan fOra 
rned sig att man soker underhclllning, passiviserande underballning (ibid, s 98). Nar det 
galler litteraturens funktion som informerande och didaktiskt medel (2) uttrycker sig for
fattarna som foljer: "Boken kan bli ett fonster ut mot sarnhallet, dar barnet kan se ut och 
ta inblick ide faktorer som ligger bakom- och bestammer- dess isolering." (ibid, s 104) . 
Antagandet att litteraturen har en terapeutisk funktion, (3), ligger nara till hands, enligt 
forfattarna, eftersom fantasin har denna funktion. Litteraturen satter ju fart pa fantasin 
och ger den nagot nytt (ibid, s 1 08). Den terapeutiska effekten bygger, enligt M0hl & 
Schack, pa projektionsmekanismen 1. De delar utvecklingspsykologen Bruno Bettelheims 
asikter om att bam har vissa generella problem som kan bearbetas pa ett symboliskt plan, 
t.ex. med hjalp av folksagoma (ibid, s 114). Nar det handlar om litteraturens betydelse 
for bamets utveckling2 ( 4 ), talar forfattarna dels om en kognitiv utveckling dar littera
turen utvecklar spraket och begreppsbildningen, dels om en emotionell utveckling dar 
litteraturlasningen aktiverar mclnga olika nyanser i kanslolivet. Forfattama anser att 
litteraturen verkar. utvecklande ocksa genom att formulera ideal och mal for hur man ska 
bete sig. Om litteraturen ska kunna ha en positiv effekt for barnens utveckling, kravs 
dock att barnet kanner igen sig och att litteraturen eggar bamets nyfikenhet och fantasi. 

M0hl & Schack menar att de tillfdrt litteraturforskningen - som tidigare varit inriktad pa 
litteraturen som kunskapsrormedlare och ideologisk paverkare - nagot nytt. Eftersorn de 
anser det vara viktigt att denna forskning inriktas pa bam ens speciella fdrutsattningar, 
deras situation och behov, menar de ocksa att det mclste till ett s!Orre samarbete mellan 
pedagoger, litteraturvetare, sociologer och psykologer. 

1 "Nar barnet projicerar sig sjalv pa en fiktiv person och berattelse, upplever barnet att 
det dras med." (Mehl & Schack 1981, s 110) 
2 Med utveckling menar M0hl & Schack, forandringar i upplevelse- och 
handlingsmojligheter. 
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2:1 Skolan- Bur bar lararnas litteraturpedagogiska roller formats? 

Per Settergren ger oss i Kulturmodellen (1985) en tillbakablick pa svenskundervisningen. 
Han skriver att svenskundervisningen under slutet av 60-talet och oojan av 70-talet till 
stora delar handlade om isolerad, fonnell spraktraning. En verklig spraksituation var 
langt bort, och manga larare overoste eleverna med "fylleriuppgifter" pa svensk
lektionerna. Pedagogiska gruppen i Lund kom ut med sin forsta bok: Svenskiimnets kris 
(1976). I bOrjan av 70-talet kom Ulrika Leimar med LTG-metoden (lasning pa talets 
grund) och medverkade darmed till att fomya pedagogiken pa Iagstadiet. Leimar utgick 
fran barnens perspektiv; deras egna erfarenheter och spnik. LTG-metoden overens
stamde pa manga satt med de ron man gjort inom sprakvetenskapen. De viktigaste 
principerna var att vart sprak utvecklas, under det att vi bygger upp vara kunskaper om 
omvarlden och oss sjalva i samspel med andra mfumiskor. Vi utvecklas och formas om 
som mfumiskor genom att ta del av andras erfarenheter och delge andra vara egna er
farenheter. Danned utvecklas och omformas ocksa vart sprak. Till en oorjan fick Leimar 
iflte Skoloverstyrelsens (SO:s) sted och tva lager bildades. 

Settergren skriver att 1975 gav SO ut Basftirdigheter i svenska utifran vilken en ny 
funktionell svenskundervisning kunde borja ta sin form - sprakvetenskapen hade nu 
"natt" .skolan. Pa samma gang bOrjade en ''god och vital" ungdomslitteratur vaxa fram i 
Sverige, och den internationella uilgdomslitteraturen bOrjade ocksa gora sitt intag i vart 
land. Lararna erbjods universitetskurser om 5 poang i barn- och ungdomslitteratur. 
Ute i skolorna sag man skonlitteraturens manga mojligheter inom alia svenskfunnets 
moment; lasa, tala, skriva, iaktta spraket. "Fri Uisning" fanns ofta med i undervisningen 
och skoloma byggde upp boksamlingar for att kunna erbjuda eleverna god litteratur. 
Mellanstadielararen Jan Nilsson stod for pedagogisk fomyelse med skonlitteraturen som 
bas for svenskaundervisningen. 
Sa kom Lgr 80. Laroplanen uttryckte det som var fastslaget i bade svensk och inter
nationell sprakvetenskap att det ar genom sprakanvandning som en sprakutveckling sker. 
Formagan att lasa utvecklas genom att Uisa. Att vacka laslust blir det pedagogiska 
problemet (Settergren 1985, s 15-19). 

2:1:1 Litteraturen i skolan 

En expertgrupp tillsatt av Litteraturutredningen har gatt igenom litteraturlasningens 
villkor inom skolan, och redovisar resultaten i Litteraturen i skolan (SOU 1973:1 ). 
Gruppen ger ocksa fOrslag med syfte att forbattra litteraturens stallning i skolan. 
De menar att det ar k1art uttalat ide tre grundlliggande skolutredningarna (1940 ars skol
utredning {SU), 1946 ars skolkommission (SK) och 1957 ars skolberedning (SB) om 
vikten av skolans estetiska fostran och dess stora roll i elevernas personlighets
utveckling. Pa grundval av betankandena utarbetades sa 1969-ars Laroplan for grund
skolan (Lgr 69), dar svenskamnets mal, vad galler estetisk fostran, fonnulerades bl.a. sa: 
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"Undervisningen i svenska bor stimulera elevernas laslust, vacka deras 
intresse for litteratur och odla deras sinne for spraket. Genom liisning av 
litteratur, som svarar mot deras utvecklingsniva, oor eleverna fft stifta 
bekantskap med nagra betydande forfattare, huvudsakligen fran senare tid. 
Undervisningen oor vidare uppmuntra dem till sjalvstandig och skapande 
spraklig verksamhet och vacka deras intresse for sitt eget sprak och lust 
att varda det.(s 128)" 
(Litteraturen i skolan 1973, s 22) 

Expertgruppen anser att skolan misslyckats i vasentliga stycken med "van folks fostran 
till ett liisande folk". De menar att grundskolan inte lyckats upphava de svagpresterande 
barnens handikapp vad galler lasformaga, darfor att lastraningen inte tillmatts tillrackligt 
stor vikt. Man kraver av lararna en individualiserad lasundervisning for elevernas del. 
Gruppen foreslar bl.a. en forstarkning av lagstadielararnas metodiska skolning i Uis-
undervisning. , 
Stor vikt laggs vid boktillgangen, bade kvantitativt och kvalitativt, vid forskolan. 
"Bokens betydelse redan under barnens tidigaste ar for form- och farguppfattning, 
bildforstaelse, ord- och begreppsbildning, spraklig och emotionell utveckling kan inte 
overvarderas., (ibid, s 26) 
Expertgruppen menar att problemen i forsta hand ar ekonomiska nar det galler bok
anskaffningen, och forordar ett extra, oronmarkt anslag till densamma. Forskolan har 
ett stort ansvar, fortsatter man, eftersom bokurvalet skall utgora en motvikt till kiosk
litteraturen. Detar viktigt att forskollararna ar kompetenta att gora detta urval. Gruppen 
trycker ocksa pa vikten av ett intensivt samarbete med folkbiblioteket (ibid, s 27). 

Nar det galler grundskolan har expertgruppen liknande synpunkter. De skriver att skol
biblioteket har till uppgift att vara ett arbetsinstrument i undervisningen och svara for ut
laningen av bocker for fri lasning. Utlaningen, menar de, ar en del av skolans peda
gogiska verksamhet. Gruppen trycker pa att skonlitteratur fOr barn och ungdom skall 
finnas bade i klassrumsbiblioteket och i skolbiblioteket, som oor vara oppet hela skol
dagen. De papekar att elevernas lasforrnaga varierar ocksa inom en och samma arskurs, 
och att lasundervisningen och lasovningarna darfor maste vara mycket individualiserade. 
Ingen elev :tar lamnas at sitt ode forran han kan llisa langre samma.nhlingande texter utan 
besvar, och detta ar det viktigaste reformkravet, skriver gruppen (ibid, s 30-31 ). De 
papekar ocksa att barn- och ungdomslitteraturen kan anvandas i undervisningen till 
mycket storre del an tidigare. 
Skrivovningar och litteraturlasning maste samverka och bar behovs ett pedagogiskt 
nytankande; kursplaner och anvisningar maste skrivas om. 

"Vill man leda unga manniskor till ett intresse for lasning, som gar utover tidsfordrivet 
och den blotta underhallningen, synes man bOra ta deras egna uttrycksbehov till 
hjalp. "(ibid, s 34) 
Vikten av samarbete mellan skola och folkbibliotek betonas ocksa. 
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2:1:2 Liroplan for grundskolan, Lgr 80 

I mAl och riktlinjer for skolans verksamhet ruimns vikten av anvandandet av bibliotek i 
skolarbetet i flera sammanhang. 
Skolan ar ett centrum for samarbete, och vi laser i Lgr 80 att fritidsgardar, bibliotek och 
foreningslivets lokaler oor utnyttjas sa att eleverna tar ett rikt utbud och sa att en god 
samverkan kan uppnas. Vidare oor skolbiblioteken vara " ... om mojligt tillgangliga under 
hela skoldagen. Dar kan eleverna utveckla sina intressen gt-nom att li.isa bOcker, tidningar 
och tidskrifter. Detar ofta skolans basta utrymme for sjaivstandiga studier, for arbete i 
grupp eller studiecirkel." (Lgr 80, s 22) 
I laroplanen sags att biblioteket ar en utmarkt resurs nar det ga.Iler att arbeta med tema. 
Lgr 80 sager, i kapitlet om metoder och arbetsatt, att "Ingen mfumiska kan ffi direkt 
erfarenhet av allting. Eleverna maste darfor ocksa bli vana vid ett arbetssatt, dar de tar 
del av andras erfarenheter. De maste lara sig utnyttja becker och bibliotek och olika 
media." (ibid, s 49) , 

I kursplanen for svenska kan vi lasa att: 

"Skonlitteraturen bOr sarskilt uppmarksarmnas. Litteraturli.isningen i 
skolan och hemmet skall syfta till att skapa ett bestaende bok- och 
li.isintresse.I litteraturen skall elevema fa mota verkligheten sa som andra 
manniskor upplever och tolkar den. De skall ffi inblick i materiella och 
sociala villkor 
i olika tider och olika delar av varlden. Moten med manniskor i 
litteraturen skall ge dem lustfulla upplevelser av skonhet, humor och 
spanning men ocksa ge dem perspektiv pa sig sja.Iva i forhallande till deras 

· egen och andras livsituation. 
Eleverna skall bli bekanta med manniskor och miljoer i ett stort antal barn 
och ungdomsbOcker och i hogre arskurser ocksa med vuxenlitteratur, 
bade nyare och aldre. De ska bli val fortrogna med bOcker, forfattare och 
bibliotek och vanja sig vid att lana och J.asa skonlitteratur." (ibid, s134) 

Det ingar i svenskundervisningen att eleverna pa lagstadiet ska lara sig utnyttja bade 
skol- och folkbibliotek. Pa mellanstadiet tillkommer dessutom bl.a. att praktiskt lara sig 
bibliotekskunskap. 
Det :finns omffingsrika kommentarmaterial t.ex. Lasa, Skriva och Tala, som komplement 
till Lgr 80. 

2:1:3 Tid att lisa tid att tanka 

BUS-gruppen ar en forskningsgrupp vid litteraturvetenskapliga institutionen i Goteborg. 
BUS star for barn- och ungdomsliisning i skolan. Ledare for gruppen var tidigare 
Kristian Wahlin, numera ar Staffan Thorsson gruppens ledare. 
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Gruppen har gjort empiriska undersokningar av Uisare och undervisning och de bygger 
pa en dialektisk3 grundide. 

Man trycker pa motet mellan text och lasare och talar om tre strategier vid urval av 
litteratur. 
I den pragmatiska strategin ar man ute efter lasformAgan som sadan. Det kvittar vad 
man laser, bara spraket ar gott. Den fria lasningen motiveras, enligt BUS-gruppen, 
utifran en pragmatisk strategi. Det handlar om den pra.ktiska nyttan av litteraturen i 
skolan. 

Den traditionalistiska strategin kallas for en akademisk strategi, och hlivdar 
bildningsfunktionen, kulturarvet, en fostrande funktion. Har ser man tilllitteraturens 
egenart som kunskapskalla. Litteraturllisning ses som var kulturs minne och identitet och 
det ar den som ger oss ett sammanhang 

I den emancipatoriska strategin ser man lltteraturen i sitt politiska och sociala 
sammanhang, som en mojlighet i stdivan for frigorelse. II Den vill satta litteraturen i 
handerna pa de svaga grupperna i samhallet, som inspirationskalla i en stravan mot en 
rattvisare tillvaro. Litteraturen kan fungera gransoverskridande och ge kunskaper och 
fardigheter for att hilda sig ett kritiskt forhallningssatt, kunskaper for att kritiskt kunna 
hantera verkligheten." (Hultberg 1988, s 180-182) 

2:1:4 1994 ars liiroplan for det obligatoriska skolvasendet, Lpo 94 
och Kursplaner fOr grundskolan 

Skolans vardegrund och mal anges i laroplanen. 
11 Laroplanen uttrycker de krav staten har pa skolan, men ocksa de krav och 
forvantningar som foraldrar och elever kan ha pa skolan. Laroplanen ger ocksa uttryck 
for de krav skolan statler pa eleverna. II (Lpo 94, s 2) 

I kursplanema beskrivs de olika amnenas syfte, kara.ktar och uppbyggnad. Malen i kurs
planerna ar av tva slag. Dels II mal att striiva emot II som anger inriktning. Detta ar vida 
mAl som ar hogt stallda. Dels anges II mal att uppna 11 som handlar om den grund
Uiggande kunskapsniva som eleverna skall ha uppnatt i slutet av femte respektive nionde 
skotaret. Kursplanerna anger inte hur undervisningen skalllaggas upp. "Lararna ges stor 
frihet n3r det galler att planera undervisningen samt valja arbetsmetoder och stoff. 11 

(ibid, s 5) 

3 Att en uppfattning lagger grunden till en motsatt standpunkt. 
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Om svenskamnet star att Uisa i kursplanerna, att det centrala innehallet i amnet ar sprak 
och litteratur. 

"Arbetet med spraket och litteraturen har flera dimensioner. Det ska 
tillgodose elevernas behov att uttrycka vad de kanner och tanker. Det ska 
ge gemensamma upplevelser att fundera over och tala om. Det ska ge 
kunskaper om det svenska spr!ket och kulturarvet och om var omvarld." 
(Kursplaner for grundskolan 1994, s 48) 

Skolans viktigaste uppgift ar att skapa goda mojligheter for elevernas spralmtveckling -
sa att de har forutsattningen att aktivt kunna delta i samhlillslivet, laser vi. Man trycker 
pa att spr!ket utvecklas i ett socialt sampel med andra. 

Skonlitteraturen hjalper eleverna att forsta varlden och sig sjalva.: 
"Skonlitteraturen oppnar nya varldar och formedlar upplevelser av spanning, humor, 
tragik och gladje." i kursplanen papekas vikten av att eleverna tar mota litteraturen i 
myter, sagor och sagner, i dikter, pjaser och prosaberattelser, i saval barn- och 
ungdomslitteratur som vuxenlitteratur. (ibid, s 49) 
Vi laser att skonlitteraturen bar en del av vart kulturella arv och f6rmedlar kunskaper och 
varderingar. 

. . 

Bland kursplanens 18 "mal att striiva emot", lyfter vi har fram foljande, dar skolan i sin 
svenskundervisning skall strava efter att eleven: 

• " kan lasa och forsta texter av olik.a slag, sasom skonlitteratur, 
faktatexter och dagstidningars artiklar i allmanna amnen och kan 
anpassa lassattet till textens karaktar och till syftet med Iasningen, 

• utvecklar sin fantasi och lust att lara genom att llisa litteratur och 
skapa med hjiilp av spraket, 

• garna laser pa egen hand for att stilla sin nyfikenhet och uppna 
personlig tillfredsstallelse, 

• i samtal med andra kan uttrycka de kanslor och de tankar litteraturen 
vacker, 

• lar kanna svensk skonlitteratur fran olika tider och i skilda former, tar 
kunskaper om centrala forfattarskap och darigenom bli fortrogen med 
svensk kultur, 

• lar kanna skonlitteratur fran de nordiska llinderna och fran andra delar 
av varlden och far forstaelse for kulturens mangfald, 
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• vanjer sig vid att utnyttja ett biblioteks mojligheter och att anvanda 
hjalpmedel som ordlistor, uppslagsbocker och datorer fdr att skriva 
och hamta information, 

• viinjer sig vid och stimuleras till att sjalvstandigt tanka och ta stallning 
i arbetet med litteratur och andra texter." 
(ibid, s 4 7- 48) 

2:1:5 LisinUiming och sjilvrortroende 

I boken Liisin/arning och sjalvfortroende trycker Karin Taube pa hur viktigt det ar fdr 
barnen att kanna att deras sprak duger. Med skolpsykologer, pedagogikstuderande och 
larare som malgrupp, sager hon, att vi ska hjalpa bamen att utveckla sitt sprak. 
Hon menar ocksa att sjiilvbild och sprak hor nara sanunan, och att barn maste ta kanna 
att det som de har a~t saga ar betydelsefullt (Taube 1987, s 1 09-11 0). 

For att skapa gada Iasare med ett gott sjalvfdrtroende ar det viktigt att, i fdrebyggande 
syfte, skapa en bra atmosfiir i klassrummet, ha goda kontakter med hemmet och att 
stimulera det talade spraket, den sprakliga medvetenheten och laslusten has barnet, sager 
Taube. Hon menar att om lararen sjalv ar trygg i sin yrkesroll, kan hanlhon skapa rela
tioner till eleverna som kannetecknas av fdrstcllse, empati, vanskap ach varme. En sadan 
Iarares undervisning utgar ifran elevemas behov (ibid, s 1 02). 

"Vid Iasning och skrivning ar rik tillgfu:ig till ord av star betydelse" ... "Det ar skolans 
ansvar att hjalpa de bam som har ett alltfdr begriinsat ordrorrad, badei syfte att stodja 
deras talade sprak och underlatta deras lasning och skrivning." (ibid, s 111) 
Taube menar att hogHisning ar bra darfdr att barnet genom att lyssna kan vanja sig vid 
sprakets komposition, dels overgripande; bur sagor och berattelser ar gjorda med en 
inledning, en handelse och ett slut. Dels avser hon meningsuppbyggnad och ord
anviindning. 

Genom att leka med ord, dela upp, jarnfdra och rimma, kan las- och skrivinlarningen 
underlattas, eftersom den fonologiska4 medvetenheten da okar, skriver Taube. Detta 
arbete kan garna pabOrjas redan i fdrskolan (ibid, s 112). 
Skolan maste visa - sarskilt de barn som inte bar vuxna Hismodeller eller gott om bOcker 
hemma- att lasning kan vara lustfylld och personligt vardefull, och inte bara ett skolkrav. 
Taube fdreslar att aldre och yngre elever kan ha "frilasningstimmar" tillsammans, sa att 
de aldre bamen laser hOgt fdr de yngre med sy:ftet att ge dem lasmodeller. 
Eleverna maste ta god tid till fri lasning och det maste finnas manga och bra oocker i 
klassrummet, anser hon. Biblioteksbesok dar bamen f'ar lara lara sig hur man hittar och 
beter sig dar, borde vara obligatoriska och ofta fdrekommande. 
"Samarbete mellan Iarare och bibliotekarie kan oka mojligheten att hitta ratt bok till varje 
barn. Lararen kanner eleven, hans intressen och lasfdrmaga. Bibliotekarien kan det mesta 
om bra barnoocker." (ibid, s 114) 

4 Fonologi ar vetenskapen om de enskilda sprakljuden. 
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Litteraturen i skolan (1973) for fram att man kan anvanda bam-och ungdomslitteraturen 
i undervisningen mycket mer an forut och man betonar vikten av ett samarbete mellan 
skol- och folkbibliotek. 
Med Lgr 80 fick skonlitteraturen stor plats i undervisningen och man ville skapa ett 
bestaende bok- och Uisintressf; hos eleverna. 
I kursplanerna till Lpo 94 laser vi att det centrala innehallet i svenskamnet ar sprltk och 
litteratur, och man menar att skonlitteraturen hja1per eleverna att forsta bade sig sjalva 
och varlden. 

2:2 Biblioteket- Hur bar barnbibliotekariernas litteraturpedagogiska 
roller formats? 

Under rubriken Barnspltret i backspegeln ger oss Kerstin Rydsjo en tillbakablick fran 
1912- da det forsta barnbiblioteket oppnades i Stockholm, pa initiativ av 
"folkbibliotekspionjaren" Valfrid Palmgren- och fram till i dag. Rydsjo beskriver 70-talet 
som det decennium da bamen stod i centrum av samhalls:. och kulturdebatt. SAB:s 
(Sveriges Allmanna Biblioteksforening) specialgrupp for bam- och tonltrsverksamhet, 
utarbetade 1975-76 Barnbibliotekets mrusattning. 

"Barnbibliotekets malsiittning 

• Bambibliotekets mal ar att na ut till alia bam. 

• Barnbiblioteket ska medverka till att skapa en battre samhallsmiljo for 
alia bam. 

• Barnbiblioteket ska medverka till att skapa forutsattningar for en 
gynnsam sprltklig utveckling. 

• Barnbibllioteket ska medverka till att skapa sjalvstandiga, kritiskt 
tankande manniskor med ett rikt fantasi- och kansloliv. 

• Barnbiblioteket ska medverka till att ge alia barn mojlighet att soka 
kunskap for att forbattra sina egna och andras villkor. 

• Barnbibliotekets mediautbud oor syfta till att motverka 
kommersialismens negativa verkningar och skapa ett alternativt utbud 
samt soka andra e:fterfragemonstret. 

• Barnbiblioteket ska kostnadsfritt ge alia barn tillgang till och 
information om bOcker, tidningar, tidskri:fter, grammofonskivor/ 
kassetter m m pa respektive hemsprltk. 
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• Barnbiblioteket ska aktivt soka upp de bam som av f)rsiska, psykiska, 
sprakliga eller sociala skal inte utnyttjar bilioteket. 

• For att forverkliga malsattningen att na ut till alia barn mAste 
biblioteket aktivt soka upp och samarbeta med de institutioner, 
organisationer eller enskilda som arbetar med bam och sprida 
information om bOcker, Iasning och bibliotek. 

• Kravet pa kvalitet bOr ocksa galla den allmankulturella verksamheten 
som bor kartlaggas och planeras i samarbete med andra forvaltningar 
och institutioner i kommunen. 

• En forutsattning for att malsattningen ska kunna uppf)rllas ar att 
barnbibliotekets personal Ia.tt adekvat utbildning samt att mojlighet till 
fortlopande utbildning finns. 
(Utarbetad av SAB:s specialgrupp for bam och tonarsverksamhet 
1975-1979)" 

(Barnsparet 1994, s 16). 

2:2:1 Bam i bibliotek 

Barn i bibliotek ar en idebok som ar utarbetad av SO:s arbetsgrupp for barn- och 
ungdomsbiblioteksfragor. Den utkom 1972, och bar som syfte att visa pa olika allman
kulturella verksamheter pa biblioteken. Boken ar f)rlld av tips och ideer, fran kommuner 
runt om i landet: sagostunder, bildbands- och filmvisning, teater och dockteater, ut
stallningar, musik samt lekverksamhet och tavlingar. Arbetsgruppen trycker pa att det ar 
nodvandigt att samarbeta och samplanera dessa verksamheter med andra forvaltningar, 
institutioner, organisationer och f6reningar. Detta for att pa basta satt utnyttja 
kommunens resurser for att kunna erbjuda ett sa varierat utbud som mojligt till sa manga 
som mojligt. 

2:2:2 Biblioteksdebatt 

1974 bOrjade Bibliotekstjanst (Btj) ge ut en serie debattbOcker. I den forsta skriften, Ska 
biblioteken gora alit, debatteras bibliotekens allmankulturella verksamhet. Boken ar 
avsedd att vara ett inlagg i den kulturpolitiska debatten. UlfDittmer skriver i forordet: 

"I sina yttterligheter pendlar debatten mellan uppfattningen om biblioteket 
som kulturcentrum med alia former av kulturella verksamheter pa sitt 
program och biblioteket som informationscentrum med enbart ett visst 
utflode av kulturaktiviteter av informationskaraktar." [s 4-5] 

1976 kom Skolbiblioteken i kulturpolitiken ut. Begreppet skolbibliotek bar kommit 
tillbaka och diskuteras av pedagoger, bibliotekarier och deras huvudman. Med boken vill 
man fordjupa diskussionen kring skolbiblioteken och alia de forvantningar som :finns. 
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Vi :tar fern fackmans syn pa framtidens skolbibliotek ide olika avsnitten: Skolbibliotekets 
framtidsvagar, Skolan - var viktigaste kulturinstitution, Pedagogen och skolbiblioteket, 
Skolbiblioteket som laromedel och informationscentrum och Skolbiblioteket som kultur
pedagogisk resurs. 

Attfajler att lasa mer kom ut 1977. "Avsikten med denna skrift ar att fa igltng en 
diskussion om hur forfattare, forlliggare, bokhandlare och bibliotekarier genom att sam
arbeta kan :ta mfumiskor att agna storre del av sin fritid !ill att lasa rocker." (s 5) 
Skolans stora ansvar for att ra fler att lasa mer betonas i bokens samtliga inlagg. 

Samma ar kom Barnbibliote~t - en resurs ut med fern inUigg om barnbibliotekets nya 
roll. "Vi vill med denna bok oppna en debatt om prioriteringar och resursf6rdelning for 
den kommunala kulturpolitiken, och vi vill framhalla att man genom samverkan inom 
kommunen har storre mojligheter att uppmi de mal som man satt for den barnkulturella 
veksamheten." [ s 6] 
Detar en bok som angar alia som har ansvar for barn: politiker, pedagoger, biblioteks
folk och foraldrar. 

1978 kom boken Bibliotek i SJA5-skolan ut. Britt Mogltrd skriver i forordet om vikten 
av ett val fungerande skolbibliotek som ar en integrerad del av skolan. Birgit Rodhe 
sammanfattar sex inUigg och ger skolbiblioteket tre huvudfunktioner som, studiecentrum, 
socialt centrum och kulturellt centrum. Hon skriver att skolbibliotekens uppgi:fter ar sa 
stora och bibliotekets resurser sa begransade att bredast mojliga samverkan kring skol-

. bibliotek borde vara sjalvklar, t.ex. med folkbiblioteket. 

Tala om backer: En liisframjande metod for bade barn och vuxna skrevs 1979. Mycket 
av bokens innehAll handlar om bokprat och den ar avsedd att bade vara en debatt- och 
metodbok, " ... som skall mynna ut i krav pa resurser for just denna metod som en av de 
viktigaste och mest effektiva nar det galler att fa fler att lasa bra bocker." [s 5] 

2:2:3 Den nya kulturpolitiken och bamen 

1970-talets kulturpolitik handlar om en vidgad syn pa kulturens roll i samhallet. 
Riksdagen faststallde 1974 de kulturpolitiska mltlen. Enligt dessa mal skall kultur
politiken: 

• "medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 
forutsattningar for att denna frihet skall kunna utnyttjas 

• ge manniskor mojligheter till egen skapande aktivitet och framja 
kontakt mellan m§nniskor 

• motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturomradet 
• framja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom 

kulturomradet 
• utfonnas med hansyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov 

5 SIA star for Skolans Inre Arbete, en reform i slutet av 70-talet. 
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• mojliggora kontnarlig och kulturell fomyelse 
• garantera att aldre tiders kultur tas tillvara och levandegors 
• framja ett utbyte av erfarenheter och ideer inom kulturomradet over 

nationsgdinserna." (Hillman 1977, s 13) 

Barnen ni:imns inte speciellt ide Kulturpolitiska malen och darfor bar de kompletterats 
med Barnkulturpropositionen (1978:143). 

• "Stravan att ge barn tillgang till all kultur - inte bara en si:irskild 
barnkultur 

• insatser skall i storsta mojliga utstrackning sattas in i de miljoer dar 
barn vistas 

• barns egen skapande verksamhet rruiste :framjas 
• de eftersatta grupperna bland barn maste uppmarksammas, II 

(Mal oc~ riktlinjer ... 1985, [s 2]) 

2:2:4 Passa upp, passa, passa vidare? 

1982 utkom Kulturradets skrift Passa upp, passa, passa vidare?: Handbokfor 
barnbibliotek. 
Boken var avsedd att vara underlag for praktiskt biblioteksarbete, och ar utarbetad av en 
arbetsgrupp, utsedd av namnden fOr litteratur och bibliotek vid Statens kulturrad. 

Forfattarna tar strid for "pappersboken", som man menar utgor endast en liten del i ett 
valdigt mediaflode. "Om man kulturpolitiskt betonar mangfald maste man idag sla vakt 
om det skrivna ordet" ... "Biblioteken behover koncentrera sina resurser till det skrivna 
ordet for att vi skall fa balans i mediautbudet." 
(Passa upp, passa, passa vidare? 1982, s 25) 

Vi far forfattarnas argument till "varfor barnlitteratur": 
- Litteraturen utvecklar barns sprak. "Litteraturen behovs som en sprak:framjande 
motvikt till den massiva paverkan barnen utsatts tor fran bild- och elektronikmedia." ... 
"Spraket ar nodvandigt for tankelivets, intellektets funktion och utveckling. II 
- Litteraturen ar bra for tankeformagan. Forfattarna menar att vi behover arden for att 
Mlla fast tanken, kunna upprepa, reflektera, omprova och nyansera den och tor att · 
kommunicera tanken med andra manniskor. 
- Litteraturen iir bra for att gora varldenforstaelig. "Det skrivna spraket, Iitteraturen, 
oockema ar langsamma presentationer med utrymme for lasarens egen aktivitet"' skriver 
forfattarna, och statler litteraturen emot bl.a. tv-mediet dar framstallningen enligt deras 
mening flimrar fram i hogt tempo. 
- Litteraturen stimulerar fantasin. Den ger nya tankar, erfarenheter och upplevelser. 
Barnen kan fa livskunskap genom den bra litteraturen, de f'ar chans att stanna upp och 
reflektera, Hisa om, tanka och skapa egna bilder, menar forfattarna (ibid, s 28-29). 

I skriften trycker forfattarna pa att barnbibliotekarierna maste ga ut till barnens egna 
miljoer for att aktivt arbeta med boken. 
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Det ar inte tillrackligt att ha valutrustade barn- och ungdomsavdelningar pa biblioteken 
ifal1 man stravar efter att na ut till alia barn, menar de (ibid, s 76). "Vi maste soka upp 
barnen och kanske allra heist fonnedlarna darfor att det ar oerhort viktigt att sa mAnga 
som mojligt tar kunskap om den bra litteraturen." (ibid, s 9). 

Forfattarna skriver att skolans mali Lgr 80 innebar att rocker och barnbibliotekarier 
behovs. 

"Vi behover varandra! Lararna behover bibliotekarierna som stod nar det 
galler bokkunskapen och biblioteksarbetet i skolan ocb bibliotekarien i 
skolan klarar sig inte utan intresserade och kunniga Iarare- men nar de 
arbetar tillsammans kan under ske med BARNEN och deras sprak, lasning 
och upplevelse av litteratur. For det ar val just detta det handlar om!" 
(ibid, s 67). 

Formerna for samverkan mellan larare och barnbibliotekarier maste utformas utifran 
lokala forhallanden, skriver ilirfattarna. 

Fortbildning och utbildning av llirare, beskrivs av forfattarna, som en viktig uppgift for 
barnbibliotekarierena. I skriften roreslas cirklar dar barnbibliotekarien deltar som "expert" 
pa nyutgiven barnlitteratur, litteratur om barnlitteratur och bamkultur etc. 

