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SAMMANFATTNING 
 
Det här är en kvalitativ utvärdering av läsfrämjande-metoden Barns smak. Utvärderingen är 

gjord i lärande syfte och är inriktade på bibliotekariers och lärares upplevelser. Utvärderingen 

bedömer också hur Barns smak fungerar som modell för aktivt litteraturarbete i skolan och 

samarbete mellan bibliotek och skola. Metoder som har använts är semistrukturerade 

intervjuer och deltagande observation. 

 

Resultaten från denna utvärdering blir att Barns smak tycks fungera väldigt väl utifrån 

bibliotekariers och lärares upplevelser. Bibliotekarierna har utvecklat metoden på ett 

engagerat vis och lärarna som intervjuats var väldigt positiva till modellen. 

 

Andra slutsatser i urval; 

 

• Metoden upplevs ha en kompetenshöjande effekt. Flera av de intervjuade talar om nya 

insikter om barns perspektiv och att öka sin ”inre professionella statistik”. 

• Båda bibliotekarierna tycker att det är viktigt att Barns smak ska bygga på lust. 

Samtalen får inte blir några läxförhör.  

• Det går att utveckla omslagsvisningen, det visar Bibliotekarie W med sinaPowerPoints 

där hon visar omslagen i flera steg och även fokuserar på detaljer som till exempel 

typsnitt och genremarkörer. 

• Det går att byta ut insidestexten mot baksidan av boken, det visar Bibliotekarie S. 

• Det finns stora fördelar med att ha ekonomiskt stöd, huvudsakligen att böcker kan 

köpas in och behållas i klassrummet. Det är dock fullt möjligt att använda metoden  

utan projektpengar. 
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INLEDNING 

BAKGRUND OCH MOTIVERING 
I bibliotekslagen(1996:1596) finns det lagstadgat att att folk- och skolbiblioteken ska erbjuda 

böcker och även stimulera till läsning: 

 

                                          9§Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet                                                                                                                          
                                              åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik                                                                                        
                                              och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling  
                                              och stimulera till läsning. 
 

I detta arbete så kommer en särskild metod att stimulera till läsning som heter ”Barns smak” 

att utvärderas. Det är en metod som började somett litet pilotprojekt i Umeå 2006-07 och 

2007/08 så gjordes det i stor skala med 28 skolklasser över hela Västerbotten. Den tänkta 

målgruppen var barn mellan årskurs 3 och 5. Idén till att utvärdera denna metod kom till 

genom korrespondens med projektansvarige för ”Barns smak”; Eva Nordlinder, fil dr i 

litteraturvetenskap. Utvärderaren skickade ut en förfrågan om det fanns möjlighet och behov 

av att utvärdera”Barns smak”-metoden och det visade sig då att hon i denna stund höll på att 

genomföra en större studie med enkäter och bokkommentarer från ca 600 barn i Västerbotten. 

En studiesom beräknas vara klar under våren 2011 (Direktkälla: Eva Nordlinder). Det fanns 

dock behov av att utvärdera hur metoden lever vidare och tillämpas på skolor nu, efter 

projektåren. Det blev startskottet för denna utvärdering! 

 

Metoden används på flera bibliotek/skolor i Västerbotten och medan Eva Nordlinders stora 

kvalitativa och, antagningsvis, kvantitativa studie behandlar enkätsvar och bokkommentarer 

från barnen så är lärarna och bibliotekarierna i klart fokus i denna kvalitativa 

studie/utvärdering.Det som utvärderas och undersöks är  erfarenheten av Barns smak på två 

av de skolor och tillhörande bibliotek där metoden bedrivs under utvärderingsperioden, 

höstterminen 2010.  

 

Man kan säga att Barns smak sticker ut bland de traditionerna som finns inom läsfrämjande i 

Sverige. Den är väldigt medveten och riktad till barnen på ett väldigt direkt vis: den går kort 

sagt ut på att utifrån omslag och insidestext låta barnen få välja vad de ska läsa. ”Barns smak” 

blir ett försök att konstruera intuitiva möten mellan barn och litteratur. Mötena, som äger rum 

i klassrummet, ska vara så rena som möjligt från förförståelser och ske med nyutkomna 

böcker som barnen till en början inte får veta titeln på (i de flesta fall). Genom att endast få se 

omslagen och sedan läsa en bit av insidestexten får barnen berätta om och skriva ned vad de 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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får för associationer och förväntningar. Sedan sker en omröstning, ledd av bibliotekarie 

och/eller lärare. Vinnarboken eller vinnarböckerna blir det som klassen läser och sedan 

samtalar kring enligt en samtalsmetod inspirerad av litteraturpedagogen Aidan 

Chambers(Böcker inom oss, 1993). Andra samtalsmodeller har också använts som inspiration 

som till exempel de tankar som återfinns i boken Tankens mosaik (Keene, Zimmerman, 1997) 

och Den meningsfulla språkväven(Lindö, 2005). 

 

Läsning av skönlitteratur anses av, inte minst forskare inom området, ha många värden. 

Empati; förmågan att leva sig in i en annan människa, berättelsen om jaget och interkulturell 

förståelse är några av dessa värden(Nordlinder Slutrapport År 2, s. 1). Listiga Räven-projektet 

i Rinkeby har även visat att intellektuella färdigheter stimuleras som gör skillnad även i även 

andra skolämnen. Att reflektera kring sin läsning kan också vara en hjälp på vägen mot att 

uppfylla läroplanens(Lpo94)strävansmål, att barn behöver övas i att ”lyssna, diskutera, 

argumentera och självständigt formulera synpunkter”(Skolverket, 2006). 