Forfattarna anser att man i framtiden kan se en " ... utveckling av bokpraten i skolan som 
en rolig uppgift for Iararen, dar han!hon talar om sprak och litteratur och berattar om 
barnens lasning och arbetet med litteraturen." (ibid, s 69) Ett annat forslag pa samverkan 
ar att barnbibliotekarierna hailer i studiedagar med information om nya rocker etc. Har 
galler det enligt forfattarna att skaffa sig en framforhallning genom att balla sig infor
merad om inplanerade studiedagar. Ytterligare ett forslag ar att barnbibliotekarien 
erbjuder sig att bokprata pa foraldramoten, och da ar det viktigt att ha med sig de re
kommenderade oockerna sa att de kan lanas ut direkt. 

Sa fort den uppsokande verksamheten blivit lite storre ar det bra med ett sarskilt bok
bestand just for det andamalet, skriver forfattarna. Nar det galler elevema kan det handla 
om bokprat i klassen garna med aterbesok och samtal om bockerna, skrivarverkstad 
(som en forlangning av bokpratsverksamheten), dramatisering mm (s 69). Forfattarna 
trycker pa vikten av en malsattning och ett konkret handlingsprogram som kan ut
varderas. 

2:2:5 Folkbibliotek i Sverige och Folkbibliotekens samverkan med skolan 

Folkbiblioteksutredningen (Fb 80) konstaterar att folkbiblioteket ar " ... en unik resurs i 
kultur- och bildningsarbetet, for Iasandet, for den fria tillgangen till information, for 
utbildningen och for det lokala kulturlivet. Denna resurs ar utan avgifter tillganglig for 
alia och envar." (Folkbibliotek i Sverige 1984, s 11) 

Fb 80 menar att folkbiblioteket kan medverka till att forverkliga riksdagens kultur
politiska mal fran 1974. 
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"Folkbiblioteket skall stimulera mfumiskor att soka kunskap och 
kulturupplevelser och arbeta mAlmedvetet for att na ut med verksamheten 
till allt :flera. Det skall uppmuntra kunskapssokande och d§rmed bidra till 
en okad medvetenhet och till engagemang i den demokratiska processen. 
Folkbiblioteket skall visa respekt for den enskildes onskemaJ. och behov 
men alltid framja god kvalitet vid val av medier och aktiviteter." 
(ibid, s 12) 

Fb 80 visar ocksa pa handlingslinjer och skriver att: 

"- Folkbiblioteket skall fora en kamp for boken och lasandet. 
- Folkbiblioteket skall arbeta for en fri och j8mlik tillgang till information. 
- Folkbiblioteket skall bygga ut den uppsokande verksamheten. 
- Folkbiblioteket skall sarskilt uppmarksamma barns behov av bOcker 

och Uisning." (ibid, s 12) 

Fb 80 skiljer pa folkbibliotekets kultur- och informationsuppgift. Kulturuppgiften handlar 
framst om ett ansvar for det tryckta ordet och Iasning. 
"Genom att standigt soka vagar att oka bOckernas tillganglighet kan folkbiblioteket gora 
betydelsefulla insatser for att framja lasning bland breda befolkningsgrupper, inte minst 
bland barn och ungdom" (ibid, s 13) Infonnationsuppgiften handlar om att underlatta for 

· manniskor att utnyttja sin informations- och yttrandefrihet och att stimulera fler 
manniskor att utnyttja bibliotekets kunskapsresurser, genom uppsokande arbete. 

Man skriver att samverkan ar en forutsattning for att kunna bedriva en effektiv upp
sokande verksamhet. Om bOcker :£inns i manniskors vardagsmiljo vacks nyfikenhet 
och lust att botja "bladdra, lasa och lana." For en framgangsrik samverkan kravs ett 
omsesidigt engagemang och formedlaren bar kanna ett medansvar for att framja lasning 
och for att de informationsresurser som £inns pa folkbiblioteket utnyttjas (ibid, s 16-17). 

Det finns tva skal till att soka samarbete med formedlarna: 
- De kanner manniskoma folkbiblioteket vill na. Den sociala kontakten ar viktig nar det 
galler att introducera boken hos den ovane lasaren. 
- Biblioteket tar pa sikt en starkare stallning, da det skapas en battre forankring genom 
att manga manniskor utanfor folkbiblioteket engageras for boken. 

Fb 80 skiljer mellan tva typer av formedlare: 
"-De som arbetar inom en verksamhet vars mal delvis ar kulturpolitiska, 

och i vars arbetsuppgifter det foljaktligen ingllr att arbeta med bOcker, 
t.ex. larare och cirkelledare. 

- De som i sin yrkesverksamhet mater manga manniskor och darvid jamte 
sina primara arbetsuppgifter hjalper folkbiblioteket att formedla bOcker och 
kunskap om bocker och lasningens betydelse, t.ex. personal inom barn
omsorgen och bokombud pa arbetsplatser." (ibid, s 89) 
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De olika ronnedlama statler olika krav, och att t.ex. hjalpa en Uirare med boktips och 
boklacta kring ett tema, kan anses hora till folkbibliotekets traditionella informations
uppgift. Gentemot den andra gruppen maste bibliotekarien vara mer aktiv och personligt 
engagerad vid fOrmedlingen av oocker och ovrig folkbiblioteksverksamhet. 
Under rubriken, Samverkan i praktiken, skriver man att folkbibliotekets funktion ar att 
komplettera skolbiblioteken, ej ersatta dem. 

"lnom ramen for sina kultur- och informationsuppgifter ar folkbibliotekets 
roll enligt var mening i det pedagogiska arbetet att: 

- komplettera med fack- och skonlitteratur i olika amnen och 
utbildningssituationer fran lagstadium till hogskoleniva, 

- i samarbete med lararna lara eleverna anvanda folkbiblioteket, 
- stalla sina specialkunskaper om litteratur till forfogande for Uirare och 
elever i lasframjande verksamhet och att 

- medverka .i lararpersonalens fortbildning." (ibid, s 94) 

Fb 80 menar att i Lgr 80 vidgas laromedelsbegreppet till att omfatta det som larare och 
elever kommer overens om att anvanda for att na uppsttillda mal. 
I J.aromedelsutredningen_s beHinkande, Utromedlen i skolan (SOU 1980: 15), talar man 
ocksa om ett utvidgat Hiromedelsbegrepp och menar att skolbiblioteket borde kunna 
utnyttjas mer. Harmed okas ocksa folkbibliotekens betydelse for skolan. 

Fb 80 skriver att i Folkbibliotekens samverkan med skolan (Ds U 1982: 17), en rapport . 
fran en arbetsgrupp inom folkbiblioteksutredningen, ges en detaljerad beskrivning av 
skolbiblioteken och samverkan med folkbiblioteken, nuUige och vantad utveckling och 
forslag till samverkansorganisation. 
Man skriver att skolbiblioteket ar ett kulturellt och socialt centrum, men framst skall det 
vara en resurs i det pedagogiska utvecklingsarbetet (ibid, s 95). 

Det gar att urskilja tva sorters samverkan mellan skola och folkbibliotek. Dels i fraga om 
utbildnings- och kulturpolitiska mal, dels i form av en organisatorisk samverkan som ror 
arbetsmetoder, medier, personal, lokaler etc. 

Vi Uiser i Folkbibliotekens samverkan med skolan: Rapport fran en arbetsgrupp inom 
folkbiblioteksutredningen att man tatt en god bil.d av samverkan i ett 1 00-tal kommuner. 
Samverkan kan se ut pa rrumga olika satt, mest entusiasm och minst problem harden las-
ft.. . d k h h ft . l, arruan e ver sam __ eten __ a ute 11\.ommunema. 

Gruppen har komrnJt fram till att motiven for samverkan kan vara att: 
-Man oar alla barn mellan 7-16 Ar i skolan. 
- Kultumarrmd och skolstyrelse har ansvar for samma bam. 
- Folkbiblioteket har specialkunskaper nar det galler barn-ungdomslitteratur. 
- De be:fintliga kommunala resursema oor utnyttjas i sa hog grad som mojligt. 
- Det blir ett rationellare utnyttjande av t.ex. kombinerade bibliotek, gemensamma 

mediebestand m.m. 
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Nar det galler klassbesok pa folkbiblioteket har gruppen finmit att nagra kommuner har 
en val planerad och systematiserad studiegang for elevernas besok. (Folkbibliotekens 
samverkan med skolan 1982, s 45) 
Gruppen menar att det idag Mller pa att vaxa fram en tydlig medvetenhet om hur viktigt 
det ar att eleverna tar tillgang god litteratur. Det pagar manga lasprojekt ute i skolorna 
och skolbibliotekens resurser ar ovarderliga och i manga fall otillrackliga. Ett vanligt satt 
att skaffa rocker ar fran skolbibliotekscentralen och/eller folkbiblioteken. 
Bokprat finns med som inslag i undervisningen, oftast kommer en bibliotekarie till 
klassen och presenterar bOcker. Gruppen har fatten mycket positiv uppfattning av denna 
verksamhet. 

Utvarderingsgruppen har funnit vissa gemensamma drag for den llisframjande 
verksamheten: 
- Utvarderingen av den lasframjande verksamheten har varit positiv overallt. 
- Den har visat vikt~n av att ha en fackutbildad bibliotekarie i skolan. 
-Man ru\r alia barn i skolan 
- Behovet av oocker okade nar man_ga barn oorjar lasa bade i skolan och pa fritiden. 
-For att paverka barnen att lasa behovs det en kunnig och engagerad vuxen, IllAnga 

bocker och tid att Hisa (ibid, s 51-52). 

Gruppen menar att det kan vara svart att komma igang med ett samarbete mellan skola 
och folkbibliotek och menar att forklaringar till detta kan vara; att man inte inser behovet 
av samverkan, det svala intresset for litteratur som funnits i skolan, knappa resurser 
m.m. 
Nar val ett samarbete har kom.mit igang genom ett politiskt beslut fi_nns manga problem 
kvar menar de. Skolan ar orolig att folkbiblioteken ska ta over niir det galler bokurval, 
det saknas riktlinjer nar det galler urval och kvalitetsaspekter pa dessa. En orsak till sam
arbetssvarigheter ar att de inblandade grupperna har otillrackliga kunskaper om 
varandras kompetens och arbetsuppgifter. 
Nar det galler den lasframjande verksamheten anser gruppen bl.a. att en plan bor 
utarbetas nar "det galler elevemas besok pa biblioteket och att en personal oor ha 
huvudansvar for skolan, 

De som ser pa samarbete som en standig process har storst mojlighet att lyckas. Det ar 
viktigt att tanka pa att: 
r Satta barnet i centrum. 
- Ta tag idem som ar intresserade av att samarbeta. 
- Lara kanna varandra. 
- Aka pa studiebesok. 
- Garna tips ifran andra kommuner men gora en egen modell som passar (ibid, s 140 :ff ). 

* 

I "biblioteksdokumenten" ovan har stor vikt lagts vid lasframjande och bokprat, for
medlare och roller, En diskussion om detta har forts i en mangd debattartiklar. 
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2:2:6 Debattartiklar om bokprat, f'ormedlare och roUer. 

Under 1980-talet pagick har en debatt i bibliotekstidskriftema om bokprat och dess roll 
och om barnbibliotekariemas arbete via formedlare/mellanhiinder. 

Utan mellanhander klarar inte biblioteken sin uppgift menar Uinsbibliotekarie Eva 
Viirman i en intervju gjord av bambibliotekarien Malin Ko ldenius (Koldenius, BBL 
1983:3). Viirman bar konsekvent arbetat for att "mellanhiinder" ska vara forsta steget ut 
fran biblioteket. Derma teori bar vuxit fram ur en helhetssyn pa biblioteket. For att boken 
ska bli tillganglig for alia maste den foras ut fran biblioteket i uppsokande verksamhet. 
Fymiimndssamarbetet (skola, fritid, social och k:ultur) var ett exempel dar biblioteket fick 
goda samarbetspartners och mellanhander, sager Viirman. Foraldrama ar de viktigaste att 
na fram till, nar det galler bamen, men ocksa bamomsorgspersonalen och grund
skollararna. "Skolan blir ett viktigt led i var uppsokande verksamhet." 

Vi skall oorja med att gora klart for oss sjalva att det finns ett behov av mellanhiinder och 
vilka det ar, menar Viirman. Sedan skall vi informera om bokens och lasningens be
tydelse och om biblioteket. Sa kan vi prata om hur vi tillsammans skall arbeta for att for
media boken. Bambibliotekarien maste alltid stalla upp och vara en resurs for mellan
hiindema nar det giiller bokkunskap och samarbetsdiskussioner, avslutar hon (ibid, s 60-
61). 

Men gar det attforverk/iga dessa tankar i verkligheten? undrar Malin Koldenius och 
. Birgitta Kindenberg i samma tidskriftsnummer. Forfattama ar overtygade om att det gar 
att na ana bam med bra rocker darfor att det finns sa manga vuxna med i kampen for 
barns ratt till sprak, kunskap och fantasi. Men det gar inte att genomfora over en natt, 
skriver de. 

Grundstenama i arbetet med att metodiskt utveckla ideerna art via mellanhiinder ru1 ut till 
alla bam iir: 
- att motivera omgiwin_gen att fora litteraturen vidare till bamen - att paverka pa

paverkama.For detta fordras enligt Koldenius och Kindenberg : 
- samarbete och kontjnuitet, med givande och tagande vad giiller asik.ter och synpun_kter 

om t.ex. barns sprak, bra/dallga barnbocker m.m, 

Siv Hagard berattar i en artikel (BBL 1983:3) om Dalaprojektet, ett Iasstimulerings
projekt, dar man redan fran bOrjan, medvetet sokt mellanhander for att kunna na nya 
grupper. Litteraturprojektets hornpelare var folkbiblioteket, skolan, studieforbunden och 
massmedia. Hagard menar att arbetet via fonnedlare iir " ... ett bra sait att foroka 
bibliotekets resu.rser sa att man nar flera barn." Andra skat till arbetet med mel.l.anhander 
ar att formedlama som har daglig kontakt med bamen kan flLka in arbetet med bocker 
som en del av det vardagliga jobbet. Forfattaren menar att det ar storre chans att lyckas 
ifall pavekan sker dagligen. Dessutom tar paverkan en storre genomslagskraft, menar 
hon, da barnen har ett fortroendefullt forhallande till den vuxne, personligt och kanslo
massigt. Vi maste ta vara pa dessa mojligheter genom att bygga upp formedlamas k:un
skap bl.a. om barnlitteratur. Barnbibliotekarierna maste finnas i bakgrunden standigt 
beredda att fylla pa med ioiormation och kunskap . 
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Nar engagemanget och intresset val har vackts uppstar kunskapsbehovet, och det ar 
viktigt att bibliotekarierna kan agna tid at utbildning och kontakt med rorrnedlarna, 
skriver Hagard. 

Varfc>r bokpratar vi barnbibliotekarier over huvud taget fragar barnbibliotekariema 
Koldenius och Kindenberg (BBL 1987:9), och efterlyser en djupgaende diskussion om 
meningen med bokprat. "V arfor bar rnAnga bibliotekarier en marklig overtro pa att 
truinniskans mojligheter att bli Iasare" ar helt avhangigt var rormaga att presentera rocker 
pa ett tillrackligt aptitretande siitt?" (s 280) 
Artikelfci}fattarna menar att vi mAste oorja "SAMT ALA MED truinniskor om rocker" 
istallet for att bokpratafor dem. De menar att vi skall ateruppratta ordet folkbildning 
eller anvanda begreppet "medbildning", och arbeta tillsammans med miinniskor for alias 
ratt till kunskap och upplevelse. 
Koldenius och Kindenberg ser som bambibliotekariens uppgift att mojliggora moten 
mellan manniskor och oocker - vara den " goda kopplerskan". De vill fa igang en, enligt 
deras mening, nodvandig debatt om bokpratets roll i biblioteksarbetet. 

I BBL 1988:2 skriver Kindenberg och Koldenius att den diskussion de avsett starta inte 
ails tagit fart, och undrar om bibliotekarierna inte forstatt vad de forsokt fora fram. 
De summerar "en sista gang" sina tankar och skriver bl.a. att bokpratandet i skol
klassema, som metod, innebar att slosa pa bade tid och kraft, och skriver att de under 
flera ar fOrsokt utveckla metoden: "SAMTAL om litteratur." (s 51) 

Mindre slentrian- mer pedagogiskfantasi! efterlyser Ingrid Annell nar det galler 
bokprat. Hon menar att vi har mycket att lara av de litteraturpedagoger som samtalar 
om litteraturen. 
Som bidrag till en metoddiskussion om altemativ till bokprat ger hon ett par exempel: 
- att istallet for traditionellt bokprat; valja ut bOcker och be foraldrar och forskole-

personal Iasa for dem infor ett foraldramote, och sedan leda samtalet kring det lasta, 
- pa studiedagar lata deltagarna forrnedla lasupplevelser till varandra efter att i fOrvag 

ha last en bok (BBL 1988:4/5). 

Lat inte er besvikelse ga ut over en bra metod skriver Uno Nilsson, och har en del 
invandningar mot Koldenius och Kindenberg eftersom han menar att bokprat som metod 
ar oslagbar om den anvands ratt. Han menar att vi mAste se bokpratet som en av flera bra 
metoder att arbeta utatriktat pa. Vi far inte glomma att bokprat ocksa ger en "superb" 
litteraturkannedom eftersom inUisningen ingar i ett organiskt sammanhang och darfcir blir 
av battre kvalitet. 
Om bokpratet skall bli bra maste vi ha bade rorberedelsetid och kontakt med Iarare m.fl. 
"viktiga vuxna" som kan folja upp bokpratet, menar Nilsson. Det "goda bokpratet" ar ett 
samtal, ett samspel. De "viktiga vuxna" kan vi na dels genom samtal men ocksa via 
studiecirklar. Vi skall kritisera rorutsattningarna, inte metoden, anser Uno Nilsson (BBL 
1988:4/5) 
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2:2:7 Bamsparet 

1994 kom Barnsparet:Idebokfor bibliotek. Forfattarna skriver i fdrordet att de ideer 
som "Passa-boken"6 fdrde fram, och som 1994 var mer eller mindre sjillvklarheter inom 
barnbiblioteksverksamheten, ar hotade p.g.a. nedskfu"ningar, organisationsfdrandringar 
m.m inom o:ffentliga sektorn. 
De har valt att presentera den brist pa enhetlighet som praglar biblioteken idag, och vill 
visa pa manga olika vagar och mojligheter. 

"Barnsparet ar inte en handbok eller metodbok utan istallet en bok tylld 
av alia de goda ideer och fantasi:fulla uppslag och projekt som blomstrar 
pa dagens barnbibliotek och vi tror och hoppas att Barnsparet skall 
fungera som inspirationskalla fdr alia som vill utveckla och starka 
biblioteksverksamheten."(Barnsparet 1994, s 11) 

I bOrjan av 80-talet kom Passa upp, pas sa, passa vidare ... ? som fungerade som handbok 
i barnbibliotekariernas dagliga arbete och fick sin plats som idebok och kursbok vid fort
bildningar och pa Bibliotekshogskolan 
Sa kom Folkbiblioteksutredningen (SOU 1984:23), dar folkbibliotekens uppgifter 
beskrivs som dels en informationsuppgift och dels en kulturuppgift, dar karnan ar ansvar 
fdr bOcker och lasning. Har slas fast att folkbiblioteket skall stodja skolan nar det galler 
barns lasutveckling. Nar det galler informationsuppgiften har folkbiblioteket en viktig roll 
som fdrmedlare av kunskap och information till barn. Inget av detta ar nagra nyheter for 
barnbibliotekarierna, skriver Rydjo, utan utredningen blir en bekraftelse pa redan gjorda 
mal, prioriteringar och utformade verksamheter (ibid, s 18). 

Rydsjo fortsatter med att beratta om lansbarnbibliotekskonsulenternas arbete - tjansterna 
har funnits sedan slutet av 70-talet - som "samordnare och padrivare". Hon papekar att 
dessa tjanster pa senare ar fdrvunnit i flera Ian, andra konsulenter har !att storre ansvars
omrade och i fdriangningen har tiden for biblioteksfragor minskat. 1980 kom den forsta 
fortbildningen om 5 p, for barnbibliotekarier, i Boras. Dessa fortbildningskurser har 
sedan blivit 20 p kurser. Inom den grundlaggande bibliotekarieutbildningen utokades 
barn- och skolbiblioteksverksamhets- och barnlitteraturkurserna till totalt 10 p, med 
mojlighet att fordjupa sig annu mer . 

. 1987 kom Pedagogiskt program for forskolan, dar stor vikt lades vid sprakutveckling 
och litteraturanvandning. Samarbetet - bokforsorjning, fortbildning och samarbete runt 
kulturprogram - utvecklades mellan barnbibliotek och barnomsorg. 

1982 tradde den nya Iaroplanen, Lgr 80, i kraft och i den tryckte man pa betydelsen av 
val fungerande skolbibliotek och skonlitteraturens vikt i undervisningen. 

Uno Nilsson skriver under rubriken: Barnbiblioteket idag, om natverk och kontaktarbete 
dar barn och Viktiga Vuxna ingar. Han menar att natverk ar en e:ffektiv metod for att na 
alia barn. 

6 Passa upp, passa, passa vidare 1982 
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Kontaktnaten, med dels offentliga institutioner, dels privata organisationer och 
verksamheter, kraver underhAll i form av: telefonsamtal, traffar, fortbildning och 
diskussionstillfiillen samt kontinuerlig information. I en samverkan maste barnbibliotekets 
mal vara klart definierade och uttryckta i tydliga arbetsplaner (ibid, s 63 fi). 
Han skriver om formedlingsmiljon, och menar dA " ... alit det i mil jon som paverkar 
mottagarens oppenhet for det som skall formedlas. 11 (ibid, s 71) Det handlar bade om den 
fysiska miljon och forvantningar. Vi skaexponera medierna sa att nyfikenheten vacks. 
Det ska finnas en frihet fran krav, en kansla av stilfuet och fonnedling av fantasi, sa att 
barnen kanner sig valkomna. 

En annan rubrik i Barnsparet ar: Barn, infonnationsarbete och datorer. Dar skriver 
Kerstin Rydsjo att det inte alltid ar latt att svara pa barnens fragor. Problemen ligger 
bade i de barnovanliga soksystemen och i bokbestanden. Nar det galler boksamlingen ar 
det ofta en brist i kvalitet och iimnesdickning samt ont om barnlitteratur om samhalls
fragor. Artikel-sok,finns sallan pa bamavdelningarna (ibid, s 84ft). 

"Datorernas anvandning pa barnbibliotek handlar alltsa i rorsta hand om att forbattra 
tillgangligheten till bibliotekens medier, samt om att oka barnens mojligheter att soka 
information i uppslagsverk och i databaser. 11

- sager Uno Nilsson (ibid, s 88). 
Datoriseringen i biblioteken ar god marknadsforing eftersom datom spelar en viktig roll i 
barnens varld. 

Under rubriken: Bokprat och sagostunder laser vi att: 11Inget tydligare exmpel pa 
barnbibliotekets aktiva formedlingsmetoder finns an bokpratet.11 (ibid, s 93) Bokprat ar 
nar man delar med sig av sina upplevelser, av rocker man last, till en grupp manniskor. 
Det handlar om att sprida His- och bibliotekslust. Det ar viktigt att bokprataren blir led
sagare in i barnens egna lasupplevelser. I ett bokprat ska vi tillfOra den forforstaelse som 
barnen saknar, underlatta identifik:ationen och vacka nyfikenhet. Vi ska bara tala om de 
bocker vi tycker om- vi maste ju vara trovardiga som "Levande Lasande Vuxna 
Forebilder." skriver Uno Nilsson (ibid, s 94). 
Bokpratet ror integreras i all biblioteksverksamhet. Ingen biblioteksvisning utan bokprat, 
ingen studiedag for larare utan bokprat osv. Man kan ocksa medverka i lokal-tv med 
boktips. 

Forsok upprrilirksamma barnens modersmAl pa ett positivt och naturligt satt i olika 
sammanhang. Blanda t.ex. in rocker pa olika sprak nar du gor bokutstallningar, laser vi 
under rubriken: Barn med andra modermal an svenska (ibid, s 114). 

Det kan vara svart att locka ungdomar till biblioteket, inspirera dem till okat lasande och 
eget skrivande. Metoder som skrivarlager, lasecirklar, skrivarverkstader och skrivar
grupper, beskrivs under rubriken: Ungdomar och bibliotek (ibid, s 122). 

Ett satt att visa att barn tas pa allvar ar att lata deras uttryck, synpunkter och ideer mota 
biblioteksbesokarna i form av utstallningar. Larare, forskollarare och bibliotekarier kan 
vara till stod och hjalp i sAdant arbete, laser vi under rubriken: Barn, bibliotek och ut
stallningar. 
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! 
' I "Metoder och verksamheter - exempel och modeller", bedittar II barnbibliotekarier om 

olika former av barnkulturellt arbete: litteratur- och biblioteksfdnnedlande projekt i sam
arbete mellan biblioteket och olika sektorer i kommunen, bl.a. barnomsorg, skola, kultur 
och fritid. 

Barnsparet avslutas med: Framtidsvisioner och eftertankar och en verksamhetsplan for 
barnbiblioteket. Framtiden kommer att se olika ut pa olika bibliotek, skriver Ulla Forsen. 
Hon menar att vi skall fortsatta dela ideer och erfarenheter genom natverk. 
Uno Nilsson menar att vi maste se over var mediapolitik. "De nya medierna truiste ses i 
f6rhallande till irmehAll och tillganglighet, inte som fonnjamforda med pappersboken!" 
(s 240-241) 
Vi maste ha tydliga mal och spannande och variabla metoder och en "rejal" bibliotekslag, 
avslutar Uno Nilsson. 

2:2:8 Unescos fo~biblioteksmanifest 1994 

Unesco ar ett FN-organ fdr utbildning, vetenskap och kultur. 
Barbre Thomas berattar i skriften Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 att det forsta 
folkbiblioteksmanifestet publicerades 1949. Detta var ett idedokument och pa 50-talet 
inrattades "pilot libraries" eller modellbibliotek for att omsatta ideerna i praktiken. 
1972 reviderades manifestet. Medan man i den forsta versionen betonade folkbibliotekets 
roll for utbildningen, pekar man 1972 pa flera andra uppgifter som oor Aligga folk
biblioteket. Sarskild uppmarksamhet bor agnas at att underlatta for vissa grupper att 
utnyttja biblioteket. Barnen far en tydlig plats. Thomas skriver att man fastslar att folk
biblioteket har ett ansvar fOr" ... the refreshment of man's spirit by the provision of books 
for relaxation and pleasure." (Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995 s 9) 

1990 initierade folkbibliotekssektionen inom IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions) en oversyn av manifestet med avsikt att anpassa det till 
·nuvarande samhalle, med dess stora forandringar inom bl.a. teknikutvecklingen, okad 
skevhet mellan rika och fattiga lander vad galler bokproduktion, analfabetismen var JAngt 
ifran utrotad, folkbibliotek nedrustades och det var pa manga hAll aktuellt med en 
eventuell avgiftsbelaggning. Ett reviderat manifest borde riktas till politiker och andra 
beslutsfattare, menade man (ibid, s 11 ). 

I Sverige har manifestet aberopats i biblioteksdebatten om avgifter, som ett argument for 
att forhindra avgifter pa boklan. Dock har manifestet forekommmit sallan i diskussionen 
pa senare ar. Manifestet ar en deklaration och alltsa inte tvingande, utan en rekommen
dation. Barbro Thomas, avdelningsdirektor vid Statens Kulturrad, menar att 1994 ars 
biblioteksmanifest oor kunna fungera som under lag i biblioteksdebatten och som ratte
snore i folkbiblioteksutvecklingen i Sverige och i varlden (ibid, s 14). 

I Unescosfolkbiblioteksmanifest 1994laser vi att: 
"Folkbibliotekets huvuduppgifter ar att verka for laskunnighet, 
information , utbildning och kultur bland annat genom att: 
1. Skapa och starka lasvanor hos barn redan fran tidig alder 
2. St5dja saval sjalvstudier som formell utbildning pa alia nivaer 
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3. Erbjuda mojligheter till kreativitet och personlig utveckling 
4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet 
5. Framja kunskap om kulturarvet, forstaelse for kulturen och insikt om 

vetenskaplig forskning och utvecling 
6. V ara oppna for alia konstnarliga uttrycksformer 
7. Framja kontakten melian olika kulturer och stimulera en kultureli 

mfmgfald 
8. Stodja muntlig berattartradition 
9. Garantera medborgarna tillgang till alia slag av samhallsinformation 
10. Tillhanda.hAlia erforderliga informationstjanster for det lokala 

naringslivet, for organisationerna och for olika intressegrupper 
11 . Underlatta utnyttjandet av informationsteknologi och forbattra 

kunskaperna om dess anvandning 
12. Ge stod till och delta i alfabetiseringsprograrn for alia rudersgrupper 

och vid ,behov ta initiativ till sactan verksarnhet." (ibid, s 18·19) 

* 

1970·talet kannetecknas av en stor allmankultureli verksamhet pa biblioteken och ''man 
gjorde alit." 
Pa 80-talet handlade det om att arbeta uppsokande for att .mi barnen i deras egna miljoer, 
men ocksa att ta hjalp av formedlare fOr att kunna nA ut till alla bam. 
Under 90-talet ar niitverk, kontaktarbete och en utveckling av informationsteknologi 
nyckelord. 

2:3 Litteraturpedagogiska modeller 

Vi har funnit mycket litteratur fran "skolsidan" om litteraturpedagogiska modelier, men 
inte lika mycket fran bibliotekshall. En del av arbetssatten ar mer tillrattalagda for 
antingen yngre eller aldre barn fran forskola upp till hogstadium.Vi tror anda att man kan 
ta tips och ideer fran dessa modeller i sitt litteraturpedagogiska arbete pa lagstadiet. 

Vi har valt att dela in modellema i fern olika grupper: 
• Fri lasning 
• Skonlitteraturen istallet for laromedel 
• Litteraturundervisning 
• Sagoprojekt 
• Bibliotek - modeller och projekt 

2:3:1 Fri Uisning 

Inom det Pedagogiska Utvecklingsblocket i Goteborg ( PUG), gjordes 1973-1976 
lasforsok pa mellan- och hogstadiet. 
I Stimulans till fri liisning skriver Kerstin Rimsten-Nilsson att mAlsattningen med 
elevemas }fuming var att: 
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I 1 :a hand att ge sa manga elever som mojligt en positiv instiillning till boklasning. 
I 2:a hand ville man stimulera sa mAnga elever som mojligt att lasa barn~ och ungdoms
rocker av god kvalitet som motvikt till triviallitteraturen. 
I 3 :dje hand ville man ge elevema tillfiille att inte bara lasa rocker utan ocksa att arbeta 
vidare med intryck~n av det lasta. 

En grupp bestaende av larare och bibliotekarier planerade projektet och gjorde listor for 
bokinkop grundade pa elevernas forslag. Foraldrarna informerades om vikten av att 
bamen skulle m lasa i lugn och ro hemma. Bamen Ianade av de 150-200 rocker som var 
tillgangliga i varje klass. Dessa rocker tastes under en 6~veckors period, 80 min/vecka. 
Eleverna var inte tvungna att redovisa sin lasning. Men rockema bedomdes utifran en 
skala pa 1-5 som avsag basta~samsta bok. Bockema presenterades och rekommen
derades av bade larare och elever infor klassen, ibland forekom boksamtal och forfattar~ 
besok. Foljdaktiviteter till boklasningen blev: biblioteksbesok, samtal, recensioner, 
brewaxling, tidning, illustrationer, bandinspelningar, dramatiseringar och fuigor. 

Har ar nagra av resultaten: 
- Uisintresset var stort. Det var latt att m elevema att lasa. 
~ Uisningen har gett naturligt underlag for taltrfuting och till viss del skrivtraning. 
Larama anser att den individualiserade boklasningen oftast ar mera stimulerande an 
den traditionella antologilasningen 

- Uisintresset har allmant okat. 
~ Positiva erfarenheter av olika typer av hogUisning. 
- Ett brett boksortiment maste finnas, med manga genrer och svanghetsgrader. 
- Det ar viktigt att lasningen ar redovisningsfri om man vill att eleverna ska tycka om att 

lasa fortsattningen. Elevema har motsatt sig arbetsuppgifter. 
- Kunskaper om bam och ungdomslitteratur ar A och 0 for larama, nar det galler att 

vacka och underhAlla elevemas laslust. 
- Det ar nodvandigt med ett nara samarbete mellan skola och bibliotek. Biblioteket har ju 

kunskaper om aktuellt bokutbud. 
- Lararnas intresse kring elevemas lasning ar viktigt. Elevema maste kanna att de gor 

migot viktigt (Rimsten~Nilsson 1976, s 22-26). 

For att uppna malsattningen k.ravs dock: 
" - mycket fler rocker an man hittills brukar ha tillgang till 
~ mycket mer kunskap hos lararna om bam- och ungdomslasning 
- mycket mer tid for elevema att i skolan fa lasa i lugn och ro och utan 

redovisningskrav 
- mycket mer samarbete mellan skolan och biblioteket 
- mycket storre insikt hos foraldrarna om betydelsen av att deras barn rar 

stimulans tilllasning och tillfallen att lasa ostort 
- mycket storre overtygelse hos lararna om att den fria lasningen ar en 

viktig verksamhet i skolan." (ibid, s 31) 

• 
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Biblioteket har en stor betydelse i Kerstin Rimsten-Nilssons modell. Man fick oocker till 
forsoket fran stadsbiblioteket i Goteborg. Hon sager att det ar omojligt for lararna att ha 
alia kunsk:aper om aktuella oocker och darfor, menar hon, ar det sjalvklart med ett intimt 
samarbete mellan skolan och biblioteket. 

Fri Uisning har kritiserats av flera litteraturpedagoger. Ulla Lundqvist (1984) sager att 
Kerstin Rimsten-Nilssons metod bar a gar ut pa att Uisa for att lasa: " Att undervisa i 
litteratur ar inte bara att fa elevema att Uisa, utan aven att pa olika satt folja upp deras 
Uisning. II (Lundqvist 1984, s 11) Hon menar att fri lasning egentligen inte ar nagon 
metod. 

Lars-Goran Malrnwen kritiserar ocksa den fria lasningen starkt. Han menar att las
formaga och laslust dar ses som skilda fran elevernas behov att llisa om nagot i ett 
sarnmanhang som ar meningsfullt (Holmberg & Malmgren 1979, s 105). 

2:3:2 Skonlitteratur istallet ffir liiromedel 

Jan Nilsson mode/len 

I sitt arbete som mellanstadielarare Hit Jan Nilsson skonlitteraturen vara utgangspunkt for 
nastan aUt arbete i skolan. I Svenska genom litteraturen skriver han att grundtanken for 
svenskundervisningen ar att bra litteratur arden basta laroboken. Jan Nilsson7 havdar 
bestamt att det finns klart samband mellan barnens kunskaper och fardigheter i det 
svenska spraket a ena sidan, vilka och hur manga oocker de laser a andra sidan (Nilsson, 
J.1981 , s5). 

Han menar att den overgripande malsattningen med svenskundervisningen bOr vara : 
• " att ge barnen konkreta och anvandbara fardigheter och kunskaper i 

det svenska spraket. 
• att ge barnen dessa kunskaper och fiirdigheter, eftersom spraket ar 

manniskans viktigaste redskap att skaffa sig kunskap med. Och att 
aga kunskaper ar att aga mojligheter att paverka samhallet omkring 
sig och sin egen situation. 

• att det ar vasentligare att lara barn lasa, forsta och uppleva en bok, an 
att lara dem skilja pa ett verb och ett substantiv. 

7 Jan Nilsson ar rorfattare till fler skrifter som behandlar litteraturpedagogik, t. ex.: 
Barnen och litteraturen (1980), Skonlitteratur pa schemat (1982), Forfattare for dig 
som iir bokslukare (1989), Flmga laslusten (1991) och Litteraturlasning som lek och 
allvar (Malmgren & Nilsson, J. 1993) dar forfattarna beskriver fler tematiska projekt 
med skonlitteraturen i centrum. 
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• att ge barnen kunskaper om vern eller vilka intressen som styr 
utgivningen av litteratur och vilka medel och metoder dessa intressen 
anvander sig av for att uppnA sina syften. 

• att ge barnen formagan att gora ett kritiskt bokval och formagan att 
kunna Uisa kritiskt over huvud taget. 

• att stimulera barnen till en okad egen produktion av lyrik, drama och 
prosa." (ibid, s 6) 

Har foljer en kort sammanfattning av Jan Nilssons Iasstimuleringsmodell : 
Uisaret kan inledas med att lata elevema svara pa en enkat om sina His- och fritidsvanor. 

1) Biblioteksbesok - de forsta bokvalen gors. En forutsattning for den har arbetsmetoden 
ar enligt Jan Nilsson att de resurser biblioteket har att erbjuda utnyttjas. 
2) Arbete med oockerna och kringaktiviteter- skriva lyrik, recensera, redovisa, 
presentera becker for kamrater, dramatisera, skriva brev till forfattare m.m. II Det ar 
mycket viktigt att Visa for elevema att litteraturen inte enbart innebar ett passivt Uisande 
utan i stallet ett aktivt arbete som kan fa mycket konkreta resultat. " (ibid, s 1 0) 

3) Uppfoljning- Kontinuerligt samarbete med folk- och /eller skolbibliotek. 
Foraldrasamarbete- En bred och varierad rad av aktiviteter. 
4) Avslutning- enkaten om elevemas His- och fritidsvanor igen. 
Efter denna inkomingsperiod kan man, om man vill ga vidare med enskilt 
arbete/grupparbete (ibid, s 17). 

Kulturmode/len 

I hogstadielararen Per Settergrens bok Kulturmodellen( 1985) bygger han i sin kultur
modell ocksa pa skonlitteraturen. Svenskundervisningens centrala arbetsformer: samtal -
lasning - skrivning ger, enligt Settergren, elevema mojlighet att utveckla goda sprakliga 
fardigheter. Uisning och samtal om det Uista Ieder vidare till att skriva egna texter, och 
elevema blir bade kulturkonsumenter och kulturproducenter. 

Om skonlitteraturen i skolan skriver Settergren: 

" Det finns bara ett satt att lara sig Uisa bra, och det ar att lasa. Det 
centrala pedagogiska problemet for lararen ar att vacka elevemas lii.slust. 
Darfor behovs skonlitteraturen i skolan, och darfor fordras det att Iararen 
ar kunnig och intresserad och sjalv laser mycket - i synnerhet de backer 
som ar avsedda for hans elever. En av skolans viktigaste uppgifter ar att 
grundlagga goda lasvanor. Lasningen ska oorja i skolan och utvecklas till 
ett intresse, ett satt att uppleva och utvecklas." (Settergren 1985, s 29) 

Settergren skriver ocksa om kulturarvet : " Lasandet av en skonlitterar text bOr ses som 
ett mote mellan tva mfulniskor, forfattaren och lasaren." Den svenska och utlandska 
klassiska litteraturen ingar enligt honom i vart kulturarv, och han menar att skolan oor 
havda dess plats i undervisningen. 
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Han anser att vi ska ootja med att Uisa de gamla sagoma och sedan fortsatta med "den 
goda och vitala barnboken". Settergren menar att vi sedan ska bearbeta upplevelsen i 
samtal (ibid s 30). 

Kulturmodellens fern steg : 
1) Ltisa - uppleva, Uira 
2) Samtala 
3) Skriva- redogora, gestalta, uttrycka 
4) Bearbeta 
5) Skapa 
Denna modell kan enligt Settergren utgora storre delen av svenskundervisningen (ibid, 
s 34). 

II Att lasa ar att skapa betydelse i text. Uisundervisningen i skolan syftar dels till detta' 
men ocksa till att skapa goda lasvanor." (ibid, s 39) 
Settergren skriver 'art lararens hoglasning ger en gemensam Uisupplevelse, men fungerar 
ocksa som en orientering inom olika genrer, motiv och berattarsatt. 
lndividuel/lasning ovar upp lasformltgan, elevema skaffar sig upplevelser, kunskaper 
och erfarenheter, fortsatter Settergren (ibid, s 40). 
Samtalet om texter handlar om inre bilder av personerna, relationer, nar och var, under
banning och behallning. 
Han menar att en riktigt bra bok ska vara intressant, givande, och spannande att Iasa, och 
att den dessutom ska ge lasaren nagot att tanka pa (ibid, s 67). 

Nar det galler skrivningen ar det lararens uppgift att se till att eleverna har rikligt med 
angelaget stoff och att de vet vilka de skriver fOr. Detar skonlitteraturen som ger detta 
skrivstoff. 

· I kulturmodellen forenas, svenskundervisningens tva viktigaste krav; kravet paftirdig
heter i samtal, Uisning och skrivning samt "kulturkravet", dvs konsumtion och produktion 
av kultur (ibid, s 105). 

* 

Jan Nilsson menar att det med hans arbetsmetoder ar nodvandigt att utnyttja biblioteket 
och dess resurser, och han trycker pa ett kontinuerligt samarbete. 

" Biblioteket representerar en av samhallets viktigaste och mest vitala 
kulturinstitutioner och har darmed en mycket viktig roll att fylla for alla 
medborgare. 11 Det maste vara en av svenskundervisningens viktigaste 
uppgifter att " ... oppna biblioteket for elevema och grundlagga vanan att 
regelbundet besoka kommunens ochleller skolans bibliotek. Det kravs 
bade kunskap och vana for att kunna utnyttja alla de mojligheter till 
rekreation, personlig utveckling och kunskapsforsorjning som £inns hlir. 11 

(Nilsson, J. 1981, s 12) 
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Per Settergren menar ocksa att biblioteket har stor betydelse i undervisningen. Han sager 
att Uisundervisningen i skolan syftar till att elevema dels ska Uira sig utveckla fol111Agan 
att skapa betydelser i text, dels till att skapa goda Jiisvanor. V anan att Jiisa regelbundet 
och att alltid ha en bok "pa gang" samt vanan att ga till biblioteket och valja sin Hisning 
med omsorg ingar dar. I forordets slutmening i boken: Kulturmodellen: en vag for 
svenskiimnet, tackar Per Settergren ocksa sin hustru och skriver: "Det ar till stor hjalp for 
en svenskJiirare att vara gift med en kunnig bam- och ungdomsbibliotekarie." 

2:3:3 Litteraturundervisning 

Liisa Tolka Forstti-Litteraturpedagogiska modeller 

Ulla Lundqvist undervisar i svenska pa hogstadiet. Hennes bok Lasa Tolka Forsta
Litteraturpedagogiska modeller (1995) ar tankt som en mspirationskalla i arbetet med 
skonlitteratur i sv~nskundervisningen pa alla stadier. Hon riktar sig framst tilllarare men 
aven till ovriga intresserade. Boken utvecklar de olika modeller i arbetet med skon
litteratur som hon tidigare beskrivit i Litteraturundervisning (1984) och Begrundande 
ltisning ( Lundqvist m.fl. 1987) . · 

Den viktigaste forutsattningen for att kunna vacka laslust ar lararen sjalv, och lararen 
maste vara belast och vat orienterad i bam-och ungdomslitteratur, menar Lundqvist 
(1984, s 7). Det finns mAnga olika satt att arbeta pa och det gar inte att skapa en enda 
modell for litteraturundervisning som passar alia, papekar hon, och de modeller som 
presenteras ska ses som inspirationskallor. 

Nar det galler konsten att lasa talar Lundqvist om :tyra olik:a stadier: 
• Den mekaniske ltisaren, som precis !art sig att se ett sammanhang mellan sprAkljud 

och tecken. Hon klarar av att Jiisa skyltar och enklare foreskri:fter. 
• Den automatiska ltisaren, avkodningen gar nu av sig sjatv och hon kan Mlla 

samman meningar fran bOrjan till slut. 
• Den begrundande lasaren, som gar till en litterar text inte enbart for tidsfordriv utan 

har bOrjat forsta att den faktiskt handlar om livet. Hon ser ocksa skillnaden mellan 
det som star pa ytan och dess djupare mening. 

• Den skapande lasaren, som ar nara identisk med den liisare som forfattaren mer eller 
mindre riktar sig till. Hon har forstatt att skonlitteratur ar konst. Hon upp
marksammar de grepp som forfattaren anvander, stil, styckeindelning, rytm etc 
(1995, s 8-9). 

Redan i lagstadiet oor man trana eleverna i att samtala om en skonlitterar text som de last 
gemensamt. Lundqvist rekommenderar arbete i smA grupper med handfast ledning. 
Innan samtalet bOtjar, ber Hiraren bamen att skriva ett kort omdome om texten pa en 
lapp. Denna lapp lliggs undan till slutet av samtalet. 

Diskussionen bOrjar med att lararen forsoker hjrupa eleverna tillbaka in i texten genom 
s.k anknytningsfragor, t.ex.: 
II Vad skulle du ha gjort i NN:s situation nar han ... ?," (Lundqvist 1995 s 51). 
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Den hlir typen av fh1gor - och det dicker oftast med en - brukar resultera i att barnen ater 
for-satter sig in i berattelsens forlopp och kansloklimat, menar Lundqvist. De ar lampliga 
att anvanda i arbetet med ovana elever. 

Sa srruiningom ar det mojligt att diskutera mer generellt och da blir det, enligt Lundqvist, 
aktuellt med resonemangs.fragor. Malet med dessa ar bl.a. att diskutera vissa moraliska 
och psykologiska begrepp, som t.ex.: 
11

- Varfor sager/handlar NN som hon gor oar ... ?" (ibid, s 53) 

Efter detta kan man overga till overforingsfragor, som innebar att diskutera sarnhlills
aspekterna som finns i texten, t.ex.: 
"- Vid vilken tid och i vilket land utspelar sig historien?" Dessa fragor kraver mer av 
elevema, darfor kan de pa ett lagre stadium lyda sa hlir istallet: 
"-Vern bestammer?- Vern har makt?" (ibid, s 54) 

Till sist i samtalet om boken kan vi dra slutsatser som bl.a. sammanfattar texten. 
Exempel: II - v arfOr sluta boken som den gor/ varfor loses konfl.ikten sa ... ?" (ibid, s 54) 
Lunqvist papekar att har ar det viktigt att :framhalla att forfattaren till texten har frihet att 
valja amne, miljo, sprak etc. 

Genom att anvanda sig av ovanstaende fragemodeller hjalper man eleverna att bli be
grundande lasare, menar Lundqvist. Fordelen med att alla har last samma text ar att man 
tillsammans ser mer. Vidare betonar hon vikten av att vara lyhord fOr barnen och hon 
poangterar att fragorna inte skall foljas blint, utan avpassas efter gruppen. 

Arbetet med den skonlitterara texten kan vidareutvecklas genom att mera diskutera 
textens form. Fragorna kan da handla om: berattelsens komposition, gestaltning av 
manniskor, tid och rum, sprak och stil. O.ftast brukar dessa fragor komma in naturligt i 
samtalet, men de kan vara bra att anvanda nar man villleda in yngre barn i ett form
tankande, sager Lundqvist (ibid s 59). 

Detar viktigt att betona for elevema" att texten alltid ar styrande", sager Lundqvist i 
Begrundande lasning, och menar att forfattaren till texten alltid forsoker paverka sina 
tankta lasare. En modell att studera detta ar att oarlasa8 prosa gemensamt. Narlasning av 
en text kan goras dels nar man vill introducera en ny bok - Lundqvists 11aptitretarmodell" 
- dels kan den anvandas i samband med samtalet om boken. 
Ett kort stycke av texten presenteras pa en stordia infor klassen/gruppen, man laser 
tillsammans ord for ord och Staller fragor." Mer an nagon annan modell fungerar nar
lasningen oar man vill hjalpa elever att forsta att skonlitteraturen ar en konstart och 
darmed vacka deras sinne for estetiska principer och kvaliteer." (ibid s 25) 

8 En forsvenskning av "close reading,, dvs. en metod att analysera en text genom att 
detaljstudera den utan hansyn till yttre faktorer (Lundqvist 1987, s 8). 
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; .. 
~ "Jag-undrar" model/en 

Aidan Chambers skriver, i Om bocker (1987), att litteraturen ar en miinsklig rattighet och 
att den mAste goras tillganglig, staJJ.as till forfogande. Litteraturen ar enligt honom ett 
unikt forhAllande mellan spr3k och form. Litteraturen ar djupare an nagon arman form av 
anvandande av ord, och inneruiller allt, och spr3ket ar en forutsattning for att man ska 
kunna var miinniska, skriver Chambers. Han menar att vi genom litteraturen tar bilder att 
tanka med och att tankandet a~" en gemensam process dar vi miinn.iskor allihop ar 
" ... sparare och lanare i miinsklighetens tankebank." (s 12) 

Chambers menar att vi egentligen inte vet vad vi tanker forran vi bar formulerat det. Han 
visar pa olika salt att siiga nagot, och menar att vi genom att saga nAgotf6r var egen 
skull tar hjalp att klargora vad vi menar, som en del i tankeprocessen. Genom att saga 
nagot till andra, bar vi mojlighet att se det vi sagt ur en ny synvinkel. Vidare sager 
Chambers, att vi gemensamt kan upptacka mer om texten genom att saga nagot till
sammans. Genom att saga nagot nytt, alstras nya insikter som gor oss medvetna om 
sadant vi ej trodde vi visste. 

" Kaman i alllitteraturundervisning ar att tala om den och beratta vad man tyckte och 
tankte medan man laste. Anda ar det just det som, enligt min uppfattning, ar den samst 
tillgodosedda delen av alit skolarbete." (ibid, s 118) Dock maste vi ha tid att lasa, och 
mojlighet att !a utlopp for reaktioner pa det lasta, skriver Chambers. 
Han delger oss sina tankar om Liisandets cirkel eller Lashjulet, som han menar att vi 
maste forsoka hMla snurrande i bamens liv, med oss vuxna som stOd och nav. 

(Chambers, 1994 s 13) 

ATrVAuA 
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Chambers menar att vara val paverkas av vad manniskor vi tycker om sager. Vad de 
berattar om bOcker tar vi till oss. 

Nyckeln till sjalva lasandet ligger i att man samtalar om det man last, goren sorts gemen
samt begrundande, fortsatter Chambers. Han riktar sig till alia vuxna som arbetar med 
barn och rocker, men i synnerhet tilllarare, nar han i Boeker inom oss (1994) berattar 
om metoder for boksamtal. Genom att inleda samtalet med "jag-undrar", visar man att 
man vill ha en dialog, att man inbjuder till samverkan. Att oorja med ett rent "varfor" 
erbjuder enligt Chambers inga oppningar, eftersom fragan ar alltfor stor och bara kan 
leda till svavande generaliseringar. 

Grundstommen i ''jag-undrar"-samtalen ar: 
Grundfragor 
- gillande/ogillande (att utbyta entusiasm) 
- fragetecken ( svfuigheter) 
- monster/k:opplingar ( dels spra.Idiga men ocksa textens egna monster vad galler stil, 

form och berattarteknik) 
Allmanna fragor 
Som tillllir samtalet ideer, upplysnigar och asikter som underlattar forstaelsen t. ex.: 
- Vad trodde du detta skulle vara for sorts bok? 
- Kan du se berattelsen framfor dig? 
- Har det som hander i boken hant dig? 
Specialfragor 
Som hjalper elevema att fa upp ogonen for aspekter de ditintills inte uppmarksammat 
t.ex.: 
- Hur lang tid tog det for alit att handa? 
- Var utspelar sig berattelsen? 
-Vern berattar historien? 

Boksamtalen oorjar med enfokusering for att fa fram ett samtalsamne med forankring i 
hela gruppen. Lararen kan stalla de fyra grundfragoma; gillade, ogillade, fragetecken, 
monster, och be om korta svar som ordnas i lister fOr att sedan binda ihop amnen som 
finns med i flera spalter och se vart flest bindningar Ieder. Lararens uppgi:ft under "jag
undrar"-samtalet ar att fora lasaren tillbaka till texten, sdilla al.lmfuma fragor, stalla 
specialfragor for att visa vagar in i texten och att da och da sammanfatta. Chambers 
menar att vi skapar en mening genom att hitta monster. Han skriver att i samtal delger 
barnen varandra bitar och de kan stegvis skapa en forstaelse for texten som sager nagot 
viktigt om den i sin helhet. 

Liismiljo 

Aidan Chambers' Boeker omkring ass: om lasmiijo ( 1995), som ar oversatt och bear
betad for svenska fdrhltllanden av Katarina Kuick, kan ses som en handbok i vad man 
kan gora for att vacka barns intresse for Iasning. Malgrupp for boken ar, alia som arbetar 
med barn och bOcker. 
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Chambers menar att bade inre och yttre9 forutsattningar paverkar Iasningen. Han skriver 
att de inre forutsattningarna har storst betydelse, men att de yttre rorutsattningarna kan 
forandra de inre. Darfor ar det viktigt att vi funderar igenom lasmiljon noga, e:ftersom vi 
har for avsikt att stodja barnen i deras lasning (Chambers 1995, s 21). 

Det ar viktigt att bokbestandet finns i narheten av barnen och ar tillgangligt, menar 
Chambers. Idealet ar att alia kan ia reda pa var varje bok finns just dA, sa att de kan ia 
fatt paden bok de vill ha just nar de behover den (ibid, s 22). 

For att kunna uppna detta maste vissa villkor vara uppzyllda: 
- Gemensamt pokbestimd i skolan; Chambers foresiar att detta administreras fran 
skolbiblioteket. Har ar skolbibliotekskonsulenten en ovarderlig samarbetspartner. Vidare 
skall det finnas ett katalogsystem, Iampligen datoriserat. Lanen bOr registreras sa att man 
kan se var en bok :finns. "Och det sager sig sjalvt att biblioteket bOr vara oppet sa mycket 
som mojligt for allfl som vill botanisera bland bOckerna, leta upp eller lana." (ibid, s 24) 
Placeringen av bokbestandet ar ocksa viktig eftersom bOckema ar till for att anvandas, 
sager Chambers. Till klassrumsbiblioteken eller "minibiblioteken" hlimtas bestanden fran 
det gemensamma biblioteket, men en del bOcker bOr alltid finnas i klassrummet t.ex. upp
slagsverk. 

Vad galler bokinkopen, menar han att ansvaret ej bara skall vila pa en person e:ftersom vi 
ju har olika smak och bestandet ska tillgodose hela skolans behov. Barnen bOr ocksa ia 
varamed. 

- Skyltning; Genom skyltning gor vi bOckerna synliga och ger boktips "pa distans".Vi bOr 
har tanka pa bokurval, val av plats, attraktionsvarde dvs. hur vi arrangerar bOckema pa 
ett snyggt och lattoverskadligt satt, "forsta intrycket" - att det behovs nagot som direkt 
iangar uppmarksamheten, direkt tillgang till bOckema, utrustning och inredning samt 
ternan (storre utstallningar dar t.ex. elevemas arbeten visas upp vid festliga tillstallningar) 
(ibid, s 30-36). 

- Platser att lasa pa; "All erfarenhet visar hur mycket lattare det blir for eleverna om det 
i skolan finns speciella platser som ar till enbart for lasning: platser som brukar kallas 
Iasrum eller lashomor." (ibid, s 37) 

- Att botanisera bland backer; Chambers menar att barn, precis som vuxna, behover 
kmma sjalva leta ratt pa bOcker som passar dem. Det skall finnas tid avsatt for detta varje 
dag, dfu'for att det ar ett viktigt inslag i en fungerande lasmiljo (ibid, 42). 

- Tid att lasa; Vi maste lasa ofta och regelbundet under var uppvaxt, for att £a en bra 
chans att utvecklas till engagerade och tankande Iasare, sager Chambers. 

9 Inre forutsattningar ar vara forvantningar, tidigare erfarenheter, sinnesstamning mm. 
Yttre forutsattningar arden zysiska omgivningen och hur val den lampar sig for den 
aktivitet vi ska agna oss at (Chambers 1995, s 22). 
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Oumbarliga villkor for en god lasmiljo ar enligt Chambers: Lastid- hoglasning- bra 
bokbestand - lararledda boksamtal. Genom att ge barn lastid, ger man mening at alla de 
andra Iasrelaterade aktiviteterna (ibid, s 46-51 ). 

- Boeker jag last; "Tank om vi genom att fora en enkel forteckning over alia rocker vi 
last kan vidga var lasupplevelse, eftersom det da blir lattare for oss att minnas, ja till och 
med mojligt att minnas mer?" (ibid, s 52) 
Chambers menar att boklasandet paverkar oss bl.a. emotionellt, intellektuellt och etiskt 
och att det darfor ha betydelse vilka rocker vi bar i vart medvetande. Det bar da ocksa 
betydelse att vi kommer mag vilka rocker det var, darfor ar det viktigt att fora Iasjournal. 
Nar det galler barnens lasjournaler, blir det en mojlighet for lararna att kunna arbeta 
genomtiinkt, skriver Chambers. Han menar att det bara ar fragan om att gora en 
litteraturforteckning (ibid, s 53-55). 

- Beriitta for barn~n; Chambers menar att vi niirmar oss den skrivna litteraturen via 
muntliga bedittelser, och att berattande ar oersattligt om vi ska kunna utvecklas till 
litterara Uisare. Han sager att lusten att lasa skonlitteratur bar sina rotter i denna muntliga 
erfarenhet av berattelser, i behovet av dem och i forstaelsen for deras innebOrd och 
monster (ibid, s 55-58). 

- Hogliisning; "Faktum ar att hoglasning bar ett sa stort varde, och att Iasinliirning ar en 
sa uistrackt process, och den korta period vi brukar kalla lasinliirningsperioden en sa liten 
del av det bela, att hoglasning ar nodvandigt genom bela skoltiden." (ibid, s 66) 
De framsta orsakema till att hoglasning ar sa viktig ar, enligt Chambers:- att upptacka 
hur en text ar uppbyggd - att upptacka den skrivna textens dramaturgi - genom att lyssna 
till sadant vi inte kan lasa sjalva iinnu, komma i kontakt med texter som kan vacka var 
lust att stracka oss Iangre, och som vi kanske aldrig tatt tillgang till annars - stimulerande 
val - att vara tillsammans; den socialt sammansvetsande funktionen hos hoglasningen ar 
den viktigaste aspekten, skriver Chambers (ibid, s 67-73). 

- Att iiga backer; Chambers skriver att rocker inte blir en naturlig del av barnens varld 
om de bara moter dem i skola och bibliotek. Detar viktigt att barn ager rocker, menar 
han. I Storbritannien bar lararna sedan manga ar salt bOcker i skolan. I Sverige bar detta 
ocksa forekommit forr, da billiga oocker fran Barnbiblioteket Saga distribuerades genom 
lararna. Ett annat satt att bli bokagare ar, enligt Chambers via klassens medlemsskap i en 
serios bokklubb. Som ett billigare alternativ, niimner han En bok for alia, dar eleverna 
utifran de kvartalspaket de tar, kan bestalla egna exemplar. Chambers skriver ocksa om 
bokforsaljning i storre skala i samarbete med bokhandeln, eller festliga och spannande 
bokmarknader en gang om aret pa skolan. Han menar att man som liirare kan se det som 
ett pedagogiskt varde att eleverna ager oocker (ibid, s 76-82). 

- Forfattarbesok; Det :£inns tva vanliga erfarenheter av forfattarbesok, sager Chambers. 
Dels att de ar kravande for arrangorema och dels att de ar oerhort givande och dessutom 
tar en langvarig effekt pa barnens liisande. Han menar att det kan overbrygga avstandet 
mellan barnen och oockerna om de rar traffa forfattare och illustratorer (ibid, s 92). 
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- Kamratpaverkan; Chambers skriver att vi kan paverka llisintresset hos de tongivande 
bamen i en grupp for att de sedan skall paverka de andra bamen genom sin entusiasm. 
Han nfunner flera olika satt pa hur det kan ga till t.ex.: lektioner dar eleverna berattar for 
varandra om bOcker de har last, boktips i tidning eller pa anslagstavlan m.m (ibid, s 93). 

- Hjiilp att viilja; "Lat bamen forsta att du tror mer om dem som llisare an vad de sjalva 
gor. Hjalp dem att uppskatta det "svara"- rocker som ligger precis i utkanten av deras 
rot.rruiga, det slags berattelser och poesi som de annu inte hort talas om. For vad im vi 
annars larare till, om inte fOr att ta oss dit vi inte kan ga pa egen hand?" (ibid, s 1 03) 

- Respons; Chambers skriver att en av llisningens viktigaste foljder ar att barnen villlasa 
mer, och det ar jujust den respons vi som undervisar i litteratur vill ha. Lasningen ar som 
mest social da vi delar med oss avvara lasupplevelser, skriver han. Men det racker inte 
med vardagligt smaprat om elevema skall bli tankande llisare, utan vi skall ha struktu
rerade boksamtal, fortsatter han. "Den har boken har agnats at det praktiska arbete som 
kravs for att skapa en sadan llismiljo art dessa responsiva samtal, det jag kallar 
boksamtal, kan frodas." (ibid, s 1 0) Chambers hlinvisar oss har till sin bok: Boeker inom 
oss: Om boksamtal (1994). 

- Vuxenstod; Det ar viktigt att lara kanna sig sjalv som lasare, ga igenom sin lashistoria, 
sla vakt om sin egen lastid, hlinga med i bokutgivningen, hjalpa varandra, hilda lase
klubbar och hjalpa sig sjalv genom att fora lasjoumal och satta upp mal (ibid, s 109-115). 

Chambers avslutar med att svara pa vad stodjande vuxna gor: 
"De forser eleverna med bocker art lasa, tid art llisa dem, och en miljo som 
inspirerar tilllasning. De stimulerar eleverna till att bli tankande llisare. Genom att 
lasa hogt och sjalva vara ett levande exempel visar de vad en "godn lasare gor. De 
finns dar och ger respons, och hjalper barnen att sinsemellan ge respons pa vars 
och ens enskilda upplevelser. tt (ibid, s 115) 

Litteraturliisning:Barnboken i undervisningen 

Kristin Hallberg undervisar sedan flera ar i bam- och ungdomslitteratur. 
Hon skriver i forordet till sin bok, Litteraturliisning: barnboken i undervisningen, att 
bamboken ar skonlitteratur och syftar forst och framst till upplevelse. 

It Aven nar barnboken blir en del i skolarbetet maste den fortfarande 
kunna uppfattas som skonlitteratur av llisaren. Eleverna ska ta kanna att 
den skonlitterara upplevelsen har ett varde i sig. Boken skall vara nagot 
mer an hjalpgumma at andra amnen. Den ska vara en sprangbrada for 
fantasin, en dorr som oppnas pa vid gavel mot nya oanade rymder. Det 
framsta malet for litteraturllisningen i skolan blir att skapa lust till boken 
som livsledsagare." (Hallberg 1993, s 5) 

Hallberg beskriver hur bamboken kan anvandas i skolarbetet. Hon menar att alit 
litteraturarbete ar att utveckla och aktivera elevernas sprak, muntligt som skri:ftligt, och 
att verka lasstimulerande. 
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Vidare pekar hon paden viktiga roll barnboken spelar som komplement till skolans 
obligatoriska texter, eftersom elevernas sprakliga uttrycksformaga, ofta ar mer avancerad 
an textens uttryck i Uisliiran. 
Litteraturpedagogik, skriver Hallberg, bygger pa en holistisk syn pa svenskamnet och 
betecknar ett medvetet forhAllande till och anvandande av skonlitteratur. Amnets grund
element- tala, lyssna, Iasa, skriva- integreras medvetet i klassens arbete med den 
skonlitterara texten. (ibid s 6) 
For att ha en aktiv roll som litteraturformedlare, kravs att lararen kombinerar insikten om 
barnens litterara behov med god och kontinuerlig bokkunskap, sager Hallberg. 
Dessutom maste mAlet for Uisningen i klassen formuleras. Ron skriver omfardighetsmal, 
kulturella och estetiska kunskapsmal, individuella mal och kollektiva mal. 

En planering behovs for hur lasningen och redovisningen ska ga till skriver Hallberg. Hon 
menar att man redan i forsta klass kan ge i taxa att lasa rocker som sedan ska redovisas 
utifran elevens formaga och klassens behov. Redovisning ses som nagot positivt, som tar 
elevemas lasupplevelser pa allvar genom att lata dem visa vad de kan och vad de upplevt 
och tyckt (ibid, s 9). Hon trycker pa att inlevelse och upplevelse ar centrala begrepp 
oavsett hur man valjer att arbeta med boken. 

I Hallbergs Litteraturlasning: Barnboken i undervisningen, £inns forutom en litteratur
pedagogisk oversikt, tlera tematiska kapitel dar bamoocker presenteras och analyseras 
och vi tar mAnga tips pa hur man kan arbeta med dem i klassen. 
Den grundUiggande tanken ar att arbetet med bockerna ska vara roligt och skapa lust till 
lasning och till egen spaklig gestaltning. 
Boken avslutas med en kort litteraturhistorik. 

Erfarenhetsbaserat projektarbete 

Lundapedagogerna Lars-Goran Malmgren och Olle Holmberg beskriver, i Spriik, 
litteratur och projektundervisning, en undervisningsmodell dar kunskapssokande ar 
drivkraften fOr att ffi till stand en sprak:utveckling hos eleverna (Holmberg & Malmgren 
1979, s 35). 
I undervisningens fokus star elevernas arbete med foresHillningar om verkligheten, om 
psykologiska och samhalleliga problem. Denna undervisning gar, enligt Malmgren, ut pa 
att stalla fragor infor olika forhAllanden - att vara "kritiskt forstaende". 
Lars-Goran Malmgren sager an: 

"Det litteraturpedagogiska mAlet att lara eleverna relatera textens 
verklighetsbild till sin egen och jamfora textens tolkning och verkligheten 
med sin egen ar en del i en overgripande del i en helhet och kan inte 
ryckas loss ur den. Placerar man t ex erfarenhetsanknytning bara till 
litteraturUisningen som ett eget moment utanfor den overgripande fragan 
om funktionell sprak:undervising i svenska och andra 
sa.mhiillsvetenskapliga och humanistiska amnen har man nog reducerat 
litteraturundervisningen till en egen liten isolerad jippohorna utanfor de 
viktiga sammanhangen." (ibid s 147) 
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Skonlitteraturens roll i undervisningen blir att fungera som en ingang, som hjalp att 
formulera ett problem forankrat i elevens erfarenhet. Detta problem utgor sedan basen 
for elevens kunskapssokande. Den skonlitterara texten kan ocksa anvandas fOr att ge ny 
belysning av problem man redan formulerat, menar Malmgren (ibid, s 148). 

Vidare sager Mahngren, om svenskamnets situation, att man mAste konstruera ett nytt 
amne med forankring i erfarenhetspedagogiskt tankande, dar litteraturundervisningen 
gar ut pa att lara ut att lasajor attforsta (ibid, s 121). 
Malmgren papekar att den erfarenhetspedagogiska modellen inte for med sig ett av
stAndstagande till den aldre litteraturen, en historieloshet. Man kan, enligt Malmgren, se 
pa texter ur kulturarvet som historiska speglar for radande rorestallningar, men nara
liggande popularlitteratur kan dessutom belysa undertryckt mansklighet och protest, 
drommar om mojlighet mm. Denna dubbelhet hos litteraturen, gor att den blir en 
kunskapskatla, menar han, eftersom elevema, genom att kanna igen undertryckt protest 
och radsla, kan identifiera sig pa samma gang som de tar olika historiska forutsattningar 
for konflikterna belysta (ibid, s 123 ). Malmgren menar att det da :finns ett erfarenhets
massigt kunskapsvarde i skonlitteraturen, och att den alltsa skall anvandas i projekt
undervisningen. 

I slutet av Sprak, litteratur och projektundervisning berattar forfattarna om fler oocker: 
Svensktimnets kris (1976), Litteratur i bruk (1978) och Svenska i verkligheten (1977) 
dar man kan Iasa mer om projektarbete och anvandandet av skonlitteratur . 

. Svensktimnets kris innehAller tolv uppsatser dar forfattarna vill bidra till forstaelse av 
svenskamnets kris. Har kritiseras amnes- och momentuppdelningen, den abstrakta och 
isolerade fardighetstdiningen m.m. Forfattarna formulerar ocksa sin syn pa svenskamnet, 
som en helhet vad galler innehAll och arbetssatt, med kunskapssokandet i fokus och dar 
arbetssatt och form ar medel att erovra kunskap (Holmberg & Malmgren 1979, s 171 ). 

Litteratur i bruk ar en antologi om atta uppsatser dar forfattarna rorutsatter att lasning 
paverkar Iasaren, och de menar att larare iallmanhet inte har funderat over vare sig malet 
tried lastraningen eller urvalet av texter. Uppsatserna har tva huvudteman: "1) Analys av 
ideerna bakom modersmalsundervisnigen sedan slutet av 1800-talet och t o m dagens 
situation. Exempel tas fran Sverige, Danmark och Tyskland. 2) Redogorelser for en 
annorlunda litteraturpedagogik, en som forsoker medvetandegora och visa klassamhlillets 
realiteter. 11 (ibid, s 177) 

Svenska i verkligheten redovisar nagra projekt gjorda med utgangspunkten att all 
undervisning ar politik. Projektarbetena har skett utifran elevernas erfarenheter och 
problem i deras verklighet. "Det nya med dessa rapporter ar att de mycket konkret. 
skildrar forsok i verkligheten - inga "idealtypiska" undervisningsmodeller. Man tar upp · 
problem som uppstar under arbetets gang, visar hur man forsokt analysera dem (forskare 
och larare har fortlopande gjort detta tillsammans i Pedagogiska gruppen i Lund), och 
hur de har paverkat det fortsatta arbetet. 11 (ibid, s 179) 
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lngen av dessa litteraturpedagoger pratar om folkbiblioteket nar det galler litteratur
undervisningen. Den ende som beror biblioteket ar Chambers nar han pratar om vikten av 
ett skolbibliotek. 
Kanske tar man det alldeles for sjalvklart att folkbibliotek finns till hands med resurser 
och service. 
Litteraturpedagogerna trycker alla pa vikten av god bokkunskap hos lararna. Men 
hinner/ kan larare skaffa sig denna kunskap sja.lva? Eller behover de stod av barn
bibliotekarierna? 

2:3:4 Sagoprojekt 

Sagostundsverksa,.het 

Sagostundsverksamhet har funnits pa bibliotek sedan lange, skriver Anna Birgitta 
Eriksson i Barnsparet. I bOrjan av 1960-talet lade manga bibliotek ned sina sagostWider 
och nar de sen startade dem igen, var det en annorlunda verksamhet, nu var det mest 
forskolebarn som kom. Manga nyutexaminerade forskollarare sag dessutom skeptiskt pa 
sag an som barnlitteratur. 

Eriksson skriver att i Barn i bibliotek slar man ett slag for sagostunder och citerar 
Lillemor Tomvall-Olsson: "Sagan ar ofta bamets forsta kontakt med boken och pa 
biblioteken vill man att den forsta kontakten ska vara forst och framst roande. 11 

(Barnsparet 1994, s 1 06) 
Sagans fortrollade viirld av Bruno Bettelheim kom ut pa svenska 1979. Den paverkade 
kraftigt vastvarldens installning till folksagan, och det muntliga sagoberattandet tick en 
panyttfodelse. Sagan oorjade ocksa anvandas som terapeutisk metod. 

Eriksson skriver att sagor heist skall berattas eftersom det ar lattare att lyssna, da den 
gemensamma upplevelsen inte stors av t.ex. bladdrande och visande av bilder. Varje 
berattare hittar sa smaningom sin egen sagoritual for intradande i sagans varld. Eriksson 
avslutar med att " ... sago rna ar en suveran introduktion till Litteraturen. 11 (ibid, s 109) 

Sagoskolan 

Rigmor Lindo menar i Sagoskolan ( 1986) att sagan bade ar ett allsidigt hjalpmedel for 
utveckling av bamets olika sprak, och ett flexibelt redskap i arbetet, for lararna. Hon 
skriver att: 

" ... fantasin beframjar barnets emotionella och kognitiva utveckling. 
Forutom fantasins formiiga att bidra tilllosningen av personliga konflikter 
kan litteratur meddela viktig social traning genom att bamen far leva sig in 
i andra an ogonblickets kanslor och sinnesstamningar." (Lindo 1986, s 26) 
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Lindo menar att lasebOckerna redan pa lagstadiet maste inneballa god litteratur som ar 
Iamplig for barn, eftersom de forsta motena med litteratur tar en avgorande betydelse for 
barnens framtida Iaslust. Grundskolans lastraning kan underliittas och goras mer stimu
lerande for eleverna om texternas innehail vadjar till barnens kanslor. Ron menar att tal 
och bild maste varvas in i Iasningen for att ge en harmonisk sprakutveckling. Just dessa 
moment inryms i en systematisk bearbetning av sagor, fortsatter hon (ibid, s 37-39). 

Under rubriken Sagoskolan ger oss Lindo synpunkter pa val av sagor, framstallningssatt 
och bearbetning av sagorna. Hon ger radet till sagoberattaren att vara val fortrogen med 
sagan och papekar vikten av hur eleverna sitter - narhet, gemenskap och fortrolighet ar 
ledord. Det ar ofta fruktbart att valja sagotema utifran eventuella problem som ar aktu
ella i klassen, sager Lindo, och god kannedom om barnens "privatliv" tar styra urvalet. 
Sagans liingd har ocksa betydelse - man ska kunna paborja efterarbetet direkt (ibid, s 40-
42). 

Nar klassen tillsanimans har aterberattat sagan, kan man diskutera dess innehall: bud
skapet, upprepningar, sagofigurernas karaktarsdrag etc. Lindo menar att man genom 
samtal utifran en saga, tar stoff till begreppstraning och sprAkutveckling som ligger till 
grund for las- och skrivinlarningen. V ad galler skrivandet, ar det viktigaste att texterna 
anvands och har ett syfte, sa att skrivandet kanns meningsfullt. Hon ger som forslag pa 
skrivovningar att eleverna kan: aterge sagan, ge ett personligt omdome, modernisera 
klassiska folksagor, skriva egna sagor m.m. (ibid, s 58-60). 

Lindo menar att sagorna kan an:vandas pa olika satt for lastraning: individuell Uisning, 
lasUixa (lasa hogt hemma), lasa fOr yngre elever m.m. 
"Sagoma blir ocksa klassens gemensamma egendom och ett sadant forrad av 
gemensamma upplevelser kan vara vardefullt att kunna aterknyta till i 111Anga olika 
sammanhang." (ibid, s 60). 

"Mruet for spraktraningen i fdrskolan och pa lagstadiet bOr sjalvklart vara att hjalpa varje 
barn att utveckla sitt sprak och skapa en positiv identitet." (ibid, s 53) 
Lindo menar att sagan ar lika anvandbar pa alia utvecklingsnivaer eftersom den bidrar till 
att satta igang skapande processer. 
Hon berattar ocksa om sitt arbete med sagoskolan (som speciallarare pa en lag- och 

. mellanstadieskola med integrerad forskola) i olika barngrupper. 

I sina slutsatser skriver Lindo att Sagoskolan inte ar losningen pa skolans alia problem 
men ett konkret svar pa Lgr 80:s utmaning. Den erbjuder ett forslag till en didaktik10 

som kan ge svenskundervisningen ett meningsfullt innehall som engagerar eleverna. 
Rigmor Lindo avslutar med att ge forslag till svensklararna i grundskolan: 

10 Den del av pedagogiken som sysslar med undervisningens innehall och dess 
genomforande. I detta sammanhang val och fonnedlande av innehallet i svenska (Lindo 
1986, s 7) 
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"- Fyll svenskundervisningen med skonlitteratur och sagor! 
- SUipp loss mangfalden i elevernas sprak! 
- U1t dem uttrycka sig i ord, bild, skrift och drama! 
- Lat dem fantisera, skapa, utbyta erfarenheter och varderingar! 
- Utnyttja deras spontana laslust och skrivgliidje sa ofta som mojligt!" 

(ibid, s 94) 

Lara av sagan 

Forfattama till skriften Lara av sagan (1993), Ingrid Pramling, Maj Asplund Carlsson 
och Anna Klerfelt, redovisar en undersokning de gjort inom forskningsprojektet nAtt 
utveckla forskolebamens forstaelse for sin omvarld" vid Goteborgs universitet. Syftet 
med projektet ar att utveckla en utvecklingspedagogik; en fenomenografiskt inriktad 
didaktik. 
"Utvecklingspedagogiken innebar att rorskolan aktivt och medvetet arbetar med att 
utveckla barns erfarenhetsvarld, dvs gora barn medvetna om olika fenomen och 
foreteelser i sin omvarld." 

Man har ett sarskilt synsatt pa kunskap och larande. Detar pedagogens uppgift: 
" - att fa barn att tala och reflektera, 

- anvanda deras tankar som ett innehMI i undervisningen, 
- skapa konkreta situationer' i vilka barn har mojlighet att just 
upptacka, reflektera och bearbeta det man vill de skall bli 
medvetna om.(Se Doverborg & Pramling, 1985;1988.)" 
(Pramling 1993, s 7-11) 

En saga; Och triidet var lyckligt ... av Shel Silverstein, anvandes for att utvardera barns 
kognitiva formaga, och barnen i undersokningen lyssnade till sagan, ritade om den och 
samtalade med forskaren om den. Den utvalda sagan ses i skriften, i perspektiv av sagor i 
allmiinhet, och rorfattarna fonnedlar hur man, som pedagog inom forskola, fritidshem 
och skola, kan ar.beta med sagor utifran ett utvecklingspedagogiskt perspektiv, till
sammans med barn runt skolstartsaldem. Forfattarna menar att det ar viktigt att peda
gogen vet vad hon vill att barnen skalllara sig av arbetet med sagan och fran en ut
vecklingspedagogisk synvinkel ar bamets varld utgangspunkten. Men pedagogen maste 
ocksa ha kunskap om sagors karaktaristik och ha funderat over sagans budskap, och hon 
maste ha metodiskt kunnande for att forma bam att tanka och reflektera (ibid, s 12-13). 

Forfattarna skriver att sagor kan anvandas i mAnga olika pedagogiska sammanhang, och 
pa mAnga olika satt. De kan t.ex. vara ett staende inslag i verksamheten, de kan anvandas 
som utgangspunkt for ternan, de kan ia utgora en del av ett tema och sagan i sig kan vara 
mAlet for ett tema om avsikten ar att lara barn om sagor. 
"Oavsett vilken specifik avsikt pedagogerna harmed att anvanda sagor i verksamheten, 
finns det alltid en bakomliggande medveten eller oreflekterad avsikt om att utveckla 
barns formaga i ena eller andra avseendet." (ibid, s 15) 
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I undersokningen intervjuades 93 st 6-aringar pa sina fdrskolor. 53 av barnen ingick 
sedan ett ar tillbaka i en didaktisk fdrsoksverksamhet och kallas lwntrollgrupp. De andra 
40 barnen fhin "traditionell" fdrskoleverksamhet, kallasjiimforelsegrupp. 
Undersokningen gick till sa att barnen forst lyssnade till sagan i smagrupper, sedan fick 
var och en rita nAgot fran sagan och slutligen intervjuades barnen en och en. De fick da 
beriitta om sin teckning, aterberatta sagan, besvara fragor om innehltllet och mot slutet av 
intervjun ombads de svara pa vad de kan lara sig av sagan. K valitativa analyser gjordes 
sedan av intervjuema och barnens teckningar (ibid, s 17). 

Barnen i kontrollgruppen ger uttryck for en mer avancerad forstaelse av sagan. 
Forfattarna menar att detta delvis kan hero pa det utvecklingspedagogiska arbetssatt de 
varit delaktiga i pa sin forskola. Dar har pedagogerna fokuserat pa barnens eget tiinkande 
och reflekterande och pa den miingd av olika ideer som kommit till uttryck i barn
gruppen. Forfattarna menar att dessa bam tors tanka och dra egna slutsatser darfor att de 
ar vana vid att deras tankar bemots med respekt och att de vuxna ar intresserade av deras 
funderingar (ibid, s 1 05). 

"Att anvanda sagor i pedagogisk verksamhet i aldrarna kring skolstarten innebar att barn 
kan utveckla bade fardigheter, kunskaper och forstaelse for sagor i allmiinhet och for 
specifika sagor." (ibid, s 1 08) 
Forfattarna menar att barnen llir sig om sagor eller inneoorder i sagor genom att lyssna, . 
bearbeta, diskutera och problematisera. Avslutningsvis pltminner de om att sagan kan 
vara en kalla till bade avkoppling och rekreation och ett siitt att fdrmedla kunskap (ibid, 
s 109). 

* 

Biblioteket niimns varken i Sagoskolan eller i Lara av sagan. 
Vi kan tanka oss att barnbibliotekariema skulle kunna fungera som stod vid t.ex. urval av 
sagor. Skola och bibliotek skulle ju ocksa kunna samarbeta kring barngruppemas ut
stiillningar om sagor. 

2:3:5 Bibliotek- metoder och projekt 

Greta Renborg har fdrsvenskat det amerikanska uttrycket "booktalk" till "bokprat11
• Den 

enda tryckta definition hon hittat ar den som ingick i kursen Reader Services vid 
bibliotekskolan pa Rutgers State University som bl.a. sager: 

• 
11A "booktalk" has become formalized as a presentation by a librarian to a group of 
potential readers of the books talked about. 

• The "booktalk" is closely related in content to the comments made about books to 
individual readers in an informational fashion in "floorwork11

• 
11 (Renborg 1979, s 25) 

Renborg menar dessutom att det ligger nAgot av upplevelse i uttrycket "bokprat11
• Ett 

bokprat kan behandla andra medier an oocker, det kan ocksa behandla olika hiblioteks
verksamheter. Det finns ingen allmiingiltig definition menar Renborg. 
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Uno Nilsson papekar i Barnsparet (1994) att det ar viktigt for den bokpratande barn
bibliotekarien att ha tid avsatt till planering och inlasning som fcirberedelse till sitt bok
prat. Han menar att en sadan planering ocksa ar god fortbildning och att bokprataren kan 
gora suveran PR fOr biblioteket. 

Uno Nilsson sager att bokurvalet mAste anpassas till malgruppen och att alla ska kanna 
sig valkomna. Han ger manga konkreta praktiska tips infdr sjalva bokpratet. Det enklaste 
sattet att fdlja upp bokpratet ar att lata lararen kolla upp hur Hisningen varit, menar Uno 
Nilsson. Det basta sattet ar dock att barnbibliotekarien gor ett aterbesok. Detta ger bok
prataren mojlighet att fa feed-back till nasta bokprat och urvalet infdr det. Nilsson menar 
att man blir en battre bokpratare genom att bokprata ofta och fdlja upp i den man det ar 
mojligt (Nilsson, Uno 1994 s 93-1 00). 

"Nar jag bokpratar ar jag en fdrmedlare, sa Christina Persson, som ar 
SFF:s ordfdrande i Goteborg och som ocksa har flera ars erfarenhet av att 
arbeta som barnbibliotekarie. Hon pekade darmed pa en av 
bibliotekariernas roller: att vara fdrmedlare mellan boken och llisaren. -
Men var uppgift ar ocksa att arbeta med dem som vi normalt kallar for 
formedlare. Den bar oklarheten ar varken bra fcir var yrkesroll eller 
yrkesidentitet ... I var specifika yrkesidentitet ligger att vi ska vara nagot 
av pedagoger, ga ut till andra grupper och beditta det vi kan. Det starker 
dessutom var yrkesroll. Det arbetet ska kombineras med uppsokande 
verksamhet i biblioteket. Ju mer vi arbetar pa det sattet, desto mer 
upptacker folk vad vi kan. Det starker var yrkesidentitet." (Almerud 1991, 
s 11) 

Atlestam & Nilsson sager om begreppet "bokprat": "Detar en benfunning som i dagens 
marknadsanpassade sprAk inte ar sarskilt lyckad. Man kommer ingen vart med prat 
nufortiden. Det ska beta information, utbildning eller atminstone kunskapsformedling. II 
(Atlestam & Nilsson 1992, s 3). 

Sprakprojekten i Markaryd 

I kommunen Markaryd harman sedan flera ar, haft sprAkprojekt for barn mellan 0-16 ar. 
Alia dessa projekt ses somforebyggande nar det galler las- och skrivsvArigheter och man 
sager darfor att dessa satsningar ar ekonomiskt fcirsvarbara. 

"Att kunna lasa, skriva och rakna hor till de absolut grundlaggande kunskaperna 
som maste vara varje enskild manniskas rattighet i ett demokratiskt land. Darfdr 
tar vi inte spara nAgra resurser nar det galler att formedla dessa kunskaper. Med 
resurser menar jag ideer, fantasi och pengar." ... " ... ingen ska llimna grundskolan 
utan att kunna lasa, skriva och dikna." (Skolexemplet- Markaryd 1994, s 7-8), 
sager Mats Andersson, politiker i Markaryds kommun. . 

Genom att stodja barnens sprAkutveckling kan lasinlarningen underlattas och fler barn 
kan klara skolan utan problem och utan speciallararinsatser. 
Alia dessa sprAkprojekt finansieras numera helt av Markaryds kommun. 
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Detta ar Markaryds sprakprojekt: 
- Gavoboken (nyfodda) 
- Boknallen (0-6-Aringar) 
- 6-arsbockerna ( 6-7 -aringar) 
-En kvart om dagen (7-10-Aringar) 
- Sk6nlitteratur, tidningar ( 10-13 -aringar) 
- Dubbelt tillval (13-16-Aringar) 

Gavoboken: Har samarbetar BVC och biblioteket. Pa BVC informeras fdraldrarna om 
hur de kan stimulera barnens sprakutveckling. De tar ocksa en inbjudan fran biblioteket 
om att de kan hamta en "gavobok" till barnet. I samband med besoket ges information 
om biblioteket. 

Boknallen: Boknallen ger foraldrarna rad och tips om barns sprakutveckling. Boknallen 
gor hembesok, nar barnen ar i 2-arsaldern, da barnen f'ar en bok, samt vid 4-Sars alder. 
Boknallen har med sig en resvaska full med bOcker och barnen tar lana sa manga de vill 
pa obegransad tid. 

6-arsbockerna: Barnbibliotekarien och forskolepersonalen samarbetar vid urval av de 
tre bocker barnen f'ar varje ar. Pa forskolan arbetar man med bOckema pa olika satt, for 
att ge barnen ett bokintresse och for att stimulera sprakutvecklingen, exempelvis genom 
att lasa, mAla, dramatisera och sarntala kring bOckerna . 

. En kvart om dagen: Man framhaver vikten av ett nara samarbete mellan hem och skola 
och en gemensarn syn pa barnens sprakutveckling under lagstadiet. I varje klassrum finns 
boklador som barnen valjer ur, for att tamed bOcker hem. Foraldrarna och senare barnen 
laser hogt ur boken en kvart varje dag. Foraldrar och Iarare hailer kontakt genom en an
teckningsbok. 

Skonlitteratur, tidningar: Pa mellanstadiet har man boklador i olika amnen. Man har 
bade hoglasning och enskild Iasning och eleverna f'ar uppgifter som t.ex. att dramatisera, 
illustrera, skriva fakta, recensera m.m. Man forsoker stotta bade las- och skrivutveckling 
hos barnen. 

- Dubbelt tillval: Svenska finns med som sprakligt tillval pa hogstadiet. Undervisningen, 
som enbart handlar om att lasa och skriva, utgar ifran elevemas intressen och erfaren
heter. Arbetssattet vid skrivningen ar processinriktat. 
I klasserna arbetar man med: stafettberattande, dramatisering och uppspelning, sago
lasning och sagm;krivning, temaarbeten med skonlitteraturen som utgangspunkt m.m. 

Den riida boktriiden i Trellehorg 

1985 inleddes ett samarbete mellan barnomsorgen och den nystartade barnavdelningen pa 
biblioteket i Trelleborg. Pa varje institution utsags ett bokombud vars uppgift framst var 
att ansvara for institutionens boksamling, bokinkop och kontakter med biblioteket. 
Numera ansvarar bokombuden ocksa for information till personal, foraldrar och skola, 
omkring sexarsoockerna med kringarrangemang. 
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Tva ganger varje tennin harman bokombudstra:ffar, dar man fran bibliotekets sida 
informerar om nyinkopta bOcker lampade for forskolebarn. Man planerar ocksa sexars
verksamheten tillsammans. 
Biblioteket har utarbetat en baslista over vilka oocker som oor finnas pa varje institution, 
och pa bibliotekets barnavdelning har fackbOckerna placerats utifran forskolans arbets
omraden, vilket fort med sig okad utJAning av faktaoocker. 

Utifran sexarsprojektet foddes Den roda boktraden, vars syfte ar att alia barn nagon 
gang skall komma i kontakt med oocker och bibliotek vid de olika knutarna. 
Denforsta /cnuten innebar ett samarbete mellan barnhlilsovarden och biblioteket; En bok 
for alia ·nyfodda barn. · 
Vid den andra Iilla knuten samarbetar biblioteket med en talpedagog och oppna for
skolan. Man vander sig till smabarnsforaldrar (1-2 ar) med information om spraket och 
tips pa bOcker. Den tredje Iilla lcnuten innehaller en inbjudan fran bibliotekets sagoklubb 
till alia fyraarmgar. 
Den.fjarde stora linuten startades som ett trearsprojekt med Markaryd som inspirations
kaii..a, och ar nu permanent. 
Alla sexarmgar far tva presentbOcker av kommunen. Bockerna valjs pa bokombudsmote 
for att sedan lamnas till forskolorna pa hosten. Personalen pa institutionerna avgor sedan 
sjalva hur de vill arbeta med bOckerna . 
Malet med utdelningen av sexarsbOcker ar: 

• "att vacka intresse for bOcker bland barn och foraldrar. Boeker som 
hjalper barn att kanna igen sig, sin egen situation och sina kanslor 

• att trtina barn i formagan att uppfatta verkligheten och att kunna 
uttrycka sig sprakligt 

• att stimulera till eget skapande och pa sa satt starka barnens 
sjalvkansla 

• att alia barn ska ha samma utgangspunkt." (Gisselquist 1994, s 163-
164) 

En studiedag om aret, med temat barnlitteratur, ordnas av biblioteket for bokombud, 
sexarspersonal och forestandare inom barnomsorgen. 
Sexaringarna gor ett studiebesok med guidad tur pa biblioteket och :ffi.r som avslutning 
sitt forsta lanekort. 
Bokaret avslutas med stor bokfest och parad. 
ABF ar med och betalar studiebesoket, studiedagen och bokfesten. 

Vid denfemte Iilla knuten nAr biblioteket de aldre barnen via fritidshemmen. 
Spokklubben har moten pa biblioteket for barn fran atta ar och uppat vid den sjt'itte Iilla 
knuten. 
Den sjunde Iilla knuten innebar att biblioteket tar emot arskurs 2-6 pa klassbesok, dar 
bokprat arden viktigaste ingrediensen. Vid ytterligare besok, lar sig barnen soka i 
datorkatalogen. 
Biblioteket deltar ocksa i foraldramoten pa skolan, och talar da om oocker, laslust, 
bibliotek och spraket. 
Den attonde stora knuten omfattar alia tredjeklassare, som bjuds in till biblioteket for tva 
besok med bokprat. Skolan :ffi.r ocksa besok med bokprat i klasserna. 
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Vid den nionde Iilla knuten finns ett besok pa bibliotekets vuxenavdelning for alla som 
gar sitt forsta gymnasiear. 

I Trelleborg har man alltsa valt att arbeta bade med formedlare och direkt med barn. Man 
kallar arbetssattet "barnbildning", dvs folkbildning for barn, och hoppas den skall vaxa till 
en stark "barnrorelse" (ibid, s 164). 

* 

Projekten i Markaryd och Trelleborg bygger pa samverkan mellan biblioteket, BVC, 
barnomsorg, skola etc., och de hade inte gatt att genomfora utan bibliotekets med
verkan. 
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3 Presentation av intervjuresultat 

I detta kapitel redovisar vi intervjuerna med Uirama, skolbibliotekarien, bam
bibliotekarierna och bambibliotekskonsulenten. 

3:1 Lararna och skolbibliotekarien 

Har presenterar vi resultaten av lararintervjuema och intervjun med skolbibliotekarien. 
I framstallningen foljer vi inte intervjumanualens fragor i tur och ordning utan har gjort 
en indelning som vi finner mer naturlig. 
Lagstadieskolan dar respondentema arbetar ligger i ett omrade dar medelinkomsten 1992 
var 128 500 kr/ar. Antalet elever i skolan uppgar till ca 165, fOrdelade pa 7 klasser. 

Vi tog personlig kontakt med lararna for att fraga om vi kunde fa intervjua dem. De 
stallde sig alla positiva till detta. De var valdigt tillmotesgaende och stallde gama upp. 
Lararintervjuema genomfordes under november 1995. Intervjuerna gjordes i klassrum 
respektive skolans personalrum, och tog mellan 1,5 och tva timmar. Som stOd vid sam
talen, hade vi en intervjumanual. Vi valde att inte bandinspela intervjuema av tva orsaker. 
Dels tror vi att bandspelaren eventuellt kan paverka intervjusituationen negativt sa att 
stamningen blir spand, dels tycker vi inte att det utgor nagot hinder for oss att fOra an
teckningar under samtal. En av oss tog huvudansvar for skrivandet, medan den andre 
hade storre ansvar for att vi berorde alit i var minneslista - manualen. 

I samtalen pratade vi om varror lararna anvander skonlitteraturen i undervisningen och 
hur man arbetar utifhin skonlitteraturen i sin roll som litteraturpedagog. Vi talade ocksa 
om bur bokurvalet sker och kring eventuella svarigheter i det litteraturpedagogiska 
arbetet. 
Direkt efter avslutade intervjuer, skrev vi ut samtalen och skickade tilllarama for 
eventuella kommentarer.Vi passade ocksa pa att skicka med nagra tillaggsfragor som vi 
inte hade fatt belysta vid vara samtal. 
Citaten vi tagit med gor presentationen, enligt var mening, mer personlig. 

Vi kallar de intervjuade lararna Ll, L2 och L3 

L 1 : Har arbetat som higstadielarare i 19 ar, och ansvarar nu for en 0-1 klass med 10 st 
6-Aringar och 11 st 7-Aringar, i samarbete med fdrskollarare och fritidspedagog. 

L 2 : Har 26 ars lararerfarenhet bakom sig, och ansvarar nu for klass 2 med 26 elever. 

L3 : Ar inne pa sitt 27:e ar som lagstadielarare, och har ansvar for 29 elever i klass 3. 
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3:1:1 Samtal med 31arare 

Diirfor anviinder liirarna skonlitteraturen i undervisningen 

Vi samtalar om varfor lararna arbetar med skonlitteratur i sin undervisning. 
Barnen skall fa en bra Uisupplevelse, en bra handling som !angar deras intresse, sager L 1. 
"Bara kanslan av att ta i en lit en bok och lasa ... 11 

De lar sig valdigt mycket - forfattaren formedlar ett annat sp dtk, utokat sprak - mer an 
vad jag kan formedla, menar L 1. Hon tycker att det ar viktigt att barnen upplever det 
positivt att Iasa - det ar A och 0. 

11Skonlitteraturen ar ett bra hjalpmedel vid Uisinlamingen eftersom en del barn inte lar sig 
Iasa med de vanliga lasmetoderna. 11 (L 1) 

Det ger upplevelser, och kunskaper, sager L2. "Vi lar oss lasa for att kunna lasa 
skonlitteratur ju." ... "Laseboken ar ofta ett mycket bra pedagogiskt hjalpmedel, men det 
racker med 10 bokstaver,sedan har barnen knackt koden och da gar vi over till att lasa 
rocker. II (L2) Som exempel tar hon ett lassvagt barn som ar speciellt intresserat av ett 
amne. Skonlitteratur som anknyter till intresset kan vara vid hjalp vid lasinlarningen. 

L3 menar att genom skonlitteraturen !ar man battre och rikligare texter, som inte ar 
konstruerade utan enkla. Hon tycker ocksa att i skonlitteraturen finns exempel pa alit: 
avundsjuka, svartsjuka, familjeforhallanden, roliga lekar ... alit. Man blir aldrig trott pa 
skonlitteraturen, utan standigt far nya "larorocker11

• Hon anser att man dessutom ut
vecklas sjalv, som larare, och hittar sa mycket som gar att anvanda. "Jag anvander t.o.m. 
vuxenrocker for att fa beskrivningar, t.ex. hur man binder korgar, ur Grottbjornens 
folk." sager L3. 

Liirarnas litteraturpedagogiska roll 

L3 menar att litteraturpedagogik ar att anvanda backer i u~dervisningen, inte 
fucklitteraturen II ... det ar ju inte .nagot nytt. Det nya ar att lyfta fram skonlitteraturen. II 
Hon menar att den ger barn upplevelser och forstaelse. "Jag villliksom lyfta fram den 
skatten for bam har lattare att forsta, lara sig och komma i.Mg om kanslorna finns med." 

· Ll sager att litteraturpedagogik ar att anvanda "boken" i undervisningen. Litteratur
pedagogik ar att anvanda rocker i lasinlamingen och att hitta sina "alsklingsrocker", men 
det ar ocksa att lara barnen att soka fukta i rockerna, sager hon. 

L3 sager: "Om barnen forst& att jag tycker om oocker sa ar min roll som litteratur
pedagog tydlig. Jag vill satta igang nagot som aldrig tar slut" Hon tycker om oocker och 
vill formedla att det ar roligt med oocker och roligt att lasa. Man kan se djupare pa saker 
genom skonlitteraturen och barnen rar forklara varfor nagonting ar fint, det kan bli ett 
samtal- en dialog. "Detar som en skank: fran ovan nar barnens ogon tindrar, men det ar 
ju inget man kan bestamma over." (L3) 
"Det ar viktigt att barnen vet att jag tycker om rocker, att det ar viktigt med rocker. Och 
att vi tillsammans i klassen kan lara oss mycket om backer ... 11 sager L 1 och hoppas att 
hennes litteraturpedagogiska roll ar tydlig. 
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"Jag bar arbetat sa lange att jag genomgatt mAnga metodiska svangar niir det galler 
litteraturpedagogik", sager L2. Ron papekar att det ar viktigt att tanka pa vad man 
skickar med barnen uti livet! Hon brukar saga till barnen att pennan ar starkare an 
svardet. 

Hur liirarna arbetar med skonlitteraturen eller 
"Jag bara tar ur skafferiet det som passar •.. " 

I Lpo 94 ocb kursplaner for grtmdskolan anges mal att strava emot. Detar vida mal ocb 
det star inget om bur undervisningen skall laggas upp. Detta kan goras i lokala kurs
planer. Vi har tagit del av kursplanen i svenska for den stadsdel dar lararna i var under
sokning arbetar. Dar laser vi att huvudansvaret for eleverna sprakliga utveckling ryms 
inom svenskamnet aven om alia lararna har ett gemensamt ansvar. De moment som 
nfunns for svenskundervisningen pa lagstadiet ar: tala ocb lyssna, lasning ocb litteratur, 
skriva och sprakor,ientering. Det finns en nili.ngd detaljerade delmoment inom varje 
huvudmoment. · 

. "Jag utgar inte fran nagon speciell litteraturpedagogik utan kanner efter vad klassen vill 
ha. Detar viktigt att lyssna pa barnen och tillgodose dem. Man lyssnar och bor, laser och 
snappar upp ideer mer eller mindre omedvetet." (Ll) 
Ron har en boglasningsbok som de laser ur, 1 0-15 minuter varje dag, for att fa stamning 
i klassen, f'anga upp barnen, och fa dem samlade. "Vi f'ar ocksa nagot gemensamt att 
prata om, och dar finns tillfalle att ta upp svara ord II' sager L 1. 
Just nu laser de Viveca Sundvalls En ettas dagbok och Ll menar att barnen identifierar · 
sig med Mimmi som ocksa bOrjar skolan. "Viveca Sundvall skriver sa att barn :tar vara 
barn." 

"Jag presenterar smaoocker varje dag. Nar jag sager: Nu kommer bokpresentation, da 
Satter sig barnen sa bar." (visar: rak rygg, forvantansfull- var anm.) Smaoockerna, som 
ar inkopta till ldassen lagger hon fram fint pa ett bard. Detar flera olika serier, en bok av 
varje med vackra bilder. Nar barnen har arbetet klart :tar de "eget arbete" och da f'ar de 
valja en av dessa becker om de vill, berattar L 1. 
Klassen arbetar temainriktat och just nu arbetar man med temat " Barn i andra lander". 
Rar finns mycket skonlitteratur med, och barnen bar dramatiserat utifran litteraturen. 
L 1 samarbetar med en annan 0-1 klass en gang!vecka da man Hiser en saga ocb ritar och 
sjunger. For bara 6-aringarna laser bon sagor som de sjalva bar fatt valja en gang/vecka. 

L2 sager att: "I ettan ar den viktigaste uppgiften att grundlagga lasformagan. I tvaan kan 
barnen lasa fOr att uppleva, da forst har koncentrationen kommit." Hon menar att skon
litteraturen kan vara ett valdigt bra hjalpmedel vid lasinlarningen. 
L2 har ocksa arbetat med sagoprojekt forut niir bon hade en forstaklass, da man t.ex. 
jamforde sagor ocb sag vad som var gemensamt. 

L2 har ingen plan, utan forsoker kanna pa gruppen, hitta en trad. "Det ar klart jag bar ju 
valdigt mycket i huvudet, erfarenheter, en stomme- men det blir beroende pa barnen bur 
Vi skall na dit. II 
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Hon bedittar att hon anvander skonlitteraturen utifran barnens forhallningssatt. De skall 
fa god tid att Uisa. Barnen Hiser 20 minuter varje morgon. De ska inte doma ut en bok 
efter nagra meningar, utan ge den 10 sidor atminstone. Nar de last ut en bok, tar de fram 
sin skrivbok, tanker ut en bild ur boken och ritar den. De skriver titeln och forfattar
namnet och en mening: "Det basta i boken var ... " Kravtm okas allteftersom. 

Att skriva och lasa hanger osvikligt ihop, sager L2. Men forst nar den vuxne visar pa, 
och rr.an praktiserar, lar sig barnen ta vara pa bOckema i sitt skrivsatt, fortsatter hon. 
Lararen far visa pa tekniskt hur stfunningar byggs upp m.m. Barnen snappar upp "bilder" 
som de anvander i sitt satt att skriva. 
Det ar en pedagogisk finess att lasa samma bok, det gar att skriva sa mycket utifran 
boken, anvanda forfattarens bildspr8k:, sager L2, och hon trycker pa att de anvander 
professionella forfattare som modell i skolarbetet. 
Eleverna arbetar med processorienterad skrivning och L2 berattar att det handlar om 
skrivning pa tankap.dets grund . 

L2 vill att barnen i klass 2 skalllasa hemma 10 rninuter/dag. Foraldrarna forvantas lyssna 
och sen fYlla i ett lliskort. Det har inte varit migot problem, menar L2, foraidrarna har fatt 
information pa foraidramote. 

L 3 anvander sig av enbart skonlitteratur i svenskundervisningen. Hon har ingen fast 
planering for arbetet med skonlitteraturen. "Jag bara tar ur skafferiet det som passar, jag 
har erfarenheter att osa ur." 
V arje dag efter rast samlas klassen och har hoglasning . 
Pa svensklektionerna presenteras forfattare och illustratorer. L3 plockar ut bOcker, 
av/med den presenterade forfattaren/illustratoren, och barnen vaijer sjalva en bok som de 
laser bade i skolan och hemma. I klassrummet gorman tillsammans portratt av dessa 
forfattare och illustratorer som man hanger upp pa vaggen. 
L3 berattar att tidigare elever har haft en "Tankebok", en egen bok, dar de antecknat, 
utifran sin lasning, sadant de tyckt varit intressant; tankar, fragor, fakta, vackra och 
poetiska meningar m.m. Dessa anteckningar togs sen upp till samtal i klassrummet. 

Klassen har arbetat med ternan, t.ex. om sin egen stad och d8. harman anvant sig mycket 
av skonlitteratur. L3 sager om skonlitteraturen att "Dar finns allt!" ... 
"Nar vi talade om mobbning, laste vi Maria Gripes beskrivning av hur Josefin kanner sig. 
Det ger barnen perspektiv och okar deras ordforrad." sager L3. 

Barnen ska lasa 10-15 minuter varje dag hemma. De har ett laskort dar foraidrarna 
skriver sin signatur. Efter att ha last ut en bok, ska barnen garna rita en bild och skriva en 
mening. "Detta har vi tagit ifran bibliotekens En /evart om dagen". De elever som last 
flest sidor och de som last vid flest antal tillfiillen, oberoende av hur Iangt de last, :tar ros i 
klasstidningen, "Veckobladet''. 
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I .. 
:: 

Liirarnas urval av skonlitteratur eller 
"Det giiller attfa bocker med kno" pa ... " 

Lagstadielarama tipsar varandra om bra oocker, sager Ll. Vid behov far de hjalp av 
skolbibliotekarien. "~a skolbiblioteket firms en datoriserad katalog - det ar jattebra!" 
Boeker finns uppstallda_pa temahyllor. "Nar vi arbetar med tema anvander jag 
skolbiblioteket mer11 (me'Nin stadsdelsbiblioteket-var anm.), sager Ll. Skolan tar ocksa 
en katalog fran skolbibliotekscentralen och kan bestalla lador om ca 40 oocker darifran. 
"Stadsdelsbiblioteket ar jattebra, de ger bra hjalp! Barnbibliotekarien ar fantastisk!" (Ll) 

L2 gar heist till stadsdelsbiblioteket dar hon valjer ca 30 oocker at gangen, som sedan 
byts var 3:e eller 4:e vecka. "Det galler att ia oocker med knorr pa, det ska vara bra 
oocker. Det blir subjektiva val och det ar jattestor spridning i klassen vad galler lasning." 
Hon rMfragar barnbibliotekarien ocksa, " ... och ibland kommer barnbibliotekarien till 
klasserna och bokpratar och inspirerar och vi tar en boklada inklusive en hoglasningsbok 
som ar lamplig" 
L2 papekar ocksa att lagstadielararna pratar med varandra om barnbocker, men att hon 
ocksa laser recensioner for att fa tips . 
"Vi har ett jattebra skolbibliotek med mycket oocker. Det ar valorganiserat och vi har en 
datoriserad katalog. Darifran lanar jag ca 40 oocker per manad, och det blir mer 
sagooocker." (L2) 
Hon brukar gamed klassen till skolbiblioteket for bibliotekskunskap: hur biblioteket ar 
uppbyggt, hur en bok blir till, hur man behandlar oocker, om forfattare/illustratorer, 
jamfora hur oocker ar uppbyggda m.m. 
L2 berattar om ett studiebesok i Amerika dar en professionell bibliotekarie jobbade i 
skolan och hade lektioner med bibliotekskunskap i varje klass. 
Ll menar att det vore idealiskt med ett skolbibliotek som ar "hjartat i skolan". 

L 3 valjer sjalv rocker , men tar ocksa hjalp av barnbibliotekarien pa stadsdelsbiblioteket. 
"Har jag bekymmer sa gar jag till henne, hon ar min kompis." .. . 
"Vi 1agstadielarare tipsar varandra, och vi har ett bra skolbibliotek som jag utnyttjar 
valdigt mycket." 

Vi tar intryck av att alia lararna i undersokningen bar last och laser mycket sjalva. Vi 
forstar ocksa att deras bokkunskap ar god, och att de Miler sig a jour med den skon
litteratur for barn som ges ut. L 2 berattar att hon laser recensioner i tidningar och 
tidskrifter for att Mila sig inforrnerad om nyutgivna barnbOcker. De valjer sjalva i stor 
utstrackning ut den litteratur de behover i sin undervisning, och tipsar varandra om 
bOcker. De har for ovrigt en egen bokcirkel tillsammans pa fritiden dade laser hogt, 
lyssnar pa tonsatta dikter m.m. 

LI har ett "klassbibliotek"som bestar av uppslagsverk, fack- och skonlitteratur. Nagra av 
oockerna ar inkopta men resten ar lanade och kan bytas ut nar man onskar. Barnen far 
lana hem av dessa bOcker sager L 1. 
L2 sager angaende lasmiljon: " Det ar mycket viktigt att exponera oockerna ! Vi har laga 
bokhyllor pa tva stallen i klassrummet och vi har en boksnurra dar barnen sjalva valjer 
bOcker de villlasa." Ca 70 bOcker ingar i klassrumsbestandet. 
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"Just i ar ar klassrummet granne med skolbiblioteket sa det ar bara att gain och hamta." 
sager L3 som annars alltid brukar ha ett uppslagsverk i klassrurnmet och "skonlitteratur 
som vi tar hit i lador och sen byter ut." Barnen f'ar lAna hem dessa bOcker. 

Liirarna ser inga svarigheter i sitt litteraturpedagogiska arhete 

Vi hade forutfattade meningar om att det kan vara svart for Jiirare att hinna med att hMla 
sig a jour med nyutkomna barnhocker, och att de darfor kunde behova rad och hjalp av 
barnbibliotekarien. 
Lararna alskar sitt arbete med skonlitteratur och barn, de har sjalva mycket erfarenheter 
och ser egentligen inga problem i sitt arbete. "Nej! Detar jatteinspirerande och 
fangslande! Jag skulle vilja hamer tid ... barnen tycker om det." sager L2. 
De intervjuade lararna sa att de skulle viljajobba annu mer med skonlitteraturen i 
klassema, och en av dem efterlyste darfor mer svenska pa schemat. 

Om undervisningen i barn- och ungdomslitteratur vid liiraruthildningen och om 
forthildning 

Samtliga intervjuade larare tick sin utbildning for ganska lange sedan. Att anvanda 
skonlitteraturen i undervisningen lag ju inte i tiden pa 70-talet utan tick sitt genombrott 
forst efter Lgr 80. 
Det verkar vara daligt bestallt med mojligheter till fortbildning inom barnlitteratur
omnldet for Iagstadielararna. lngen av llirarna tycker att de bar blivit erbjudna nagra 

. "vettiga" kurser av arbetsgivaren. Vi fragar oss hur detta rimmar med laroplanen dar 
skonlitteraturen har en sa framtradande plats i svenskamnet. 

3: 1 :2 · Samtal med skolbibliotekarien 

Skolbiblioteksarbetet ar pa tva timmar/vecka, sager skolbibliotekarien som ar lag
stadielarare. 
"Vi har ett bra skolbibliotek med atminstone 2000 bOcker.Vi har nyss rensat ut 
mellanstadiebocker som vi skickade till skolbibliotekscentralen." (skolan skall nu endast 
fungera som lagstadiesko la - var anm.) 

Biblioteket har varit nedpackat i tva omgangar under de senaste aren. Just nu har 
skolbibliotekarien hjalp av en ALU-arbetare att packa upp och fora in bOckema i den 
datoriserade katalogen. Skolbibliotekarien berattar att de har lagt in skolbibliotekets 
katalog pa datom i ett alfabetiskt register, de haller ocksa pa att gora temaregister. 
Sa smAningom skall de aven uppratta ett pedagogiskt register for lar&na. 

Hylluppstallningen ar alfabetisk efter forfattarnamn, men vi har ocksa temahyllor med allt 
inom ett tema, bade skon- och facklitteratur, sager skolbibliotekarien. 
Bokinkop sker utifran lararnas onskemai, och vi handlar ofta pa rea i bokhandeln, sager 
skolbibliotekarien. Skolbibliotekscentralen skickar ocksa ut listor som de kan bestalla 
ifr

o 
an. 
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Uirarna tar komrna och valja ca 40 bOcker at gangen, efter att ha avtalat med skol
bibliotekarien, som gor iordning temalador. Enstaka barngrupper kommer ibland. "Sjalv 
gar jag ganska ofta till skolbiblioteket med min klass. ", sager hon. 

Skolbibliotekariens nyckelord for ett idealiskt skolbibliotek ar: 
- ordning, 
- mycket skonlitteratur, 
- pedagogisk litteratur, 
- datoriserad katalog, "da harman battre koll pa allting" och 
- oppet varje dag pa matrasten. 

Louise Limberg har utarbetat ett ide- och servicematerial fOr larare och bibliotekarier om 
biblioteket i undervisningen- Skolbibliotekfor kunskap och skapande (1990). Hon 
skriver att de forsta folkskolebiblioteken startade pa 1870-talet. I bOrjan av 1900-talet 
havdade folkskoll~are att skolbibliotek borde vara obligatoriska. 

1962 blev skolbiblioteken obligatoriska, och de har fatten starkare och tydligare roll 
under 80-talet. 

"Detta har skett i takt med att undervisningsmetoderna alit mer tar fasta 
pa problemorientering och elevemas aktiva kunskapssokande. Elever skali 
ocksa lara sig att sovra, analysera och anvanda relevant information i det 
brus av information som omger dem. Kultur i skolan har fatt storre 
utrymme i undervisning och fOr elevemas personlighetsutveckling. 
Litteraturen har fatt en starkare stallning inom svenskamnet. I alia dessa 
avseenden har bibliotek mycket att erbjuda." (Limberg 1990; s 113). 

Limberg sager, att man i staliet for det gamla begreppet "skolans hjarta", kanske borde 
anvanda "skolans hjama" om sko1bibliotekets funktion. Limberg menar med detta 
begrepp ett skolbibliotek som utgor " ... centrum fOr intellektuella pro cesser och 
kansloprocesser, for tankande, skapande och lustupplevelser." (ibid s 15) 

Limberg beskriver skolbibliotekets tre olika huvudfunktioner: 
-den pedagogiska funktionen, dar biblioteket ar ett redskap i ett problemorienterat 
arbetsatt, en arbetsplats for studier och inforrnationssokning; 
- den kulturella funktionen, dar eleverna tar litteratur- och andra kulturupplevelser och 
stimulans till eget kulturellt skapande; 
- den sociala funktionen, dar biblioteket ar en trivsam plats for elevema ocksa pa 
hrutimmar och raster (ibid s 69-70). 

I sitt slutord sager Louise Limberg att "Samarbetet mellan bibliotekarier och larare 
liksom mellan skolbibliotek och folkbibliotek ar goda exempel pa lagarbete i skolan, som 
pa olika satt utvecklar pedagogiken. Ett val fungerade skolbibliotek hojer kvaliteen pa 
undervisning och inlarning." (ibid s 89) 
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For art genornfora den nya laroplanen med begransad ekonomi ar det nodvandigt art 
samla alla tillgangar i en lokal- "det utvidgade skolbiblioteket", skriver Anita 6stlin i 
BBL 1995:7. Detta bibliotek hojer kvaliten pa undervisningen eftersom det ar helt 
integrerat i undervisningen. Det utvidgade biblioteket skall enligt Ostlin ova elevemas 
formaga au stalla fragor istallet for art skriva av rarta svar ur laroboken. Skolan kommer 
att forandras fran konsumerande till kunskapsproducerande. 
"Skolan och folkbiblioteket kan och oor soka gemensamma lokallosningar, men 
skolbiblioteket, utvidgat eller inte, skallligga i den egna ~~kolan, bar giiller verkligen 
niirhetsprincipen." ( s 218) 

Detar skillnadpa folk- och skolbibliotek, skriver Ostlin. Medan folkbiblioteket riktar sig 
till alla kommuninvanama, riktar sig skolbiblioteket mat mot skolan och bor diirfor ha ett 
bokbestand som svarar mot skolans pedagogiska funktion. 

3:1:3 Sammanfat~ning av Uirarsamtalen 

Har sammanfattar vi resultaten fran samtalen med larama och skolbibliotekarien utifran 
vara fragestallningar. 

Vid vara samtal om varfor llirama anvi:inder skonlirteratur i undervisningen ger larama 
oss flera svar: 
- for att elevema ska !a upplevelser 
- for att skonlitteraturen formedlar kunskaper till bamen 
- som en hjalp vid Uisinliirningen 
- fOr att det friirnjar spnikutvecklingen 

Med litteraturpedagogik menar larama att anvanda "boken" i undervisningen. Lararna 
menar att deras litteraturpedagogiska roll ar tydlig om barnen forstar att lararna sjalva 
tycker om bocker. 
De metoder man anvi:inder i arbetet med skonlitteraturen ar manga. Ingen av lararna 
utgar ifran migon sarskild litteraturpedagogik, utan later bamens behov styra. Alla 
lararna har sa lang erfarenhet och stora kallor av erfarenhet "att osa ur". Larama arbetar 
pa olika satt med skonlitteraturen i undervisningen, de har ju ansvar for olika arskurser 
och diirfor maste arbetet fa se olika ut. 

De anvander skonlitteraturen bade vid hoglasning och individuell Iasning. Sagorna har 
bar en stor plats. 
Skonlitteraturen tar ocksa utgora stoff for barnens skrivning. 
Utover skrivningen har Uirarna ytterligare en mangd exempel pa kringaktivteter, t.ex.: 
skriva poesi, dramatisera, skriva egna berattelser, aterberatta sin Iasning m.m. 
Skonlitteraturen ingar ocksa som en naturlig del i klassemas temaarbeten. 
Andra mi:inniskor har iatt ta del av bamens arbete t.ex. via utstallningar pa 
stadsdelsbiblioteket och arrangemang i klassrummet. 

Alla llirarna har god bokkunskap och hailer sig a jour med nyutgiven barnlitteratur. 
Dessutom har de ett mycket gott samarbete sinsemellan pa lagstadiet. 
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Larama ar mycket nojda med sitt skolbibliotek och dess bokbestand. De trycker dock pa 
att de garna tar rad och tips, vad galler t.ex. bokurval, av den "fantastiska" barn
bibliotekarien. Klassema gar regelbundet till stadsdelsbiblioteket for bokprat och 
biblioteksvisning, bambibliotekarien gor ocksa besok i klasserna for bokprat. Det galler 
att vi paverkar bamen, menar en av larama, det handlar om att tillsammans fora over 
varderingar och attityder. 

De tre lagstadielarama sager forst att de inte ser nagra hinder eller problem i sitt 
litteraturpedagogiska arbete. Men de tycker att de har for lite tid att arbeta med skon
litteraturen, som de tycker ar sa inspirerande. 

Att hinna arbeta mer med skonlitteratur ar alltsa en onskan fran larama och en av lararna 
sager att hon vill ha mer svenska pa schemat. 
Mer och battre fortbildning om bam- och ungdomslitteratur ar ocksa nagot som lararna 
onskar for framtiden. 
Ett framtidsideal ar ett skolbibliotek med central placering- som ar "hjartat i skolan", 
med mycket skonlitteratur och pedagogisk litteratur. De tycker ocksa att skolbiblioteket 
skall ha en datoriserad katalog och vara tillgangligt varje dag pa matrasten. 

3:2 Barnbibliotekarierna och barnbibliotekskonsulenten 

Har presenterar vi resultaten fran vara intenjuer med barnbibliotekariema och barn
bibliotekskonsulenten. Vi ililjer inte intervjumanualens frageordning, utan gor har en 
egen uppstallning. 
Intervjuema med barnbibliotekarierna gjordes i mars -96 pa respektive bibliotek. Som vi 
namnt i metodavsnittet, fick vi tips av bambibliotekskonsulenten om barnbibliotekarier 
som, ut6ver de grundlliggande arbetsuppgifterna, arbetar pa lite olika satt med skon
litteraturen gentemot bamen. 
Vi kontaktade barnbibliotekariema per telefon, och blev mycket positivt bemotta da vi 
berattade om vart arbete och frltgade om vi kunde Ia ett samtal med dem. An
teckningarna fran intervjuema skickades till bibliotekariema for att de skulle ha mojlig
het att kommentera dem. 

Vid samtalen, som varade fran drygt enoch upp till tva timmar, berattade biblioteka
rierna om sitt arbete och om sin roll som litteraturpedagoger gentemot grundskolan. Vi 
pratade ocksa om varfor de vill fonnedla skonlitteraturen till barnen och vilka hinder de 
sag i sitt arbete. Vidare fick vita del av manga visioner, onskemAI och framtidstankar 
fran barnbibliotekarierna, och de handlade bl.a. om samarbete och vern man skall for
media skonlitteraturen - direkt till barnen eller till vuxna formedlare, det handlade ockslt 
om vern som skall gora vad - en rollfOrdelning mellan skol- och barnbibliotekarie. 
lntervjurundan avslutades med ett tva timmars samtal med barnbibliotekskonsulenten pa 
hennes arbetsrum pa huvudbiblioteket. 

Den statistik pa folkmangd i stadsdelama vi tagit med, kommer ifran stadskansliet och 
galler den 31/12 1995. 
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Vi bar valt att kalla de fern barnbibliotekariema 81, 82, 83, B4 och BS. 
Barnbibliotekskonsulenten kallar vi ibland for enkelhetens skull K . 

Bl: Arbetar i en stadsdel dar antal barn 0-19 ar uppgar till4984 barn. Pa folkbiblioteket 
dar hon har en heltidstjanst finns ett bokstand pa totalt 25 000 rocker, varav ca 9000 
bam- och ungdomsoocker. Hon gick ut BHS ( Bibliotekshogskolan) julen -82, och har 
arbetat som barnbibliotekarie i 1 0 ar' forutom annat biblioteksarbete har hon tjanstgjort 
som SIA 11-bibliotekarie under ett ar. 

B2: I den stadsdel dar B2 arbetar bor 4697 bam i aldem 0-19 ar. Det finns ytterligare ett 
bibliotek i omradet. 
Hon har en heltidstjanst pa en bamavdelning dar man har ett bam- och ungdomsbok
bestand pa 6330 exemplar. Biblioteket har totalt 27 807 volymer. 
B2 gick ut BHS 1974, och bar arbetat som bibliotekarie i 22 ar varav 15 ar som 
barnbibliotekarie. . 

B3: I B3:s stadsdel ar gruppen 0-19 ar- 5399 barn. 
Det finns ytterligare ett bibliotek i omradet. 
B3 arbetar heltid som barnbibliotekarie och det totala bestandet var 1994 ca 55 000 
exemplar darav 10 000 bam- och ungdomsbocker. 
Hon har arbetat som bibliotekarie i 16 ar (klar pa BHS -80), varav 10 ar som barn
bibliotekarie. 

B4: I den stadsdelen dar B4 arbetar finns 4960 bam i aldem 0-19 ar. Hon har en 
heltidstjanst. 
Bam- och ungdomsavdelningen har ett bokbestand pa ca 15 000 exemplar och totalt har 
biblioteket ca 50 000 volymer. 
B4 har arbetat som bibliotekarie i 19 ar (gick ut BHS -77), varav 12 ar som 
bambibliotekarie. 

BS: Arbetar i en stadsdel med 5305 bam i aldem 0-19 ar. Biblioteket ar ett integrerat 
folk-/skolbibliotek med ett bokbestand pa totalt ca 45 000 volymer varav grovt raknat 
15000 volymer for bam och ungdomar. 
B5 gick ut BHS -80/81och har alltsa arbetat 15-16 ar som bibliotekarie. B5 har arbetat 
som bambibliotekarie under 13-14 ar. Hon delar nu pa ansvaret for bamverksamheten 
med en annan bibliotekarie 

K: Har arbetat med barnoocker sedan 1964, och inneha:ft konsulenttjansten alltsedan den 
inrattades 1980. 

11 Sarskilda SIA-bibliotekarier anstalldes och var stationerade pa fern bibliotek i stan. 
Arbetet bested i bokprat i klass 2 pa lagstadiet, och vitsen var att man under skoltid 
kunde na alia bam. Dessa tjanster drogs sedan in i slutete av 80-talet, och en del 
bambibliotekarier fick i stallet fler tjanstetimmar och biblioteken fick extra bokanslag, 
berattar B 1. 
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"Detar ett mycket sjalvstandigt arbete", sager Koch menar att man formar det som man 
vill. Arbetsuppgiftema ar att samordna, samar beta, entusiasmera och kreera. 
Konsulenten ar samordnare for bambibliotekariema i bela staden och: 
- sarnlar dem till regelbundna moten 
- ordnar fortbildning 
- har kontakt med alla andra"barnstallen" och kulturinstitutioner pa ett overgripande plan 
- har till uppgift att fora ut bamboken genom utstaJ.lningar i samarbete med andra 
institutioner, och har huvudansvar for kommunens Arliga "Barnkulturstafetten"12 och 
"Unga kontraster" 13. 

- planerar och ansvarar for stadsbibliotekets inkop av barnlitteratur till kommunens 
forskolor 

3:2:1 Samtal med 5 bambibliotekarier och bambibliotekskonsulenten 

Barnhibliotekskon$ulenten kastar en hastig blick i backspegeln 

I och med Lgr 80 b6rjade skolan komma mer till biblioteket. Lararkort inrattades (langre 
Ian, inga overtidsavgifter). Vid en del bibliotek opponerade man sig emot att lana ut sa 
mycket och sa lange till skolan, berattar konsulenten. Folkbibliotekariema tyckte att 
skolbibliotek och skolbibliotekscentral borde skota detta, men det marktes att de inte var 
magna att stalla upp, fortsatter konsulenten. Folkbibliotek och skola b6rjade samarbeta 
pa ett nytt satt. 
I skolan utgick man ifran Jan Nilssons modell med skonlitteratur istallet for laromedel i 
svenskundervisningen. Biblioteket ordnade studiedagar for larare och bjod bl.a. in Jan 
Nilsson och bibliotekarien Gun Ottosson. Detta med att anvanda endast skonlitteratur i 
svenskan gick lite till overdrift, nu kommer skonlitteraturen in mer naturligt i alla limnen i 
skolan, menar konsulenten. 
Bokpraten som varit igang sedan 60-talet komrner att fa renassans framover, menar K, 
och hanvisar till kulturradets: Barnbokens sUillning , som har visat pa bambokens svaga 
stallning i forskolan och sko1an. 

En bra barnbibliotekarie 

Vid samtalen om hur en bra bambibliotekarie ar papekar K att bambibliotekarier " ... och 
for all del bibliotekarier i allmanhet alltid varit en blygsam grupp". Men vi ar faktiskt 
experter pa vart omrade vilket vi borde sta for i storre utstriickning, menar hon. Bra 
bokkunskap iir viktigt. Man maste ha en god grund vad giiller genrer, och kunskap om 
sitt eget bokbestand, sager B 1. "Det ar bra om man laser mycket vuxenlitteratur och att 
man bar litteraturhistoria med sig i bagaget, sa att man kan oppna barnlitteraturen mot 
varldslitteraturen", sager B2. 

12 " ... varje stadsdelsnarnnd utformar sin egen bamkulturdag i samverkan mellan 
stadsdelsbiblioteket, Kulf ,skolan och komrnunala musikskolan. Mottot for staffeten ar: 
kultur av, kultur for och kultur med bam." (Bambibliotekskonsulenten) 
13 Ungdomskulturvecka. 
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For art halla sig a jour nar det galler bokutgivningen ar det viktigt att Uisa sambindnings
hiiften och recensioner, menar Bl. Detar ocksa bra om man tycker om kontakten med 
eleverna och man ska heist vara en god pedagog ocksa, fortsatter hon. 
"Man maste sjalv halite barnslig gladje av det man Hiser, fOr det fcirmedlas till barnen", 
sager B2. Bl tycker .det ar bra om man som barnbibliotekarie kan improvisera, garna 
vara lite skadespelare. "Man rar val ha lite tAlamod och inte vara radd for barn, det finns 
mAnga som ar det. Och att ha ett bra komihag ar inte dumt. 11 (B 1) 

Konsulenten menar att det ar viktigt 11att kunna11 om barn- hur de fungerar i olika aldrar 
och vad man kan forvanta sig. 11 Man skulle kunna ordna fortbildning for barnbiblio
tekarierna i barnpsykologi. 11 Dessutom radar konsulenten upp fler egenskaper for barn
bibliotekarier: utatriktad, glad, positiv, nyfiken, plthittig, och kreativ. 

Vatfor visa viigen till skonlitteraturen?- "Skonlitteraturen iir sa overliigsen !" 

Genom skonlitteraiuren kan man satta sig in i andra manniskors satt att leva, hur andra 
tanker, det blir som "en resa over helajorden", sager Bl. Man rar ocksa kunskap om 
andra miljoer, datida och samtida, fortsatter hon. 
B4 menar att man genom skonlitteraturen kan oka den empatiska fcirmagan, och bar gar 
inte skonlitteraturen att ersatta med nagot annat . Barnen kan identi:fiera sig sjalva, kanna 
igen sig i litteraturen, sager B3. 

K menar att vi ska visa vagen till skonlitteraturen bl.a. for sprakets skull, det ar en demo-
. kratisk rattighet, papekar hon. B2 menar att skonlitteraturen " ... tranar ocksa sjalva 
Uisandet och forstaelsen av spraket som ar niistintilllivsnodvandigt i vcirt sarnhlille". 
Genom att lasa skonlitteratur rar man ocksa pa kopet att lara sig stava, forsta vad ord 
betyder i sitt sammanhang, och ett bra ordfcirrad, sager Bl. · 
"Jag blir sa nojd nar jag marker att jag iatt igang barnen att lasa, detta ar min viktigaste 
uppgi:ft" sager B 1. 
"Sen ar det ju roligt att Hisa, 1a en upplevelse och 'bOckerna ar ju alltid ens vanner'." (B3) 
"Skonlitteraturen ger ocksa en gemenskap vid hoglasning", sager K. 

Skonlitteraturen stimulerar ens visuella, kreativa tankande, bade genom hog och tyst 
lasning, och detta ar en viktig sak livet igenom, menar B4, man skapar sa mycket bilder 
nar man laser och det stimulerar den egna kreativiteten, fortsatter hon. II Vi tranar var 
fantasi, vara kanslor och var empati." (B2) 
"Skonlitteraturen ar sa overlagsen" sager B5, soin arbetar pa ett integrerat folk-/skol
bibliotek, dar man t.ex. inom sexualkunskapen anvant sig av skonlitteratur istallet for 
"torra faktab0cker11

• 

Barnbibliotekariernas argument for varfor man viii fora ut skonlitteraturen till barnen ar 
mAnga, och de stammer val overens med de argument vi 1ar av forfattarna till handboken 
Passa upp, passa, passa vidare. I "Passaboken11 laser vi att litteraturen ar bra for att 
gora varlden forstaelig. Dessutom ar en presentation via pappersmediet Iangsam och 
lattare att ta till sig an t.ex. tv-mediets snabba framstallningar. 
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Forfattarna menar att litteraturen utvecklar barns spn1k ocb att den utgor en sprak
framjande motvikt till bild- ocb elektronikmediernas paverkan. Spraket ar ocksa viktigt 
for intellektets funktion ocb utveckling. 
Litteraturen ar bra for tankefOrtnAgan, skriver forfattarna. Orden bebovs for att vi skall 
kunna upprepa ocb omprova vara tankar ocb ha mojligbet att kommunicera dem med 
andra mfumiskor. 
I "Passaboken" sager man att litteraturen stimulerar fantasin, ger lasaren chans att skapa 
egna bilder ocb ger oss upp1evelser ocb erfarenheter (Passa upp, passa, passa vidare? 
1982, s 28-29). 
Nar det galler att stimulera fantasin, skriver Rigmor Lindo att sagan ar ett bra hjalpmedel 
for utveckling av barnets olika spnik ocb att "Fantasin beframjar barnets emotionella ocb 
kognitiva utveckling. Forutom fantasins fortnAga att bidra tilllosning av personliga 
konflikter kan litteraturen meddela viktig social triining genom att barnen far leva sig in i 
andra an ogonblickets kanslor ocb sinnesstfunningar." (Lindo 1986, s 26) 

Samtal om malsiittning, marknadsforing och utviirdering 

For att ha mojligbet att visa vagen till skonlitteraturen bebovs en genomtankt planering 
ocb struktur - en malsattning for arbetet. Detta ar ocksa nodvandigt for att kunna ut
vardera ocb forbamra verksamheten. B5 papekar att det ar viktigt att satta rrull for att 
kunna omprova verksamheten, gora upp planer, ocb fraga sig bur man gjorde, bur det 
sedan blev och kunna revidera. Barn ocb ungdomar prioriteras i bibliotekens over
gripande malsattningar. Men det ar ingen sjalvklarbet med en nedskriven malsattning 
eller bandlingsplan for den litteraturpedagogiska verksamheten for barn pa de enskilda 
biblioteken. 

Nar vi pratar med B4 bur bennes arbete varderas inom biblioteket sager bon att det 
varderas ganska hogt. Om man ser det lite krasst kan detta hero pa att det ger hoga 
utlaningssiffror, det ger ocksa mycket uppmiirksarnhet till biblioteket sager bon." Det ger 
mycket poang att anvanda i andra sammanhang." (B4) Hon tar stod i sitt arbete ocb det 
ar inte svart att ffi gebor for att kopa nya barn- och ungdomsbocker. Ibland "knorras" det 
pa de stora barngruppema som kommer till biblioteket." De utatriktade aktivitetema 
faller inte alltid i sa god jord." 

It Jag har tva malsattningar med mitt arbete: att vacka laslust naturligtvis, 
genom att beratta om bOcker som ar anpassade till malgruppen pa ett 
spannande satt, och att dra bam hit till folkbiblioteket, den kopplingen ar 
lik:a viktig annars kunde ju lararna sjalva skota bokpratet." (B 1) 

B2 menar att folkbiblioteken skall verka for att lasa litteratur som utvecklar. Hennes mal
sattning ar att " ... lyfta fram den litteratur somjag tror kan utveckla barn och ungdomar. 
Det ar nog va.ldigt ifragasatt ... jag ar restriktiv eller overkritisk nar jag koper oocker." 

B4 berattar att de tvingats skriva effektmal till stadsdelsforvaltningen, men de blev inte 
"antagna" utan stadsdelsmalen skrevs valdigt luddigt, sager bon. Sjalv gor bon upp en 
arsplan for sitt arbete. 
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B 1 sager att hon utvarderar sitt arbete hela tiden genom att tanka pa vad hon kan 
forbattra. Hon bedittar att hela personalgruppen aker ivag en gang per termin for att ga 
igenom hela verksamheten. B4 gor varje ar~ dels en kvantitativ surrunering over bokprat, 
sagostunder m.m., dels en verksamhetsbeskrivning. Hon menar art det aven skulle vara 
bra med en kvalitativ undersokning, " ... man skulle sakert hinna om man gav sig fasen pa 
det". B4 menar att " ... utvarderingar ar inget som gors men att det kommer mer och mer, 
vi ar lite ovana vid det och maste hitta mallar for det", sager hon. Biblioteket har haft en 
lantagarenkat for vuxna, och det skulle man fal< .. tiskt kunna ha for bamen ocksa, menar 
B4. B2 menar att det ar ingen som kraver nagon utvardering " ... men chefen skulle nog 
varit glad om jag gjort det." .. . "Skarn till sagandes, sa har vi inte utvarderat barn
verksamheten nagonting." ... "Arbetet ar sa renskalat nu, man gor ej mer an det man ska 
pa nagot satt". 
Vi uppfattar det som att den utvardering barnbibliotekariema gor mest bestar i statistik 
over antal bokprat m.m. 

Vi samtalar ocksa om hur man bar sig at for att synliggora biblioteket och littenituren. 
BS tycker att det ar jatteviktigt med marknadsforing. Infor varje program biblioteket ska 
ha annonserar de i gratiskalendarier och i tva dagstidningar. Biblioteket gor ocksa egna 
foldrar; informationslistor och litteraturlistor som uppdateras ofta. Varje host farlan
tagarna ocksa ett brev hemskickat. BS papekar ocksa att de har bra mojlighet att 
marknadsfora sig i alia de grupper dar de medverkar (skolbiblioteksgruppen, lasecikeln, 
amneskonferenser i so och svenska). B4 menar ocksa att skolbiblioteksgruppen ar en god 
informationskanal, genom den far hon kontakt med rektorema. " ... sedan kan kon
taktema bli mer informella for det ar Jatt att ringa nar man kanner varandra." 

B4 trycker pa att det ar viktigt att profilera sig, och att visa att man har nagot att komma 
med, nagot att erbjuda till skolan. Hon berattar ocksa att hon skickar brev till de enskilda 
larama. B 1 berattar att hon ringer till Uirarna. Hon ar ocksa noga med att ga in pa larar
rummet nar hon ar ute pa skoloma, for att traffa pa sa manga larare som mojlig. " ... de 
flyger pa mej, inte bar a om bokprat ... det ar viktigt med personlig kontakt." 
B3 menar att hon marknadsfor sig " ... genom att tala om muntligt och skriftligt att jag 
och biblioteket :finns att utnyttja." Hon sager att all utatriktad verksamhet ar reklarn fOr 
hennes arbete pa biblioteket. 

· 1970-talet var det decennium da samhalls- och kulturdebatt satte bamen i fokus. SAB:s 
specialgrupp for barn- och ungdomsverksamhet utarbetade 1975-76 en "Barnbibliotekets 
malsattning". Mruet ar att na ut till alia barn och for att na upp till detta, maste biblioteket 
samarbeta med andra viktiga vuxna for att sprida information om bOcker, lasning och 
bibliotek (Bamsparet 1994, s 16-17). 

Samtal om harnbihliotekariernas arhetsuppgifter 

Bambibliotekskonsulenten berattar om barnbibliotekariernas basuppgifter: 
- Kopa in barnlitteratur, vara orienterad i barnlitteratur, gallra, upplysningsarbete m.m 
- Kontakter med Barnavardscentral (BVC), fdrskola, skola I skolbibliotek i ornradet " ... 
och garna med foreningsliv" 
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- A.llmiinkulturell verksamhet 
- Att fortbilda sig 

A v dessa arbetsuppgifter ar vi i var undersokning mest intresserade av arbetet sam ror 
skolan, men vi vill anda nagot berora ovriga verksamheter. 

Forutom de vanliga sysslorna pa en barnavdelning: kopa in, se over och gallra bestandet, 
bar tre av barnbiliotekarierna kontakt med BVC och byter bOcker var 6:e vecka pa deras 
boksnurra. Emellanat deltar biblioteket ocksa vid foraldrarutbildningar. "BVC ar mitt 
datiga samvete, det ar en institution man kan gora valdigt mycket for." B4 sager att 
omradet ar sa barnrikt- forskolanlskolan "ater upp alit". K sager att BVC ar en enormt 
viktig grupp, som man kornmer att kunna satsa pa senare, nar bokpratet mer har lagts 
over pa fOrmedlarna. 

Overlag anser barnpibliotekarierna att ungdomarna ar en eftersatt grupp som man borde 
gora mer for. Det saknas tid och utryrnme. B4 har ett val genomtankt sammarbete med 
arskurs 7 i omradet. Han menar att de har nytta av att fa en mall over hur man soker 
litteratur inom ett givet amne, eftersom man lar sig Uittare da. De har behov av att ha 
denna mall i sitt skolarbete pa hogstadiet, fortsatter hon. 

B5 berattar att smagrupper fran mellanstadiet kommer till biblioteket pa lararnas 
initiaiiv for att lara sig bibliotekssystemet. 

Fyra av barnbibliotekarierna arbetar i informationsdisken ca 15 tim/vecka . B5 som 
arbetar pa ett integrerat skol-/folkbiblioteket berattar att han sitter i inforrnationen rninst 
30 timmar i veckan. "Vi har ingen tid for inre arbete, detta gor vii inforrnationsdisken, 
dar sitter vi och gor iordning nya oocker." 

Allmlinkulturell verksamhet 

Den allmankulturella verksamheten utgor en ganska stor del av bibliotekens totala 
verksamhet. Till stor del arden "egenproducerad" dade ekonomiska resurserna inte 
tillater nagra dyrbara arrangemang. 

B3 ar ordfOrande i stadsdelens kulturgrupp som bestar av representanter fran forskola, 
skola, musikskola, kyrka, fritid och bibliotek. Gruppen traffas en gang per manad for att 
planera verksamheten och samordna resurserna. Har bidrar biblioteket med de storsta 
resursema. 
Anslagen till programverksamhet har minskat , men den egenproducerade verksamheten 
ar relativt stor, t.ex. barnkulturveckor, barnkulturstaffetten, sagostunder och barnboks
marknader, sager B4. B5 menar att den allmankulturella verksamheten med bam- och 
farniljeprogram man erbjuder en gang i manaden, inte ska kosta nagot. "Detta ar gratis, 
det ar en helig princip". 
Flera av biblioteken har ofta utstallningar ifran forskolan och skolan uppsatta pa biblio
teket. B4 jobbar t.ex. tillsammans med bildlarare och larare for att bam- och ungdoms
grupper ska m stalla ut. 
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B3 ansvarar for utstallningar i "Konsthoman" pa biblioteket dar lokala konstnarer far 
stalla ut. Hon har ocksa anordnat en valbesokt "Hostsalong" dar tio konstnarer stallde ut 
tre verk var. 

Samarbete med forskolan 

Ett av barnbibliotekariemas stora arbetsomraden ar samarbetet med forskolan. 
"Kulfar toppen" sager K ocb och berattar att inom Kulf(Kultur i forsko~an) finns sju 
olika grupper, varav sprak och litteratur ar en. Tack vare Kulf finns ett gott samarbete 
mellan folbiblioteken och forskolor. Det finns ett buvud-Kulfombud i varje stadsdel och 
manga av forskoloma har ett eget Kulfombud. 
Sedan 1980 finns ett anslag till forskolorna till ett eget bokbestand, s.k. grundbestand. 
Dessa pengar drogs in 1995 och det blev en valdsam protest. Nu har man tatt tillbaka ett 
mindre anslag som i forsta hand anvands till de institutioner som inte tatt grundbestand, 
samt till studiedaga,r ocb invandrarlitteratur. 

Konsulenten menar att det vore bra med ett liknande natverk mellan skola och bibliotek. 
Ett sadant bar ocksa oorjat byggas upp - Kulis (Kultur i skolan). 
B4 berattar om sitt samarbete med Kulfombuden och sager att hon hjalper till med 
grundbestanden tillsammans med forskollararna. Hon ar orolig darfor det nu firms sa lite 
pengar avsatta till detta. "Jag ar bekymrad alltsA, nu bander saker slag i slag, detta ar en 
jattebra grej som borde finnas kvar." BS sager att biblioteket bar bokprat for Kulf
gruppen infor bokkopen. Hon menar att det ar en unik mojlighet att prata om bibliotek 
(t.ex. tipsa om fakta oocker istallet for bilderoocker somju kan lanas ifran biblioteket}. 
B4 brukar samla Kulfombuden for genomgang av hur man soker litteratur pa biblioteket. 

"Ibland har jag varit med vid foraldrarmoten pa dagbemmen nar forskollarama har 
kontaktat mig. Detta gor jag om nag on vill, men jag slar inte pa trwnman for det. II (B 1) 
B4 armed pa forskolans personalmoten med information om ny litteratur. Hon ar ocksa 
med pa foraldrarmoten i den man personalen vill, de ringer da. Detta brukar bli nagra 
ganger per ar' sager bon. 
Utover det som bar med grundbestanden att gora ar jag inte speciellt aktiv, sager B2, 
men forskollarama har bibliotekskort ocb kommer till oss och och lanar. Till Bl kommer 
5-arsgruppema regelbundet for lite "enklare" bokprat. 

For ovrigt harman pa bamavdelningarna ocksa verksamhet riktad till de bam i forskole
a.Idem som inte bar plats inom barnomsorgen. V arannan vecka laser B 1 diabildsagor, 
mest for oppna f6rskolan, (som finns i samma hus}, men dagbemmen kommer ocksa 
ibland, sager hon. Hon morklagger och laser tva sagor ocb vaver in samtal emellan. Pa 
B2:s bamavdelning erbjuds sagostunder for "hemmabarn", en gang i veckan. Forskolan 
ar ocksa valkommen i man av plats. Har har vi en halvtids extra resurs, sager B2, som 
sysslar dels med allmanna bilioteksgoromal men sarskilt med bibliotekets sagostunder. 
B3 berattar om nar hon vid sina sagostunder rooter bamen i sin lila batt och klanning -
hon faller upp sagoparaplyet och blaser sagor over bamen. Sedan plockar hon sagor ur 
luften och det blir inte alltid som hon tankt sig - hon improviserar och berattar egna 
sagor ibland. 
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B3 har spelat dockteater sa Uinge hon kan rninnas. 111bland nar jag kan gora mig fri, blir 
det turne." Senaste uppsattningen heter Sagokorgen, B3 brukar komma med en korg 
med ingredienser till den saga hon skall spela upp, i regel ar det sagor som hon sjalv har 
hittat pa. Pa biblioteket hinner hon bara spela dockteater en gang per termin, men hon 
menar att det dicker, det f'ar vara en bisak. 

Samarhete med Mgstadiet- hokprat och hihlioteksvisning 

K sager att samarbetet med Iagstadiet ser lite olika ut pa olika bibliotek. 11 En del ar 
oehort energiska, men det firms sa lite personal sa alia klarar inte att gora sa mycket." 

Barnbibliotekarierna bokpratar mycket och o:fta. K berattar att bokpratsverksamheten 
dock har rninskat mycket, och det tycker hon ar synd. Hon sager att det beror pa att 
barnbibliotekarierna inte har tid, men ocksa pa att bokprat inte efterfragas lika mycket 
som forut. Denna plinskade efterfragan kan ju ocksa vara en effekt av att barn
bibliotekarierna inte kunnat stalla upp. Ytterligare en anledning till att efterfragan pa 
bokprat har rninskat ar, enligt K, att 11 

... det gar i vagor, det ar lite av en modegrej." 
Tidsbristen hos barnbibliotekarierna borde inte vara nagon anledning, menar hon. 
II Vatdigt manga barnbibliotekarier fOrstorar upp det har med bokprat, det behover inte 
vara sa markvardigt. II I samtalet om bokprat sager B5 att man tar se det som boktips. 
"Nar det galler bokprat tar man ta det for vad det ar och inte ha for stora pretentioner -
bibliotekarier har ofta sa stora krav pa sig sjalva att de ska vara sa bra som mojligt - en 
hel show." (B5) 

B 1 berattar att hon arbetar uppsokande i skolan: forst gar hon ut i andraklassarna i 
omradet och bokpratar. Hon har en boklada med sig som klassen tar beh8lla och lana ur. 
Nasta gang tar barnen komma till biblioteket och hon har en liten uppfoljning av vad de 
har last, da barnen :tar tala om vad de tyckte. Vid detta biblioteksbesok visar hon biblio
teket och hur oockema star, hon pratar ocksa om Ianekort och regler och besoket av
slutas med sagoberattande. I arskurs tre pa hostterminen gar Bl till klassen igen pa be
sok med boklada och bokprat. "Jag ar mycket noga med vilka oocker jag valjer ut. Jag 
har klasslistor dar jag kan se fOrdelningen pojkar/flickor." Bl forbereder ocksa besoket 
genom att ringa klasslararen och prata om ifall det t.ex. firms "skrala" Hisare, sarskilda in
tressen inom klassen eller onskemai ifran lararen. Hon har ett sarskilt hestand for sitt 
uppsokande arbete och dessa oocker ar inte till utlan pa biblioteket. 

Det finns en tendens till att vi f'ar ta med oss fler och fler "Uisa latt oocker" till klass
besoken, sager B2. "Manga av dessa ar egentligen inte litteratur eftersom dear och 
maste vara sa sprakligt tillrattalagda. Men barnen har i alia fall fatt last en bok." Hon 
menar att dessa oockerna behovs i skolan for lastraningens skul.l,. 

B3 sager art hon inte har tid med uppsokande verksamhet i skolan om de inte speciellt 
her om det. Daremot tar hon regelbundet emot en specialklass pa fern elever pa biblio
teket. B4 har kontakt med arskurs 1 och 2 bara om de hor av sig. Alia elever i arskurs 3 
kallas till biblioteket en gang varje ar och da har B4 bokprat och visar biblioteket. 
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Treorna har just blivit duktiga att llisa, sager hon. "Jag tror pa det harmed bokprat nar 
det galler att Ia barnen att bOrja lasa. Den direkta kontakten och den personliga dialogen 
kan inte ersattas med nagonting." (B4) I samtal om bokprat sager Bl: "En dellarare 
tycker det ar jobbigt, aldre larare kan tycka att vi kommer in och stor. '' Dessa larare 
menar hon att man tar bearbeta extra noga och tvinga sig pa ibland. Nar man val varit pa 
klassbesok en gang sa gar det bra, och de fiesta lararna ar positiva fortsatter hon. Nar det 
galler uppfoljningen av bokpraten i skolan menar Bl att: "En dellarare foljer upp las
ningen hemskt mycket, det ar lrul, andra har bara bankbOcker." 

Uno Nilsson (1994) menar att bokprat handlar om att sprida Uis- och bibliotekslust. 
Bokpratet fyller, enligt honom, flera funktioner. Dels att visa vad biblioteket har for upp
levelser att erbjuda, dels att ge barnbiblioteket ett ansikte utat. "Den kanske viktigaste 
funktionen ar att bokprataren ger lasningen av boken identitet - blir ledsagare in i barnens 
egna lasupplevelser." (Barnsparet 1994, s 93) Den barande delen i bokpratet ar for
medlingen av de kanslor som boken vacker, sager han. Uno Nilsson menar att det ar 
viktigare an nagonSin att vara "Levande lasande vuxna forebilder" (ibid, s 95). 
B 1 trycker pa att hon forbereder bokpratet och ar mycket noga med vilka bocker hon 
valjer ut. Uno Nilsson skriver att man ska forsoka valja litteratur som angar barnen och 
spanner over deras fiilt av forforstaelse och intressen. Han papekar hur vardefulla 
Tusentipset, Barnbokstipset, sambindningsha:ftena, recensioner och tips fran kollegor ar 
nar det galler att gora bokurval och halla sig a jour med utgivningen av barnlitteratur 
(Nilsson, U. 1994, s 96). 
Har vill vi ocksa sla ett slag for Intresseregister for forskola och lagstadium dar vi f'ar en 

. tematisk uppstallning av barnlitteratur. 

Barnbibliotekariens litteraturpedagogiska roll 

Litteraturpedagogik ar "... hur man undervisar i skonlitteratur. Det ar ett skolbegrepp 
som inte anvands av barnbibliotekarier som det ser ut nu ... men vi maste satta oss in i 
skolans nya satt att arbeta mer, och bOrja anvanda begreppet", sager K. 

Bl rnenar att litteraturpedagogik ar att vacka laslust genom att fora ut skonlitteraturen. 
B2 skriver till oss" Jag vet inte vad litteraturpedagogik ar men en definition utifran hur 
jag arbetar med litteratur rned barnen: a) sattet pa vilket vi formedlar litteraturen, b) hur 
vi· anvander litteraturen sorn utgangspunkt for vidare studier om samhalle, mfumiskor ... 
samt for rena sprakstudier." (B2) Det viktigaste i det litteraturpedagogiska arbetet ar att 
samla klassen till en litteraturstund, och det borde vara regelbundet for alla klasser, 
menar B3. Hon sager att antingen kan bibliotekarierna ga ut iklassen eller sa kan barnen 
komma till biblioteket. Litteraturstunderna ar speciellt viktiga nar det galler invandrar
barn sa att de kan Ia till sig spraket, avslutar hon. 

B4 bOrjar rned att saga att hon inte har fordjupat sig i begreppet "litteraturpedagogik". 
Hon tycker att litteraturpedagogik ar " ... att anvanda litteraturen i undervisningen i en lite 
bredare bernarkelse, det vill saga forena fack- och skonlittteraturen sa att man blir friare i 
sitt arbete med olika amnen. Nar elevernajobbar med ett amne ar det amnet som styr
inte mediet ... for mej ar litteraturpedagogik bredden." B4 sager att man maste vara 
flexibel i sitt satt, och att det galler att Ia eleverna att formulera nan sorts fraga. 
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Just skonlitteraturen kan ge hjalp att belysa och ge hjalp att tanka pa ett annat satt, menar 
B4. Skonlitteraturen ar en viktig del som latt gloms bort ju hogre upp i aldrarna man 
kommer, sager hon. "Det tunnas ut pa hogstadiet och ar helt borta pa gymnasiet. Man 
forstar inte att man begriper varlden pa ett val sa bra satt genom skonlitteraturen, och 
den behovs om mojligt annu mer pa hlgstadiet." (B4) 
B5 pratar ocksa om bredden och sager: "Det ar mycket mer levande att fora ut skon
litteraturen an att satta en faktabok i elevemas hand for skonlitteraturen ger en mycket 
mer levande bild." Hon menar att skonlitteraturen ger upplevelser och ytterligare en 
dimension till faktaamnen, sa att vi tar ett bredare perspektiv. "Nar man, som vi, arbetar 
temainriktat, borde man anvanda skonlitteraturen i varenda tema for att sprida mer kun
skap i amnet", sager BS. 

Samtliga barnbibliotekarier tycker att deras roll som litteraturpedagoger ar tydlig. 
"Jag vill inte ha en lararroll", sager Bl och menar att miinga larare anvander skon· 
litteraturen for att leta efter subjekt och predikat, att plocka sender den. De tar bort 
upplevelsen och b~en ar ocksa tvungna att redo visa, fortsatter hon ... "Men larare ar ju 
larare." (B 1) 
B4 menar art det finns olika typer av larare, men de fiesta ser henne som ett led i under
visningen och ett stod i skolarbetet. Det finns dock larare som bara ser henne sam ett av
brott i arbetet och en "underhallningsdetalj". 

BS, som arbetar pa ett integrerat folk-/skolbibliotek, sager att man iar tanka pa ett annat 
satt dar an pa ett vanligt folkbibliotek, vi ingar pa ett annat satt i elevemas vardag. Det 
galler att alia bam iar samma referensramar sa att de kanner "att de ar inne i ganget" och 
hon papekar att pa ett integrerat folk-/skolbibliotek harman mojlighet att tillsammans 
forbereda bam med lassvarigheter infor t.ex. ett forfattarbesok. 

Bambibliotekskonsulenten, som med litteraturpedagogik menar att undervisa i skon
litteratur, tycker inte att barnbibliotekariemas roll ar tydlig, det ar mer Iararnas roll, sager 
hon. 

Samarbete mel/an folk- och skolbibliotek- "Skolbiblioteken borde finna stod .for sin 
verksamhet hos folkbiblioteken" 

Bambibliotekskonsulenten menar att folkbibliotek/skolbibliotek ar ett omrade dar vi kan 
gora mycket tillsammans. Detar viktigt att barnbibliotekariema prioriterar att bjuda in 
skolbibliotekariema till sina moten, sager hon. Skolbibliotekskonsulenten samlar skol
bibliotekariema regionsvis, och har for avsikt att aven bjuda in bambibliotekariema i 
distriktet. Forut har skolbibliotekariema sett bambibliotekariema som ett hot och varit 
radda for att de skulle ta over verksamheten, menar konsulenten. Istallet borde skol
biblioteken finna stod for sin verksamhet hos folkbiblioteken, fortsatter hon. 

B4 trycker pa att hon !agger star vikt vid samarbetet med skolan. Hon berattar att hon 
har lagt upp ett ganska omfattande samarbete mellan bambiblioteket och skolbiblioteket i 
omractet. Detta har lett till en gemensam plan for vern som "tar hand om vad" nar det 
galler bokprat och bibliotekskunskap i klassema. 
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Larama ringer ibland till B4 nar inte skolbiblioteket dicker till, och skickar sedan ner 
elevema till biblioteket. B4 har ocksajobbat med datoriseringen av skolbiblioteken. 
B5 berattar att hon har byggt upp natverk " ... man maste ha en kanal ut till skoloma". 
Skolbiblioteksgruppen traffas regelbundet for fortbildning och studiedagar. Via denna 
grupp Iagger vi upp mycket av det uppsokande arbetet, sager B5. Biblioteket ar ocksa 
resursbibliotek for skolbiblioteken i omradet, och en datorisering ar pa gang med en upp
koppling till resursbiblioteket for att fa gemensam katalog, sager B5. Hon trycker flera 
ganger pa att det ar viktigt att jobba "mot" skolbiblioteken. 

B2 sager att det finns en liten grupp med folk- och skolbibliotekarier fran hela staden, dar 
man diskuterar hur man kan samarbeta, gemensam katalog, vern som ska bokprata m.m. 
"Detta har inte varit helt konfliktfritt." (B2) "Det har inte varit latt ... diskussionen har 
varit svar" menar ocksa barnbibliotekskonsulenten. I Lpo 94 star det ju hur viktigt det ar 
med valutrustade skolbibliotek, sager hon. Diskussionen har i mltnga ar handlat om fack
utbildad/inte facku~bildad personal pa skolbiblioteken. "Det ar detta det bottnar i och jag 
tror att det sitter i." (K) Men synen har ocksa forandrats, menar hon. Det kan irite sitta 
utbildade bibliotekarier pa varje stalle och det ar inte onskvart heller, sager K, eftersom 
de maste kunna "skolans varld." 

Barnbibliotekskonsulenten har samarbete med skolbibliotekskonsulenten som ar sam
ordnare for skolbibliotekariema. Hon trycker pa att det ar viktigt att klargora vad folk
bibliotek/skolbibliotek bar for upppgifter. Skolbibliotekscentralen bar, enligt K, for
andrats till en "kop- och saljcentral", varifran skolan kan kopa sina tjanster, t.ex. hjalp 
med temalador, invandrarlitteratur, gallring, katalogkort etc. K befarar att detta kan med
fora okad belastning for Jolkbiblioteket, som ju utfor tjanster som dessa utan att ta betalt. 

Pa tal om integrerade folk-/skolbibliotek, sager K att det inte alltid har varit sa lyckat. 
Hon menar att manga tycker att skolan "tar over", och att de vuxna inte gar dit for att 
det ar for stokigt. I mindre kommuner daremot kanske det kan vara den basta lOsningen 
sager hon. 

Ovriga liis- och sprakfriimjande verksamheter i skolan: 

Har presenterar vi flera projekt och liknande verksamheter som bambibliotekariema 
deltar eller har deltagit i. 
Under tva ar har biblioteket medverkat i ett svenskprojekt i skolan, sager B2. Skolan var 
initiativtagare och det handlade om att forstarka svenskan. Till en oorjan gick en forskol
larare, placerad pa biblioteket, in en gang i veckan i arskurs 1 och 2 pa svensklektionema 
och berattade sagor och mot slutet av projekttiden var hon inne i skolan en gang /mAnad. 
Skolan betalade biblioteket for detta. I arskurs 3-6 handlade det mera om att lasa och 
skriva med utgangspunkt fran skonlitteraturen och pa hogstadiet var biblioteket endast 
inblandat i bokurvval och nagot bokprat per lasar och k.lass. "Svenskprojektet var en bra 
giv som man kunde utveckla, och om arbetet hade integrerats med den andra under
visningen sa hade det fungerat arum battre. Att detta inte skedde berodde till stor del pa 
for lite tid till planeringsmote." (B2) Da bibliotekariebesoken i klassen blev farre, an
vandes pengarna till forfattarbesok istailet, avslutar B2. 
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I elevens val samarbetar biblioteket med skolan. B2 gar in i svenskundervisningen i 
arskurs 1 en gang i veckan. Sammanlagt Jagger B2 tre arbetstimmar i veckan pa elevens 
val, och det ar skolan som betalar. Dessa lektioner bygger mycket pa sagostunder och 
manjobbar sedan vidare med sagoma. Bamen leker, ritar, gor egna spel och arbetar med 
dikter och rim for att se hur spraket fimgerar. Bade lararen och bibliotekarien armed pa 
dessa Iektioner och de planerar tillsammans, " ... fast det ar svart att pussla ihop tidema". 

Detar tydligt att det :finns manga olika satt att samverka med skolan kring 
skonlitteraturen. 
Arum ett exempel tar vi med projektet "Lasa en kvart om dagen" dar skolan betalar for 
B3:s medverkan. Ron har besokt fyra lagstadieklasser tre fonniddagar var. Hon tog med 
sig 25 rocker, en av varje titel, till varje klass, och bokpratade om sa manga rocker bon 
hann. De pratade ocksa om forfattarna och bamen :fick sedan lana en bok att lasa hemma 
en kvart om dagen. Det gick sex veckor emellan besoken i klassen. Projektet har snart 
pagatt i tva terminer och ska nu avslutas med att bamen far varsin bok. B3 papekar att 
det var ett trevligt initiativ ifran skolan. 

Pa ett av biblioteken som vi besokte hade man en bokklubb for barn i arskurs 3-5. 
12 barn traffas en gang per vecka pa biblioteket, da man laser hogt, pratar om bocker 
och kring ord och leker lite. Nagon gang gar man ocksa pa bio eller utstallning. Barnen 
ar ivriga och det ar roligt att jobba med detta, sager B2. Aven B3 har ansvar for en 
bamboksklubb pa biblioteket. 12 bam i arskurs 3-6 samlas pa bibliotekets ungdoms
avdelning en gang i veckan. De Uiser rocker (ibland en bit var) och pratar om dem, gor 
en tidning, skriver dikter och berattelser m.m. 

Ett annat satt att arbeta med skonlitteraturen tillsammans med barnen beskriver B4 for 
oss. Ron har en las- och skrivgrupp for 14 mellanstadiebam 1 1/2 timme i veckan pa 
biblioteket. De skriver, laser, gor egen tidning, gor intenjuer och skriver reportage, har 
forfattarbesok, skriver recensioner, dikter och sm! noveller eller gar pa bio. Gruppen 
laser ocksa oocker som de sedan presenterar for lagstadiebamen. Detta ar, enligt B4, 
ocksa en bra verksamhet for de svaga lasarna i gruppen, eftersom de da far en anledning 
att llisa oocker med en passande lasteknik aven om inte texten passar intellektet. 

B4 har ocksa varit inblandad i ett projekt med lasstimulerande insatser pa mellanstadiet, 
och det var ett lyckat projekt som man lika gama kunde gora pa lagstadiet i arskurs tre, 
sager hon. Ron menar att de forsokte arbeta lite annorlunda. Alia bamen fick besoka 
biblioteket fyra ganger per lasAr ism! grupper om hogst fern barn. B4 "specialut
plockade" nya oocker och laste sjalv halften av dem och bokpratade. Resten av oockema 
:fick barnen lasa och beratta for benne vid aterbesoket efter 6-8 veckor (alia barn var 
tvungna att vruja minst en bok var). Bamen :fick extra tid tilllasning i klassen. 
Projektet pagick i 1 112 ar och man hade avslutning med "fordjupat" berattande, da. varje 
bam fick gora en bokpresentation. B4 menar att det var bra med lasstimulans pa det har 
sattet; aterkommande och under en Iangre tid, och att ansvaret ocksa ligger pa barnen sa 
att man mots pa samma villkor, avslutar hon. 
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B3 berattar att skolan brukar ha en bokvecka varje ar. Dajobbar man med bocker och 
bjuder in forfattare m.m. B3 gar ut i skolan med en packe bocker och bokpratar. Hon 
anser att 4:or, S:or och 6:or (slukarAldem) ar bra aldrar att bokprata i, och liigger tyngd· 
punkten pa dem. Hon menar att bam i slukaraldem behover mycket bOcker. Mellan
stadiet har mojlighet att kornma tre ganger per termin om lararna vill. B3 forbereder sig 
genom att prata med larama i forvag med syfte att ta reda pa om de vill ha nagot speciellt 
tema eller inriktning. Hon pratar om ca 10 rocker vid varje tilillille. Bokpraten pa mellan
stadiet tycker B3 ar mycket roliga, for hon far stort gensvar och barnen far sug efter att 
lasa, sager hon. 

Med jiimna mellanrum kommer ocksa ''forberede/sek/asserna" med invandrarbarn till B3 
i biblioteket. Da sitter de ibland i ring och laser ett stycke var ur en bok bl.a. for att triina 
spniket. 

B2 och B4 ordnar ~illsarnmans sedan tre ar tillbaka gemensamma skrivarliiger for ung
domar ( ak 6 och hogstadiet) over stadsdelsgdinsema. Forra sommaren var 18 ung
domar, de tva bambibliotekarierna, en dramapedagog och en poet, ivag en lovvecka. Pa 
liigret skriver man och skriver, och pa kvallama samlas man och laser vad manjobbat 
med. Gruppen traffas ocksa ett par ganger under terminen, da man bl.a. presenterar sina 
dikter pa biblioteken. 

Utbildning och samarbete med kolleger 

En av konsulentens arbetsuppgifter ar att ordna fortbildning for bambibliotekarierna. 
Hon berattar for oss att under 60- och 70-talet handlade fortbildningen enbart om 
bamlitteratur: forfattare, genrer, bilder, kvalitetslitteratur/skraplitteratur m.m. Det var 
ont om handbOcker som bambibliotekarierna kunde ha som stod i sitt arbete. 

Nu ar fortbildningsomradet vidgat sager K, och det handlar om bam och ungdomars 
kultur: barns lek, ungdomars musik och andra kulturyttringar. Fortbildning inom in
formationsteknologin kommer ocksa valdigt. Det ordnas IT -utbildning pa riksplanet men 
ocksa pa huvudbiblioteket. Fortbildningen racker inte nu nar datorerna har konunit in, 
det behovs mer kurser, sager B2. 

K menar dock att det kommer allt fiirre barnbibliotekarier pa fortbildning. Det har blivit 
en ond cirkel; man rnaste ju satsa mycket pa fortbildning nu men pa samma gang har inte 
biblioteken rad att ta in vikarier, sager hon. B4 menar att det erbjuds inneha.Urik fort
bildning av hog kvalitet. De stora motena innehaller foredrag, studiedagar och diskus
sioner. Dessutom finns billiga kurser tor barnbibliotekarier. Att Aka ivag pa andra kurser 
blir det daligt med, de ar for dyra, sager B4, och det finns egentligen inga pengar for 
utbildning. Bl sager att hon har varit pa veckoslutskurser " ... ovarderliga kurser, jag har 
haft otrolig nytta av dem." 

Nar vi samtalar om samarbete mellan barnbibliotekariema sager barnbiblioteks
konsulenten att det inte alltid har varit sa lyckat att biblioteken har varit involverade i 
stadsdelsniimndema. 
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Det hade varit battre om biblioteken hade haft en egen organisation framforallt i eko
norniskt svara tider, sager bon. Under ett par ar efter inforandet av stadsdelsnamnder var 
biblioteken "bandlingsforlamade" berattar bon. Bade cbefema ocb bibliotekariema fick 
fler nya arbetsuppgifter som innebar en bel del administrativa sysslor. Men det bar varit 
bra ocksa menar bon och bon tror att barnbibliotekarierna trivs med samarbetet i stads
delarna. Hon trycker dock pa vikten av en konsulenttjanst for att samordna, som ser 
barnbibliotekariernas roll som viktigt och bAller samman verksamheten. Konsulenten 
samlar barnbibliotekariema en gang per manad. B 1 bedittar att motet ofta bar ett tema 
som nagon forbereder, och konsulenten har alltid med sig infonnation. 

B5 menar "att motena ar en kvarleva fran den gamla hierakin. Vi ar inte langre filialer till 
huvudbiblioteket utan egna stadsdelsbibliotek som gor vara mAl sjalva". Hon menar att 
de inte bar behov av kollegiemoten eftersom de bar egna natverk i stadsdelen, och bon 
tror att alia bibliotek ute i stadsdelarna kanner att de ar dar de har sina natverk, t.ex. i 
skolbiblioteks- och Kulfgrupper. Man kanner ett visst motstand till att ga pa bam
bibliotekariemotena, men tar pa samma gang daligt samvete ocb tycker att man kanske 
borde ga, sager B5. 

B2 daremot menar att det ar valdigt viktigt att traffas for att samordna och ventilera. De 
mindre ffiQtena ar speciellt viktiga, dar vi diskuterar litteratur sager hon, II, •• litteraturen ar 
ju varat viktigaste arbetsredskap. II (B2) 
B4 sager att regionsmotena ar ovarderliga ocbjatteviktiga" ... det ar jattebra att ha en 
grupp att diskutera med". Bambibliotekariema vi samtalat med bar varit kolleger i mer 
an 10 ar. Nastan alia de andra barnbibliotekarierna runt om i staden har ocksa funnits 
lange pa sina tjanster, sa det ar inte konstigt att de lart kanna varandra under arens lopp. 
"Vi barnbibliotekarier bar valdigt bra kontakt. Vi tipsar och ringer ... kanner varandra 
val. I svara tider pratar vi om sadant som ar bra. Vi bar ideer for framtiden bl.a. en 
datagrupp ... jag bar haft mycket stod av mina kolleger i mitt arbete." (B 1) 

Konsulenten menar att det ar ett hinder i bambibliotekariemas arbete att de saknar 
utbildning i barnpsykologi (bon sager att: " ... har skulle man kunna ordna fortbildning"), 
metodik ocb pedagogik. B 1 sager att hon ocksa saknar pedagogik och garna vill ha 
fortbildning " ... just fOr att :ffi lite teorier, praktiken har vi ju 11

• 

Nar vi pratar om utbildning och vad man saknar, sager Bl att pa BHS var det inte till
rackligt med undervisning i bam- och ungdomslitteratur. B5 menar att lararna pa BHS 
ocksa hade dAlig forankring i verkligheten. 

Hinder och problem i arbetet 

Brist pa tid, utrymme och pengar ar de storsta problemen for samtliga barn
bibliotekarier, det saknas ocksa utbildning. 

B 1 trycker pa att miljon ar viktig. "Jag ar inte helt nojd med min arbetsmiljo. det ar sa 
ont om plats och vi bar ju inte sa mycket for ungdomarna, inga lasesalar." ... " Nar vi bar 
bokpratat tar jag moblera om bela bamavdelningen. Och luften tar fort slut for det ar sa 
trflngt. 11 B 1 menar att de t.ex. aldrig heller kommer att ha plats for datorer i den utstrack
ning de vill. 
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B2 menar att hon ar " ... last av rummet ... vi tanker mycket pa att gora det trivsamt men 
vi nar inte dit vi vill". Hon skulie vilja ha plats for alia, mer platser att bara sitta ach Uisa 
men bon vill inte att det ska bli sam en "ungdomsgard". " ... jag vill ha tyst pa biblio
teket." 

B2 skulle ocksa vilja skylta mer ocb gora "upptackarvrar" sa att barnen kan bli over
raskade nar de kommer. Hon menar att man sakert kan fa till detta aven om man bar det 
trangt, dtt kommer nog an pa de konstnarliga anlagen. B3 vill att det ska vara mysigt pa 
biblioteket. Hon vill ha plats for lite "raliga saker", utstallningar i anknytning till 
b6ckema. 

B4 papekar att hennes arbetsrum ar for litet, bon skulie bebova mer avskildhet for sitt 
planeringsarbete. Ron skulie vilja gora mycket mera med barn ocb ungdomar om 
b6ckerna, t.ex. miniutstallningar med roliga ach snygga skyltningar. 

BS menar att pa ett integrerat folk-/skalbibliotek £inns det en inbyggd kanflikt sam det 
galier att vara medveten om sa att man kan bygga bart den. "Vi har varit tvungna att ta 
av barnavdelningens yta for de vuxna fick inte plats och lugn att sitta - det blev brak 
mellan vuxna ocb barn." (B5) 

B3 sager att det ar svart att hinna med alit man vill gora. Tiden ar det storsta problemet 
e:ftersom omradet ar sa barnrikt, sager B4. Hon menar att det skulle bebovas bade en 
barn- och en ungdomsbibliotekarie. Ron sager att det ar latt att kanna sig nott, e:ftersom 

· jobbet bAde ar tuffi ocb ensamt, och det ar svart att saga nej. Redan nu ar hon tvungen 
att prioritera tre av arskurserna i skolan, ocb i forllingningen kan det komma att bli sa att 
man far prioritera en Arskurs ena aret och en annan andra Aret, sager hon. BS menar att 
tiden inte racker till nar man ska samordna traffar for samarbete och planering med 
skolorna i omradet. 

Nar det galler ekonomiska resurser sager B2 att det ar ett start problem. Hon sager att 
det t.ex. inte finns nagra resurser for utatriktad verksamhet (exempelvis teater) pa 
biblioteket langre. 

Visioner och ideal 

Ulla Forsen menar att framtiden kommer att se olika ut for olika bibliotek, men att de 
gemensarnma "ledstjarneorden" ar kunskap, upplevelse, fantasi, sammanhang, sprak och 
tolerans. Forsen sager att nedskarningstider ar omprovningstider, men att barnverksam
heten fbrtfarande kommer att utgora en star och viktig del dar de overgripande malen 
kan sta kvar medan vi maste kampa hart med den kortsiktiga mAlskrivningen. Det vi 
maste lara oss, sager hon, ar att utvardera var verksamhet och tala om vad vi gor (Barn
spare! 1994, s 235-236). 

Om ltisstimulerande verksamhet, bokprat m. m 

K papekar att det behovs mer pengar, for arbetet med barn maste fortfarande anses som 
viktigt, vi har ju inte "arbetat fardigt" med barnen, menar bon. 
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Fler barnbibliotekarier behovs for att hinna med alit: bokprat~ ga in mer i klassema~ mer 
arbete med skolan och mer arbete for att Ia mer pengar till barnlitteratur och kultur. Bo
ken betyder mycket for spraket och for att utveckla kreativa mfumiskor~ sager K. Och 
om man inte borjar i spad alder blir det svart sedan, fortsatter hon. "Det firms bur mycket 
som heist att gora, men tiden och orken racker inte till." (K) 

B4 bar en vision om att arbeta annu mer med lasstimulerande atgarder som projekt. Hon 
vill satsa pa ett lasprojekt i varje skola, pa varje stadium- med olika fortecken beroende 
pa hur gamla barnen ar. Hon vill ha fler sagostunder, eftersom det muntliga berattandet 
och den personliga kontakten ar sa viktig. 

K sager att bokpraten kommer att !a ett uppsving framover, och hanvisar till Kultur
radets Barnbokens stallning. Flera av barnbibliotekariema skulle ocksa vilja arbeta mer 
med bokprat for tonarmgar. Barnbibliotekariema tycker dock att de inte racker till for att 
na alla barn sjalva, och manga tycker darfor att man ska samarbeta med "mellanhlinder". 

Formed/are 

B4 tror pa uppsokande verksarnhet, men vill ocksa ha mer tid for "formedlarkontakt" 
(institutionaliserad) for genomgang av nya rocker. Detta menar hon i sin tur ger ett 
storre intresse och okar insikten om behoven. De som traffar barnen hela tiden ska ha 
lattare att informera sig. K sager att det ar bokprat for formedlarna vi i forst hand skall 
inrikta oss pa. Hon menar att det ar viktigt att alla vuxna i barnets omgivning vet hur 
viktigt det armed barnlitteratur. Vi pratar om hur man skulle kunna genomfora detta, 
och hon menar att man bl.a. skulle kunna ga ut till alla forskolor och _erbjuda sig att 
komma pa personal- och foraldramoten. 

''Tiden racker inte alltid till bokprat sa vi har mer och mer oorjat inrikta oss pa formed
lama. Men detta ar en urtunning, vi ska vara medvetna om att det ar ett nerkop." B4 har 
tidigare i samtalet pratat om att den direkta kontakten och personliga dialogen inte kan 
ersattas med nagonting nar det galler att ta barnen att lasa. Hon ser i sitt arbete en ten
dens till att allt farre barn i bokslukaraldem blir bokslukare, och menar darfor att det ar 
extra viktigt med lasstimulans. 

B2 hanvisar till skolbibliotekskonsulenten och hans tankar om vern som ska ta hand om 
bokpratet i skolan. Pa vara moten har vi diskuterat att bibliotekarierna ska formedla 
oockerna tilllararna sa att de kan halla i bokpraten sjalva nar det passar in i deras arbete, 
sager B2. Pa sa satt kan det bli mera stimulerande for barnen, menar hon. De allra basta 
skulle vara om det funns en duktig skolbibliotekarie pa heltid som skulle kunna besoka 
klasserna ofta och bokprata. Men da firms det en stor risk att barnen forlorar kontakten 
med folkbiblioteket, sa det rnaste anda finnas ett samarbete mellan folkbibliotek och sko
la, fortsatter B2. 

Fortbildning~ t.ex. att halla i studiedagar for larare, ar nagot som B5 vill utveckla mer~ sa 
att det innefattar alia stadier och fdrskolan. 
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;; .. . 
Skolbibliotek 

B4 fdrordar en utveckling av samarbete med skolan, sa att man t.ex. kan gora gemen
samma mediainkop, ga direkt in i katalogen fran skolbiblioteken fOr att gora reserva
tioner m.m. Desutom skulle hon vilja ordna en datastuga for flickor dar man Uir ut hur 
man soker information i biblioteksdatabaser. 

B3 vill ocksa garna hamer kontakt med skolbibliotekarien. "Nu vet man nastan inte vern 
det ar ... vi kunde vara med att utforma deras bibliotek, gora nagot tillsammans." 

Niitverk 

Natverk och "Viktiga Vuxna" ar ett par av nyckelbegreppen i vara samtal om framtiden. 
Nar det galler forskolan vill B4 garna utveckla natverket med Kulfombuden och systema
tisera kontakten. Hon vill ocksa utveckla verksamheten med Barnavardscentralen (BVC) 
och Modravardscentralen (MVC) gentemot forstagangsforaidrarna. Hon menar att ett 
natverk dar BVC och MVC ingar skulle bli ett satt att formedla bibliotekariernas kom
petens och ia bOckerna "att flyta over gransema mer". Bland tonAringarna har vi tappat 
manga lasare och hon onskar en tatare kontakt med fritids-gardarna for att na ung
domarna dar. 
Som ytterligare en malgrupp for det uppsokande arbetet pratar B5 om pensionarema. 

3:2:2 Sammanfattning av samtalen med barnbibliotekarierna och 
barnbibliotekskonsulenten 

Har sammanfattar vi samtalen med bambibliotekariema och bambibliotekskonsulenten 
utifran vara fragestallningar. 

Det kommer fram manga olika argument for varfor bambibliotekariema vill formedla 
skonlitterara bamoocker tilllagstadiebamen: 
- kunskap och forstaelse for andra miljoer, mfumiskor och sig sjaiva, 
- skonlitteraturen utvecklar spraket, 
- den stimulerar ens kreativa och visuella tankande, 
- for att stimulera fantasin, 
- vacka laslust. 

De stora delarna av bambibliotekariemas arbete med skonlitteraturen pa Iagstadiet ar: 
bokprat, sagoberattande och biblioteksvisning med bok- och bibliotekskunskap. 
Bambibliotekarierna arbetar bade direkt med bamen och via formedlare 

Samarbete med Iagstadiet ser olika ut for olika bibliotek, bl.a. beroende bur man priori
terar utifran resurser och intressen. Nagra av bibliotekariema gor upp en Arsplan for sitt 
uppsokande arbete pa lagstadiet och gar ut och erbjuder sin verksamhet. Andra Jigger lite 
lagt och invantar Iaramas initiativ som va.Ikomnas och bejakas i man av tid. Inom de 
traditionella bokpratsverksamheten samarbetar man med larama via en kontakt fore be
so ken. 
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En del av larama foljer upp barnbibliotekariemas bokprat, och flera av barnbiblio
tekariema later barnen gora uppfoljningsbesok pa biblioteket. 

Flera olika sprak- och lasframjande projekt pagar runt om i staden, skolan betalar har 
biblioteket for deras medverkan. Sarskilt nara samarbete har man vid det integrerade 
folk/skolbiblioteket i undersokningen. Dar Uiggs hela den uppsokande verksamheten upp 
i ett samarbete i skolbiblioteksgruppen. Nar det galler samarbetet mellan folk- och skol
bibliotek hailer detta pa att utvecklas mer. Det diskuteras bl.a. hur man arbetar, skillna
der mellan biblioteksformerna och vern som skall gora vad i skolan ( t.ex. bokprata eller 
ha bok- och bibliotekskunskap). I en del stadsdelar finns redan fungerande samverkans
planer. 

Barnbibliotekarierna upplever att de storsta hindren i deras arbete ar tidsbrist, brist pa 
utrymme och for sma ekonomiska resurser. Dessutom vill de ha fumu mer fortbildning. 
Den fortbildning som efterfragas ar: mer IT-utbildning, pedagogik, bampsykologi och 
metodik. · 

Barnbibliotekariema har stora ideer och framtidstankar som beror: 
-den Uisstimulerande verksamheten t.ex. bokprat, liisprojekt, sagoberiittande, mer re
surser till barnlitteratur 
- ar~te via formedlare for att kunna na ut till alla bam. Detar viktigt att alla vuxna i 
barnens omgivning vet hur betydelsefullt det ar med Iasning och litteratur for bamen 
- en fortsatt utveckling av samarbetet med skolbiblioteken vad giiller t.ex. arbetsfor
delningen, gemensamma medieinkop och gemensam katalog etc 
- battre utbyggt natverk med skolan och bar har skolbiblioteket sin sjalvklara plats. 
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4 Slutdiskussion 

De omraden vi lyft fram fran undersokningen till slutdiskussionen ar: 

• V arfor fdnnedla skonlitteratur? 
• Hur arbetar lagstadielararna och barnbibliotekariema litteraturpedagogiskt med 

lagstadiebarnen? 
• Den litteraturpedagogiska rollen 
• Vilka hinder eller problem upplever lagstadielarama och barnbibliotekariema i det 

litteraturpedagogiska arbetet? 
• Framtidsvisioner och onskningar 

Varfor formed/a skonlitteratur? 

LagstadieUirare och barnbibliotekarier anger samma argument for varfor de viii fonnedla 
skonlitteratureh tilllagstadiebarnen: 
- Genom skonlitteraturen far barnen upplevelser, fantasi och det visuella och det kreativa 
tankandet stimuleras. 
- Skoiilitteraturen framjar sprakutvecklingen och ar ett hjalpmedel i lasinlarningen. 
-. Skonlitteraturen formedlar kuruikap och forstaelse. Barnen far lara kanna andra miljoer, 
tider, manniskor och sig sjalva 

Genom skonlitteraturen far barn en upplevelser ... 

Utifran vara samtal fdrstar vi att bade lararna och bibliotekariema overlag anser det vara 
viktigt att barnen far Iasupplevelser. Flera av de litteraturpedagoger vi presenterat, tryck
er ocksa sarskilt pa upplevelseaspekten vid anvandandet av skonlitteraturen i undervis
ningen. 

Kristin Hallberg sager t.ex. : 
II Aven nar bamboken blir en deli skolarbetet maste den fortfarande 

kunna uppfattas som skonlitteratur av lasaren. Eleverna ska fa kanna att 
den skonlitterara upplevelsen har ett varde i sig. Boken ska vara nAgot 
mer an hjalpgumma at andra arnnen. Den ska vara en sprangbrada for 
fantasin, en dorr som oppnas pa vid gavel mot nya oanade rymder. Det 
framsta malet for litteraturlasning i skolan blir att skapa lust till boken 
som livsledsagare." (Hallberg 1993, s 5). 

Hallberg menar att skonlitteraturen fOrst och frfunst syftar till upplevelse, oavsett hur 
man anvander den, och oberoende av vilka litteraturpedagogiska metoder man anvander 
ar de centrala begreppen inlevelse och upplevelse. 
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Aidan Chambers skriver i Boeker inom oss: II En av de saker som gor 
skonlitteraturlasningen till nagot speciellt, ar att Iasningen har ett syfte i sig. Man Hiser 
skonlitteratur for dess egen skull - fOr att man tycker om det, for att sjalva texten 
intresserar, och for att man villlara sig nagot av den. II (Chambers 1994, s 159). 

I Iasforsok som gjorts inom PUG, ser vi att den framsta malsattningen varit att ge sa 
manga elever som mojligt en positiv installning till boklasning. Kerstin Rimsten-Nilsson 
(1976) menar att litteraturen ger barnen hjalp att forsta sig sjalva och andra manniskor, 
medan den pa samma gang kan vara en kalla till rorstroelse. Ron skriver ocksa att det ar 
bra for Uistraningen att barnen laser for sitt nojes skull. Barn tycker det ar roligt att Uisa 
om de far lasa pa sitt eget satt, utan tvang pa redovisning. Men det far inte vara vi.lk:en 
litteratur som heist, utan kvalitetslitteratur, menar Rimsten-Nilsson. 

Bo M0hl & May Schack menar att en av barnlitteraturens funktioner ar att vara under
hallande och fascirierande. Vidare menar de att ifall man langtar efter underhallning, kan 
det vara · uttryck for antingen ett overskott av aktivitet, och da vill man kanske lasa bara 
for att det ar lustfyllt, eller ett underskott, for att man inte Uingre kan uttrycka sig aktivt 
och darfor langtar efter passiviserande underhallning. Med underMllning menar de nagot 
som " ... leder till ett lustbetonat psykiskt tillstand. 11 (M0hl & Schack 1981 , s 98) 
M0hl & Schack skriver att barnet dock maste ha motiv sa att det blir intresserat. De 
menar att en forutsattning for att barnet overhuvud taget ska bli intresserat ar att det 
upprattar en identifikation. Detta kan bara ske om barnet upplever berattelsen som re
levant, dvs. finner vasentliga likheter mellan sig sjalv och berattelsen (ibid, s 103). 

Vi vuxna som arbetar med barn och bOcker, kan tycka att det ar viktigt, ja till och med 
nodvandigt att formedla skonlitterara upplevelser till barnen. Det ligger i vart intresse att 
hitta ratt bok till ratt barn vid ratt tillHille. Dels kravs det ett fortroendefullt forhallande 
till barnen, att vi kanner dem och rorstar lite om deras individuella behov sa att de later 
sig paverkas av oss i sitt bokval. Dels kravs det av oss vuxna att vi ar intresserade och 
palasta.och hillier oss a jour med ny barnlitteratur. Forst da kan vi forhoppningsvis for
media den litteratur somjust det barnet bar mojlighet att ia en bra lasupplevelse av,just 
da. 

Skonlitteraturen frtimjar sprakutvecklingen ... 

Lararna vi samtalat med, pratar om spraket i skonlitterara barnbOcker, och en av respon
denterna menar att rorfattarna formedlar en annan svenska an den hon sjalv kan for
media. Lararna sager att skonlitteraturen ar overlagsen laromedlen eftersom den inne
haller rikligare texter, och de menar att spraket i skonlitteraturen byggs upp pa ett helt 
annat satt an i laro bOckema. 
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Jan Nilsson som anvande enbart skonlitteratur i sin svenskundervisning, menar att: 
"Traditionella Uirooocker ar ett av de mest effektiva redskap som finns om 
man vill kuva barnens inneboende nyfikenhet och vilja att soka kunskap. 
Den strida strommen av heltackande laromedelspaket (med diaserier, 
bashliften, grundkurshliften, bredvidlasningshliften, overkurshaften, 
fordjupningshaften, lararhandledningar, bananhliften och 
prinskorvshaften.) forvandlar larama tilllydiga larornedelslakejer som i sin 
tur dresserar sina elever tilllydiga blankettkryssare i stallet for kreativa, 
tankande, fantasifulla, producerande, aktiva individer i ett kollektiv." 
(Nilsson, J. 1990, s 15) 

Det allra basta larornedlet i skolan, menar Lars Hesslind, ar barnboken. Det ar nod
vandigt att slappa loss oockema i skolan, fortsatter Hesslind. Han menar att barnen 
maste ha spra.ket med i bagaget, for att kunna ta emot kunskap frAn skolan och livet. 
Det ar viktigt att gqra upp en plan for alla rudrar, i samverkan med olika institutioner 
som har samma mal, for att stodja spra.kutvecklingen och lasintresset (Hesslind 1993, 
s 76-100). 
En av barnbibliotekariema sager att skonlitteraturen tranar sjalva lasandet och forstaelsen 
for spra.ket. Detta ar livsnodvandigt, papekar hon. Barnbibliotekskonsulenten menar att 
spra.ket ar en demokratisk rattighet och att vi skall visa vagen till skonlitteraturen efter
som den stimulerar sprakutvecklingen. 

I spra.kprojekten i Markaryd samverkar bibliotekarier, forskollarare, larare, foraldrar m.fl . 
. for att stimulera barnens spra.k fran det barnen ar nyfodda och upp i hogstadiet. Dessa 
projekt finansieras numera belt av Markaryds kommun, da man insett den forebyggande 
effekten mot las- och skrivsvarigheter (Skolexemplet - Markaryd 1995). Markaryds
projekten har i sin tur inspirerat Trelleborg till projektet "Den roda boktraden". Dar sam
arbetar man pa liknande satt i arbetet med barnen pa olika aldersnivaer, for att stimulera 
deras sprakutveckling och lata dem mota oocker och bibliotek (Gisselquist 1994). 

Lararna i var undersokning berattar att de utgar fran elevernas behov i sin undervisning. 
Karin Taube (1987), som ar speciallarare, skriver att det ar viktigt att skapa en bra 
atmosfar i klassrummet, ha goda kontakter med hemmet och stimulera det talade spra.ket, 
den sprAkliga medvetenheten och laslusten hos barnet. Detta for att skapa goda lasare 
med ett gott sjalvfortroende. Vidare sager Taube att skolan maste visa sarskilt de barn 
sorn inte har nAgra vuxna lasmodeller hemma, att lasning kan vara rolig och inte bara ett 
krav frAn skolan. Genom att ge lassvaga barn skonlitteratur som intresserar dem blir 
deras Uisinliirning och lastraning positiv och lustfylld, menar en av larama i var under
sokning. 

Skonlitteraturen formedlar kunskap och forstaelse 

Larama och bibliotekariema pratar om att eleverna far kunskap genom llisning av skon
litteratur. Vad menar de da med kunskap? Vi lagger in i begreppet "kunskap" dels kun
skap om sjalva litteraturen dels kunskaper om livet och samhallet. En av Uirarna menar 
att det i skonlitteraturen finns exempel pa allt. Hon tycker att barnen lar sig mer nar 
ocksa kanslan finns med. 
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Lasning av skonlitteratur blir som " ... en resa over hela jorden", sager en av barnbiblio
tekarierna. Bibliotekarien pa det integrerade skol-/folkbiblioteket framhaver skon
litteraturens viktiga roll som motvikt till "torra faktaoocker" inom elevernas temaarbeten. 
Samtliga respondenter menar att skonlitteraturen utgor ett nodvandigt komplement till 
facklitteraturen vid kunskapsitlhlimtandet. 

H ur arbetar lagstadieliirare och barnbibliotekarier litteraturpedagogiskt med 
/Ugstadiebarnen? 

Lararna trycker pa att de hela tiden utgar ifran barnens behov i det litteraturpedagogiska 
arbetet. I kursplanerna for grundskolan anges "vida mAl att strava emot" och "mAl att 
uppna". Dar star inte bur lararna skalllagga upp undervisningen utan det ar upp till varje 
skola att utarbeta sin lokala kursplan. 
Barnbiblioteksverksamheten foljer de Kulturpolitiska mruen, de Barnkulturpolitiska 
malen samt de mAl for barnbiblioteket som har utarbetats av SAB:s specialgrupp for 
barn- och tonArsverksamhet. Dessutom gor varje bibliotek upp en overgripande mal
sattning dar barn- och ungdornsverksamheten prioriteras. 

Ingen av lararna sager sig anvanda nagon sarskild litteraturpedagogik i sin undervisning. 
De har ocksa alla tre arbetat lange och har mycket erfarenheter. Vid samtalen kring bur 

· lararna arbetar med skonlitteraturen ser vi tydliga omrAden: lasning, skrivning, andra 
kringaktiviteter och temaarbete. 

Lasning 

Alia lararna har hoglasning varje dag. En av dem uttrycker att hogUisning ger stfunning i 
klassen och tar dem samlade. Settergren menar att boglasningsoockerna ska ha bogsta 
kvalitet och ge klassen en unik gemensam lasupplevelse. Vidare sager han att hoglas
ningen ska fungera orienterande vad galler genrer, motiv, och berattarteknik. Via bog
lasningsockerna ska eleverna ocksa fa mota ocb lara kanna de klassiska verkens ge
stalter, anser Settergren (Settergren 1985, s 40). 

En av lararna uttrycker det ocksa som en pedagogisk finess att alia har last eller hort 
samma bok, eftersom man da har en gemensam text att arbeta utifran och samtala om. 
Enligt Chambers ( 1987) Jigger ocksa nyckeln till sjaiva lasandet i att man samtalar om 
det man last, och en forutsattning ar att man bar en gemensam text att utga ifran. I "jag 
undrar"- samtalen delger barnen varandra bitar som steg for steg medverkar till att saga 
nagot om texten i sin helhet. 

For den individuella liisningen i skolan, menar en av lararna att det behovs mycket tid, 
och hennes elever f'ar 20 minuter varje morgon till sin Hisning. Gott om tid var ocksa ett 
av de kriterier sorn, utifran de lasstimuleringsforsok bland elever som gjordes inom PUG, 
utgjorde en av forutsattningarna tOr de goda resultat man fick vad gaiide positiv install
ning till Uisning. 
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Uirarna bedittar att i klass 2 och 3 Hiser barnen hemma 10-15 minuter varje dag. Forald
rarna medverkar genom att lyssna pa barnen och sedan fylla i ett "Uiskort". Uirarna me
nar att man kan fdrbereda fdraldrarna genom att infonnera, pa fdraldramoten, om vikten 
av att stimulera bamens lasning. 

I Markaryd har man som ett bland flera sprakprojekt "En kvart om dagen". Bengt 
Mansson, redaktor till Skolexemplet - Markaryd, sager: 

"I samtal med fdraldrarna ar orden toppen, bra och fantastiskt, standigt 
aterkommande som omdome om att man gor fdraldrarna medvetna om 
vikten av att lasa tillsammans med sina barn. Nagon enstaka fdralder 
tycker att skolan borde skota om lastraningen. Men liven denna fdralder 
sHimmer upp i den a11.manna hyllningskoren fdr den kommunala satsningen 
som gors fdr att hoja det sprakliga medvetandet hos barnen i Markaryd. 
Och att det bara skulle vara skolans sak att lara barnen lasa, ar en tamligen 
sallsynt asikt i Markaryd." (Skolexemplet - Markaryd 1995, s 55) 

Att barnen laser hemma en stund varje dag fdr en fdralder, verkar enligt var mening vara 
ett ypperligt satt for hem och skola att samarbeta ornkring barnens lasning med det 
gemensamma malet att starka spraket. Metoden kanske ocksa kan medverka till att barn 
och fdraldrar i "lasovana" hem, bOrjar liisa oftare och mer. En metod som denna skulle 
val ocksa falla fdrfattaren Lars Hesslind pa Hippen, i hans kamp fdr spraket och onskemal 
om rivna murar mellan hem och skola (Hesslind 1993, s 89). 

Skrivning 

En av lararna anviinder sig av processorienterad skrivning i sin undervisning. Lasningen 
och skrivningen gar hand i hand, menar hon, och genom skonlitteraturlasning far ele
verna modeller som de kan anvanda i skrivarbetet. Barnen imiterar ord, beriittelsefonn, 
beskrivning av personer, handling m.m., och gor det till en del av sig sjalva. 
De olika faserna i skrivprocessen beskrivs i A -0: Tips och ideer: Svenska: Iagstadiet 
(1990): 
1) Skrivfdrberedelser 

. 2) Utkast 
3) Respons 
4) Bearbetning - innehall 
5) Bearbetning - sprak 
6) Renskrivning 
7) Publicering 

Andra kringaktiviteter 

Jan Nilsson menar i sin lasstimuleringsmodell att det ar viktigt att litteraturen inte bara 
innebar ett passivt liisande utan istiillet ett aktivt arbete, dar det finns utrymme fdr mAnga 
olika sorters "kringaktiviteter" fdr att stimulera barnen till egen produktion av t.ex. lyrik, 
drama, prosam.m. (Nilsson, J. 1981, s 10). 
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Uirama i var undersokning vill stimulera elevema till eget arbete utifran skonlitteratur
Hisningen. Man ritar, sjunger, dramatiserar m.m. 
Per Settergren menar ocksa att skonlitteraturen ger stofftill mycket skolarbete. Efter 
lasningen foljer samtal om texten, Iasupplevelsen och intrycken. Elevema gar vidare 
genom att skriva, aterberatta, fundera, gestalta och sa smaningom bearbeta kladden, 
skriva rent och o:ffentliggora. Settergren talar om skolan som en "kulturhard" dar elev
ema laser och upplever god litteratur och sedan sjalva skriver och skapar i den andan 
(Settergren 1985, s 33-34). 

Temaarbete 

Skonlitteraturen ger perspektiv menar lararna. En av dem tar som exempel klassens 
arbete om "mobbning" dade laste Maria Gripes beskrivningar av hur Josefin kande sig. 
Lararna namner :flera olika temaarbeten man gjort i klassen, och overlag har skon
litteraturen haft en .framtdidande roll i detta arbete. Da de arbetar med tema, lanar de 
garna fran skolbiblioteket, dar skolbibliotekarien har stallt upp en del av bokbestandet 
utifran ternan. 

Lararna arbetar med sagor i klassen regelbundet. Ingrid Pramling skriver att barn kan 
utveckla bade fardigheter kunskaper och forstaelse for sagor genom att sagor anvands i 
den pedagogiska verksamheten. Barnen Iar sig om sagor eller om inneoorder av sagor, 
genom att lyssna, bearbeta, diskutera och problematisera (Pramling 1993, s 108-109). 
Rigmor Lindo ( 1986) menar att sagan ar bade ett hjalpmedel for utveckling av barnens 
olika sprltk och ett flexibelt redskap i liisinlarningen (s 26). 

Skolan och biblioteket 

Lararna berattar att de garna ta rad och hjalp fran barnbibliotekarien vid det narliggande 
stadsdelsbiblioteket. Barnbibliotekarien ar fantastisk, sager de allihopa. Fran skol
bibliotekarien !ar man ocksa hjalp och tips. Bockema lanas alltsa fran bade folk- och 
skolbibliotek och lararna berommer skolans bibliotek. 

Jan Nilsson har biblioteksbesok som ett forsta steg i sin "inkorningsmodell" i Svenska 
genom litteraturen. Vid uppfoljningen av elevemas arbete trycker han pa vikten av ett 
kontinuerligt samarbete med biblioteket. Jan Nilsson menar att ett klassrumsbibliotek, 
som utgor enda lanekalla, innebar begransningar sasom outnyttjade kunskaps- och 
erfarenhetsresurser om litteratur, som bibliotekariema besitter. Dessutom ar det nod
vandigt att vanja elevema vid ett regelbundna biblioteksbesok, fortsatter han. 

Jan Nilsson (1981 , s 12) beskriver den viktiga roll biblioteket bar fOr skolarbetet: 
"Biblioteken representerar en av samhlillets viktigaste och mest vitala 
institutioner och har darmed en mycket viktig roll att f)rlla for alia 
medborgare. Det rruiste vara en av svenskundervisningens viktigaste 
uppgifter att 'oppna' biblioteken for elevema och att grundlagga vanan att 
regelbundet besoka kommunens och/eller skolans bibliotek. Det kriivs 
bade kunskaper och vara for att kunna utnyttja alia de mojligheter till 
rekreation, personlig utveckling och kunskapsfordjupning som finns har." 
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Bokprat 

Att bokprata ar en av bibliotekariernas viktigaste metoder att formedla skonlitteratur och 
bibliotek till barnen i skolan. 
Det finns inte mycket litteratur som behandlar litteraturpedagogiska metoder speciellt 
riktad till barnbibliotekarier. Men det finns manga tips for barnbibliotekariema att hfunta i 
Hirarnas metodb6cker. 

Uno Nilsson skriver i en debattartikel i BBL att bokprat ar en oslagbar metod. Det finns 
dock vissa nodvandiga forutsattningar fOr att bokpratet skall bli bra: tid till forberedelse 
(t.ex. inliisning) samt kontakt med "viktiga vuxna" som kan folja upp metoden. Han me
nar att vi skall kritisera fdrutsauningarna och inte bokpratet som metod (Nilsson, U. 
1988). 
Uno Nilsson skriver att det enklaste sattet att folja upp bokpratet 1ir au lata liiraren kolla 
upp hur bamens lasning varit. Det basta sattet att folja upp bokpratet 1ir dock att bam
bibliotekarien gor ~terbesok i klassen. Da :far hon respons pa bOckerna och tips vad galler 
urval infor kornmande bokprat (Nilsson, U. 1994 s 99). 
Enligt barnbibliotekariema vi samtalat med, 1ir det inte alla larare som foljer upp bok
praten. En av bibliotekarierna berauar au nagra larare f6ljer upp bokpraten valdigt 
mycket, medan andra bara later eleverna ha biinkoocker for egen fri liisning. 6-8 veckor 
e:fter ett bokprat later hon bamen komma till biblioteket som en uppf6ljning. Da pratar 
man kring de Hista oockerna och kombinerar detta med visning av biblioteket. 

Medan biblioteket, genom att bokprata fOr eleverna, arbetar med att vacka laslust och 
locka bamen till folkbiblioteken, saar skolans arbetssatt lite mer inriktat pa Hisinlarningen 
och sjalva nyttan av au lasa skonlitteratur. 

Inom ramen for den ordinarie litteraturundervisningen 1ir det ovanligt att liiraren och 
bibliotekarien samplanerar. I projekten diiremot planerar man ihop, fast det ar svart att 
hiua tider for att traffas. 

Det forekommer flera Iangvariga projekt och kontinuerligt samarbete mellan skolan och 
fo1kbiblioteket kring sprak och litteratur. Vi anser att det maste vara viirdefullt bade for 
lagstadiet och fo1kbiblioteket med en fortgaende samverkan kring sprak, skonlitteratur 
och lasning. Sadan verksamhet finns i Markaryd och Trelleborg, for andra komrnuner att 
ta efter. I Markaryd harman ocksa bevisat att det 1ir ekonomiskt forsvarbart med sprak
projekten och darfor gjort dem permanenta med finansiering av kommunen. 

Den litteraturpedagogiska rollen 

I var undersokning har vi f6rstatt att begreppet "litteraturpedagogik" inte anvands ofta 
inom bambiblioteksviirlden. Liueraturpedagogik ar for bambibliotekarierna att bokprata i 
klasserna, som ett led i skolundervisningen, och att arbeta lasframjande for boken och 
biblioteket. 
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Barnbibliotekarierna ser olika pa itmeoorden av begreppet "litteraturpedagogik". Nagra 
raknar in enbart skonlitteraturen i begreppet medan andra ser det lite bredare och in
kluderar facklitteraturen. En av barnbibliotekarierna menar t.ex. att skonlitteraturen, i en 
inHirningssituation, ger ytterligare en dimension. Hon menar att man maste vara flexibel i 
sitt arbetssatt, fa eleverna att formulera egna fragor, dar skonlitteraturen kan belysa 
amnet pa ett annat satt an facklitteraturen. 

En av barnbibliotekarierna uttrycker att de fiesta larare ser henne som att led i skolans 
litteraturundervisning och darmed en del av det pedagogiska arbetet. Hon tycker liksom 
de ovriga barnbibliotekarierna att hennes egen roll i detta litteraturpedagogiska arbete ar 
tydlig och klar. Daremot fdrstar vii samtalen att det inte ar vanligt att barnbiblio
tekarierna anvander uttrycket "litteraturpedagogik" overhuvudtaget - de pratar inte 
samma spra.k som lararna, fastan de allihop har en definition och en tolkning av be
greppet, och mycket att saga om sitt arbete kring skonlitteraturen i skolan. 

Bade larare och bibliotekarier har tidigare haft roller som praglats av uppfostran och 
folkbildning. I och med Lgr 80:s genomfdrande oorjade en ny lararroll vaxa fram. 
Lararen maste tycka om att lasa bOcker, ha goda bokkunskaper i barn- och ungdoms
litteratur och veta hur man anvander ett bibliotek for att soka kunskap. Barnbiblio
tekarien som redan sedan 70-talet haft kontakt med skolan i rollen som servicepersonal 
och bokpratare, fick i och med Lgr 80, och skonlitteraturens dominans i svenskamnet, en 
ny roll som handledare bade for vuxna och barn, och utbildare och diskussionspartner for 
vuxna. Vi maste tala med varandra om vad vi kan och ar bra pa, och formulera mal for 
var samverkan och om vi ska fa ett litteratursamarbete som bestar maste arbetet vara 
samplanerat (Koldenius & Leander 1986, s 28-30). 

En del av barnbibliotekarierna papekar att de inte vill ha en lararroll, men de onskar anda 
mer utbildning i pedagogik. De kanner sig dock ensamma och det ar latt att bli utbrand i 
arbetet fdr det finns sa manga barn men sa fa barnbibliotekarier. Pa samma gang som de 
vill ha kvar det egna bokpratandet ar de i behov av att arbeta med formedlare. De vill ut
veckla rollen som fortbildare fdr formedlare. Men fragan ar ocksa vern det ar som ska 
bokprata for barnen - barnbibliotekarien som kommer utifran och bara tdiffar eleverna 
ibland, eller lararen som kanner barnen och har mojlighet att bygga upp en fortroendefull 
atmosfar dar barnen vagar samtala om vad de last och skapa utifran litteraturen. 

Ett fortroende mellan barnet och den vuxne ar ocksa nagot som Chambers' boksamtal 
bygger pa. Boksamtalen tar kanske storre utrymme i litteraturundervisningen framover, 
och vi undrar om detta ar en uppgift for barnbibliotekarierna som ar sa fa. I sa fall far 
man kanske inrikta sig pa en arsgrupp i taget och prioritera den. 

I var undersokning har det framkommit att det £inns samverkan och samverkansplaner 
mellan folk- och skolbibliotek och att detta hailer pa att utvecklas an mer. I ut
vecklingsarbete haller man pa att fortydliga vars och ens roller. Istallet for konkurrens 
handlar det nu om samarbete. 
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Bambibliotekarierna behover skolan eftersom man dar ru1r alia bam~ och skolan behover 
bambibliotekariema eftersom skonlitteratur och Uisstimulans har en stor plats i under
visningen. Ett samarbete skulle ocksa kunna fora med sig ett effektivare ekonomiskt 
resursutnyttjande, eftersom skolan far tillgang till tjanster och material som de saknar i 
det pedagogiska arbetet. 

Vilka hinder eller problem upplever lagstadieliirarna och barnbibliotekarierna i det 
litteraturpedagogiska arbetet? 

Vi hade en forutfattad mening om att Iararna skulle ha svarigheter att hinna folja med i 
utgivningen av barnlitteratur fOr att kunna orientera sig i utbudet. Detta trodde vi verk
ligen kunde vara ett omrade dar bambibliotekarierna skulle kunna ga in och stotta, 
t.ex. pa studiedagar, pa fortbildning och i litteraturcirklar. De larare som vi bar pratat 
med har inte ails behov av ett sadant stod, utan ar verkligen mana om att halla sig val 
informerade sjalva och foljer darfor med i recensioner och tipsar varandra m.m. 
Larama ser inga svarigheter i sitt litteraturpedagogiska arbete. Dear nojda med det 
samarbete skolan harmed folkbibliotek och skolbibliotek. 

Barnbibliotekariema upplever brist pa tid och rum, dalig ekonomi och avsaknaden av 
pedagogikutbildning som problem i sitt arbete. Bambibliotekskonsulenten menar att 
barnbibliotekariema dessutom behover utbildning i bampsykologi och metodik. 
Ett stort problem for bambibliotekariema ar brist pa utrymme och daliga mojligheter att 
t.ex. gora utstallningar med bamen. 
Uno Nilsson skriver i Barnsparet om hur viktig formedlingsmiljon ar och att det har stor 
betydelse att bamen kanner sig valkomna. Han refererar till de forandringsmojligheter i 
formedlingsmiljon som Marianne Hiort-Lorenzen visar pa i boken I forandringens favn 
(1989). Hiort-Lorenzen har ocksa inspirerat till ett forandringsprojekt i Sverige, 
"Kampen mot de rata linjemas tyranni" (1994, s 70-75). 
I Bamsparet skriver f6rfattama ocksa att bambibliotekariema inte langre har samma 
mojlighet som tidigare att vara "bara" bambibliotekarie, utan att de ibland ar tvungna att 
ansvara ocksa for annat biblioteksarbete. Detta till foljd av, dels krympande ekonomiska 
resurser och omorganisationer inom den offentliga sektom, dels p.g.a. att nya medier och 
nya malgrupper har tillkommit och att kraven pa biblioteket darfor har okat. v arken 
pengar, tid, utrymme eller utbildning racker till. Forfattama menar att det aven i svara 
tider pagar ett forandringsarbete och de vill darfor visa pa inspirerande verksamheter som 
faktiskt finns runt om i Iandet (ibid, s 9-1 0). 

Det som bambibliotekarierna upplevde som mest problematiskt i sitt litteratur
pedagogiska arbete finns ocksa med i onskningar och tankar nar vi samtalar om 
framtiden, visioner och ideal. 

Framtidsvisioner och onskningar 

Framtidsvisionema for larama handlar om ett centralt placerat skolbibliotek med mycket 
skonlitteratur och pedagogisk litteratur, samt att de vill arbeta mer med skonlitteraturen. 
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Barnbibliotekarierna har mA.nga ideer nar det galler framtiden for lagstadiebarnen och 
arbetet med skolan. De handlar om att arbeta mer med lasframjande verksamheter, bade 
direkt med barnen och via formedlare. I de batten om bokpratets roll pa 80-talet menade 
motstandarna att bokprat handlar om envagskommunikation, och art man istallet borde 
satsa pa att samtala med manniskor om rocker- att vara "den goda kopplerskan". Vi 
maste avdramatisera oss sjalva som bokpratare och istallet ge och ta i samtal med 
m.anniskor, sager Birgitta Kindenberg och Malin Koldenius (BBL 1987:9, s 15). 

Ingrid Annell menar att vi som barnbibliotekarier har mycket att Uira av de litteratur
pedagoger som samtalar om litteraturen. Hon ger i en artikel forslag pa hur samtal kan 
ga till. Nar det ska vara foriildrarmote i forskolan, va.Ijer bibliotekarien ut oocker som 
hon ber forskollararna och fodildrarna art llisa. Hon Ieder sedan samtalet kring det lasta. 
Ett annat fdrslag ar att man pa studiedagar later deltagarna fdrmedla lasupplevelser till 
varandra (BBL 1988:4/5, s 136). 

Redan i Folkbiblioteksutredningen (Folkbibliotek i Sverige SOU 1984:23) talar man om 
formedlarna. 
Formedlarna eller "mellanhandema" har ocksa varit uppe till debatt i BBL. Eva Viirman 
sager i en intervju att biblioteket inte klarar sin uppgift att na ana bam utan mellanhfulder. 
Fora.Idrarna ar de viktigaste i detta arbete, men personalen inom barnomsorg och skola 
ar ocksa viktiga, menar hon. Hon trycker ocksa pa hur viktigt det ar att tillsammans gora 
klart hur arbetet med att formedla oocker skall se ut (Koldenius 1983 s 60-61). 
I en annan artikel i samma nummer, papekar Koldenius och Kindenberg att vi maste pa
verka paverkarna, dvs. motivera omgivningen till att fora litteraturen vidare och att det 
fordras kontinuitet och samarbete for detta (Ko ldenius & Kindenberg s 61-62). 

I barnbibliotekariemas framtidsvisioner ingar ocksa en utbyggnad av natverken och ett 
utvecklande av det samarbete, med skolbiblioteken, som redan finns. Vi fragar oss om 
barnbibliotekarierna racker till for aUt de vill gora? Om malet ar art na alla barn, ser vi det 
som helt nodvandigt att samarbeta mer med skolan och lararna. Barnbibliotekarierna 
borde satsa mer pa litteraturpedagogisk fortbildning av Iararna; om barnlitteratur, 
litteratur om barnlitteratur och om vikten av att samtala om becker, dvs. fora en dialog 
om det lasta, i en trygg miljo, i Chambers anda. For att kunna arbeta pa detta satt menar 
vi att det kravs utbildning i pedagogik. 

Vi ser ocksa i framtiden en skolbibliotekarie med en ny roll. Ron ar fackutbildad 
bibliotekarie med pabyggnad i barn- och ungdomspedagogik och barn- och ungdoms
psykologi. Hon ar val insatt i skolans varld, och kan fungera som handledare bade for 
elever och larare. Hon bokpratar och Ieder boksamtal, (hon kanner eleverna val eftersom 
hon finns i deras narmiljo) har bibliotekskunskap och inte art ilirglomma ett nara sam
arbete med folkbiblioteket som fungerar kompletterande nar det galler kunskap och 
media. Vi inser art det innebar en kostnad fOr kommunen att anstalla dessa fackutbildade 
skolbibliotekarier men a andra sidan tror vi att man vinner i llingden genom att samordna 
folk- och skolbibliotekets resurser. 
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Kulturutredningen foreslar en bibliotekslag dar skolbiblioteken ingar i bibliotekssystemet 
och alltsa flyttas fran skolstadgan till bibliotekslagen. I forslaget betonas bibliotekets roll i 
skolan sa som det ocksa betonas i Lpo 94. 
I Kulturutredningens forslag till bibliotekslag Hiser vi: 

"5 §For att tillgodose skolelevemas behov av material for utbildningen och for att frfunja 
deras intresse for Uisning och litteratur ska inom grundskolan och gymnasieskolan finnas 
lfunpligt fordelade skulbibliotek. 

7 § Kommunerna svarar for folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen svarar 
for lansbiblioteken. Staten ansvarar for hogskolebiblioteken och lanecentralema. 

8 §Folk- och skolbiblioteken ska agna sarskild uppmarksamhet at barn och ungdomar, 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att tillhandahalla 
litteratur pa andra sprak an svenska och i former sarkilt anpassade till dessa gruppers 
behov." (Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:4~ s 482-483) 

A vslutningsvis vill vi saga att vi i ett mycket tidigt skede av uppsatsarbetet hade for 
avsikt att ocksa fa med barnen och deras fodildrar i unders6kningen. Infor framtida 
undersokningar inom detta omrade vill vi gama fora fram Barnens Tre Bibliotek av 
Kristian Wahlin & Maj Aplund Carlsson (1994). I boken presenteras en ingaende 
lasvanestudie gjord bland 9-12 aringar i Sverige. Utifran intervjuer och enkater far vi en 
bild av barnens "tre bibliotek" med olika miljoer for lasning: familjebiblioteket (hemmets 
miljo), kompisbiblioteket (kamratgruppen) och samhallsbiblioteket (skol- och 
biblioteksmiljon). 
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5 Sammanfattning och slutsatser 

Kapitell innerullier syfte och fragestallningar, avgransningar, metod, definitioner och 
bakgrund. 

Med denna magisteruppsats har vi haft som syfte att ge en bild av hur lagstadielarare och 
barnbibliotekarier arbetar med skonlitteratur bland Iagstadiebarn. Vi ville visa hur larare 
och bibliotekarier sjalva upplever sina roller som litteraturpedagoger samt vilka framtids
visioner de har. Vi valde en kvalitativ metod eftersom vi ville spegla sa manga variationer 
som mojligt for att fa en djupare f6rstaelse for vart problem, och inte hade for avsikt att 
generalisera. 

De fragestallningar vi utgick ifran var: 
• V arfor anvander lagstadielararelbarnbibliotekarier skonlitterara barnoocker i sitt 

arbete med lagstadiebarn? 
• Hur arbetar higstadielararelbarnbibliotekarier med skonlitteraturen gentemot Iag

stadiebam? 
• Hur ser lagstadieli:irarelbarnbibliotekarier pa sin litteraturpedagogiska roll och hur 

har rollema formats? 
• Finns det ett litteraturpedagogiskt samarbete mellan lagstadielararelbarnbibliotekarier 

och hur ser det i sa fall ut? 
• Vilka hinder/svarigheter ser lagstadielaramalbambibliotekariema i sitt eget litteratur- . 

pedagogiska arbete och i samarbetet. 
• Vilka framtidsvisioner/ideal har lagstadieHirare/barnbibliotekarier for det litteratur

pedagogiska arbetet/samarbetet? 

Dessa fragestallningar kommer ur var problemformulering som lyder: 
Hur upplever lagstadielarare och barnbibliotekarier sin litteraturpedagogiska roll 
gentemot tagstadiebarnen och hur ser metoderna ut i det litteraturpedagogiska arbetet i 
grundskolans arskursl-3, utifran intervjuer med barnbibliotekarier och Jagstadielarare. 

I vart arbete har vi lagt tyngdpunkten pa bambibliotekarierna. 

Vi valde att samla in vart material genom sammanlagt 10 kvalitativa intervjuer pa upp
emot tva timmar vardera. Tre lagstadielarare, en skolbibliotekarie, fern bambibliotekarier 
samt bambibliotekskonsulenten var vara respondenter. 

Kapitel2, Litteratur, i:ir ena huvuddelen i uppsatsen. Dar har vi gjort en sammanstallning 
med referat, dels av dokument vars innehall har varit med och format tagstadielarares/ 
barnbibliotekariers roller, dels av de litteraturpedagogiska modeller vi ansett vara rele
vanta for var undersokning. Vi saknade sjalva en liknande uppstallning/ sammanfattning 
da vi laste in oss pa funnet, och hoppas darfor att var modellsamnianstallning ska komma 
nagon annan tillgodo framgent. 
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Kapitel3, Presentationen av undersokningens resultat, arden andra huvuddelen i upp
satsen. Har presenterar vi resultaten fran intervjuema med h\gstadielararna, skolbiblio
tekarien, barnbibliotekariema och barnbibliotekskonsulenten. Vi gor separata samman
fattningar efter avsnittet om samtalen med Ulgstadielarama och skolbibliotekarien och 
efter avsnittet om samtalen med barnbibliotekarierna och barnbibliotekskonsulenten. 

I kapitel4, Slutdiskussion, sammanstaller vi resultaten fran samtliga intervjuer och 
diskuterar runt ikring dem och litteraturen. D~ omraden vi tar upp ar: 
• V arfor f6rmedla skonlitteratur? 
Har ser vi tre aspekter utifran intervjuema. 
- Skonlitteraturen ger barnen upplevelser och stimulerar fantasin och det visuella och 
kreativa tankandet. 
- Skonlitteraturen framjar sprrumtvecklingen och ar ett hjalpmedel i llisinlamingen. 
- Skonlitteraturen formedlar kunskap och forstaelse. Barnen :far lara kanna andra miljoer, 
tider, miinniskor oc.h sig sjalva. 

• Hur arbetar higstadielarama och barnbibliotekariema litteraturpedagogiskt med tag-
stadiebarnen? 

Lagstadielararnas metoder ar: 
- Lasning: hogllisning och individuelllasning 
- Skrivning (processorienterad) 
-·Andra kringaktiviteter, t.ex. att rita, sjunga, dramatisera m.m. 
- Temaarbete 

Barnbibliotekariernas metoder ar: 
- Bokprat, uppsokande/pa biblioteket, direkt till barnen och via formedlare 
- Biblioteksvisning och bok- och bibliotekskunskap 

Det finns ett samarbete mellan skola och folkbibliotek. Lararna tar garna rad och tips fran 
bambibliotekariema. Fore bokpraten i klassema har oftast larare och barnbiblio-tekarier 
kontakt t.ex. infor bokurvalet. 

• Den litteraturpedagogiska rollen 
- "Litteraturpedagogik" ar ett skolbegrepp. 
- Lagstadielararna i var undersokning uppskattar bibliotekariemas bokprat och bok- och 
bibliotekskunskap, men klarar sig oftast utmarkt sjalva nar det gatler t.ex. bokurval till 
litteraturundervisningen. De utgar inte ifran nagon sarskild litteraturpedagogisk metod i 
sitt arbete, utan utgar ifran barnens behov och sin egen langa erfarenhet. 
- Barnbibliotekariernas bokprat i klasserna foljs ibland upp av lararna. 
- Bambibliotekarierna deltar i las- och sprakstimulerande projekt dar skolan betalar for 
fo lkbibliotekets tjanster. 

• Hinder och problem i det litteraturpedagogiska arbetet? 
Larama ser inga proble~ utom for lite tid till svenska pa schemat sa att de kan arbeta 
mer med skonlitteratur. 
Bibliotekariemas problem ar brist pa tid, pengar, utrymme pa biblioteket ochutbildning. 
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• Framtidsvisioner/ideal 
Uirarna vill: 
- hinna arbeta mer med skonlitteraturen, 
- ha fortbildning i barn- och ungdomslitteratur) 
- ha ett skolbibliotek som ar "hjartat i skolan". 

Barnbibliotekariernas framidsvisioner handlar om: 
- att arbeta mer med Uisfrfunjande verksamhet i klassem~ gama kontinuerligt eller i 
langvariga projekt) 
- ett battre utbyggt natverk med skola/skolbibliotek och ett mer utvecklat samarbete) 
- utbildning i pedagogik, 
-mer resurser) personal och barnlitteratur. 
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Bill 

Fragor tilllagstadieHirare: 

• Kvinna/man? 

• I vilken arskurs undervisar du? 

• Hur lange bar du arbetat som h\gstadieUirare? 

• V arfcir anvander du skonlitteraturen i din undervisning? 

• Hur anvander du skonlitteraturen i din undervisning? 

• I vilken omfattning anvander du skonlitteraturen i klassen 

• Varifran f'ar du litteraturen? 

• Vern far du tips av (eller sjalv)? 

• Hur ar samarbetet med andra larare? Tipsar ni varandra? 

• Lokal kursplan? 

• Har ni kurser, studiedagar, fortbildning om skonlitteratur? 

• Vilken betydelse har skolbiblioteket? Hur anvander du det? 

• Hur ser du pa skolbiblioteket? .. .ldeaV verklighet?? 

• Vilken betydelsa har stadsdelsbiblioteket? Hur anvander du det? 

• Vilken roll spelar bambibliotekarien for dig? 

• Har du m\got samarbete med fcidildrarna? Ar de delaktiga? Hur infonneras de om 
arbetet med skonlitteraturen? Respons? 

• Hur to_gs skonlitteraturen upp pa din utbildning? 
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Bil2 

Fragor till barnbibliotekarier: 

• Kvinna/man? 

• Antal ar i yrket? 

• Vilka ar dina arbetsuppgifter som barnbibliotekarie? 

• Hur ser bibliotekets malsattning ut fOr barnavdelningen? 

• Hur definierar du litteraturpedagogik? 

• Hur arbetar du litteraturpedagogiskt gentemot lagstadiet? 

• Miljon pa barnavdelningen? 

• Tycker du din litteraturpedagogiska roll ar tydlig? 

•. Hur varderas det litteraturpedagogiska arbetet i forhallande till det ovriga 
barnbiblioteksarbetet dels av biblioteksledningen dels av informanterna? 

• Samarbete med skolan ?(gentemot barnen- gentemot lararna) 
I skolan? 
Pa biblioteket? 

• Samarbete med kollegor? Samordnare/konsulent? 

• Bokurval? 

• Marknadsfors barnbiblioteket som pedagogisk resurs gentemot lagstadiet? 

• Gors nagon utvardering av det litteraturpedagogiska arbetet? 

• Vilka hinder/problem ser du i ditt litteraturpedagogiska arbete? 

• Visioner/ideal for det litteraturpedagogiska arbetet _gentemot lagstadiet? 

• Vad kravs av en bra barnbibliotekarie ? 

• Finns det fortbildning for bibliotekarier ?(skonlitteratur, litteraturpedagogik) 

• BHS- barn och undomslitteratur? Tillrackligt med undervisning?(vilket ar?) 



Bil3 

Fragor till skolbibliotekarien: 

• Hur manga tirnmar ar tjansten pa? 

• Hur stort ar bokbestandet? 

• Hylluppstallning? 

• Katalog- datoriserad? 

• Bokinkop- urval? 

• Samarbete med Iarare? 

·• Kommer eleverna till skolbiblioteket? 

• Hur ser ett idealiskt skolbibliotek ut? 
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Bil4 

Fragor till bambibliotekskonsulenten: 

• Bakgrund 
- yrkes 
-ar 
·chef 

• Arbetsuppgifter 
-mal 
- utvardering 
- fortbildning 

• Konsulentjobbet i backspeglen 
• forandringar i arbetsuppgifter 

• Bambiblioteksarbetet- forandringar sedan 70-tal 
- barnbibliotekariernas viktigaste arbetsuppgifter nu? 

• Varfdr formedla skonlitteratur? 
- hur varderas litteraturpedagogiskt arbete med skonlitteratur gentemot annat 
barnbibliotekariearbete? 

• Definition av litteraturpedagogik 
- niir bOrjade begreppet anvandas? 
- anvands begreppet i barnbibliotekariemas varld? 

• Vern samarbetar du med?--hur? 
- konsulentmoten 
- barnbibliotekariema 
- pa skolsidan--skolbibliotekssarnordnare?--skolbibliotekscentralen? 
- BHS 

• Motiv for samverkan med skolan? 

• Formedling 
• direkt, bamen 
- via andra vuxna 

• Visioner om framtiden 
- bambibliotekarier 
- konsulenttjanster 

Hur ar en bra bambibliotekarie? 
- fardigheter 
-egenskaper 



Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Bonis ftr en nationell hi:igskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att stud era har. Hi:igskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omnidena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hi:igskolans lokaler Jigger mitt i centrala Bonis. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna har sitt ur_sprung annu liingre tillbakai den stat- · 
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete lir en expanderande del 
av htigskolans verksamhet. Hogskolan samverkar hlir med 
fOretag, -statliga myndigheter och kommuner i Sju
hliradsbygden och i andra delar av Iandet och utlandet. 

' -

Institution en 
bibliotekshogskolan 

BibliotekshOgskolan bar funnits i Bonis sedan 1972. 
I mlmga ar var bibliotekshi:igskolan i Boras landets enda 

specialhi:igskola fOr bibliotekarier, men genom universite
tens och hOgskolomas nya frihet bar bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildniagen Ieder till en magistcrexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poling (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poling inom aninet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsve.ten
skap ges vid Gi:iteborgs universitet. 

·- lnstitutionenbiblioteksh~gskolan 
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