 

Om utvärderingens målgrupp 

Utvärderingsrapportens målgrupp är studenter och yrkesutövare inom området dvs. 

bibliotekarier/lärare som arbetar eller är intresserade av läsfrämjande av något slag. Förutom 

att utvärderingen syftar till att ge kunskapsunderlag inom utövandet av Barns Smak så finns 

det också ett värde i att bidra till samtalet kring läsfrämjande-metod i ett större sammanhang. 

Se mer om detta under rubriken ”Forskning inom området” 
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SYFTE OCH HUVUDFRÅGOR 

Utvärderingen är gjord i lärandesyfte; den undersöker hur erfarenheter av läsfrämjande-

metoden Barns smak ser ut hos några utvalda bibliotekarier och även lärare. Det finns också 

med en bedömning i utvärderingen och den inriktar sig på syftet från projektet Barns smak, att 

”utarbeta en modell för aktiv litteraturarbete i skolorna och en tidigare oprövad form för 

samarbete mellan bibliotek och skola”(Nordlinder, År 2 Slutrapport,s.12)För att kunna göra 

en bedömning utifrån materialet så är en av huvudfrågorna i utvärderingen; ”Är det en bra 

metod?” För en nyansering av denna frågeställning, se avsnittet ”Bedömningskriterier”.  

 

 

Huvudfrågorna i denna utvärdering är: 

• Hur upplevs metoden av bibliotekarier? 

• Hur upplevs metoden av lärare? 

• Är det en bra modell för aktivt litteraturarbete i skolor och för samarbete mellan 

bibliotek och skola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Med utgångspunkt i huvudfrågorna finns det i utvärderingen också ett antal mer specifika 

frågeställningar. Frågorna som använts under de semistrukturerade intervjuerna har en direkt 

koppling till dessa som för presentationens skull indelas i fem punkter. Resultatet presenteras i 

rapportens ”Resultat”- del i samma kategorier. 

 

1. Läsvaneenkät (Bilaga 3) 

Är läsvaneenkäten en nödvändig del av metoden? Måste bibliotekarien dela ut den eller kan 

läraren göra det? Kan frågorna ändras?  

 

2. Visningarna 

Hur bör visningen av omslaget respektive förstasidan/baksidan gå till? Finns det en alternativ 

modell? 

 

3. Omrösning 

Hur bör omröstningsmomentet gå till? Hur många vinnarböcker?Finns det en alternativ 

modell? 

 

4. Boksamtalet  

Hur bör boksamtalet gå till? Hur lång tid bör gå mellan läsning och samtal?Finns det någon 

etableradsamtalsmodell för bibliotekarien/läraren att följa? Finns det någon alternativ modell? 

 

5. Lärares upplevelser  

Är Barns smak en bra modell för aktivt litteraturarbetet i skolorna och för samarbete mellan 

bibliotek/skola?  
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BEDÖMNINGSKRITERIER 

Bedömning i den här utvärderingen inriktar sig på syftet att ”utarbeta en modell för aktiv 

litteraturarbete i skolorna och en tidigare oprövad form för samarbete mellan bibliotek och 

skola”(Nordlinder, År 2 Slutrapport,s.12) 

 

Eftersom syftet med denna utvärdering är att vara lärande och bedömande ur kvalitativt 

samhällsvetenskapligt perspektiv så har dock bedömningskriterier utgått nästan helt från 

lärarnas och bibliotekariernas egna förväntningar på metoden som en modell för samverkan 

mellan bibliotek och skola, av deras subjektiva yrkeserfarenheter av vad som har varit ”bra” 

respektive ”dåligt” eller ”mindre bra” etc. Även deltagande observation har i viss mån legat 

till grund för bedömningen. 

 

Att dessa godtyckliga ”bedömningskriterier” har valts beror på övertygelsen om att det är 

svårt att mäta kvalitativa värden av en pedagogisk, mellanmänsklig aktivitet på något annat 

vis. Som utvärderingsforskaren Ove Karlsson skriver i Utvärdering - mer än en metod så är 

utvärdering ett omtvistbart begrepp som inte står för någon entydig betydelse(s. 16, 1999). 

Eller somforskarenTom Wilson uttryckerdet; “what counts as a 'successful' project may be a 

matter of subjective perception.”  (Evaluationstrategies for library/information systems) 
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TIDIGARE FORSKNING 

Barns smak är en ganska väldokumenterad metod och det finns mycket information om hur 

projektet har utvecklats av Eva Nordlinder på Länsbiblioteket i Västerbottens hemsida 

(www.vll.se/lansbiblioteket).Det finns två slutrapporter till två årslånga delar av 

projektet(06/07 och 07/08) inkluderande rapporter från de skolor där metoden testades och 

hela förloppet med ämnesdidaktisk fortbildning för lärare och barnen synpunkter som 

nedtecknades på lektionerna. Slutsatserna det större projektet(07/08) är bl a att det var ”en 

stimulerande nyhet” för många av barnen att få samtala om en gemensamt läst bok. Många av 

eleverna tycktes ha fattiga ordförråd och de flesta hade lättare att reflektera kring 

bilden(omslagen) än texten. Många av bibliotekarierna upplevde detsom ett ”nytt och 

lustfyllt”sätt att arbeta på, även de som arbetade på skolbibliotek och som redan innan hade 

nära pedagogiskt samarbete med lärarna. Vidare sammanfattas att metoden har fungerat 

kontaktskapande för de bibliotekarier som kommit till klasserna utifrån folkbibliotek och att 

det kan ge en god grund för kommande besök(Nordlinder, 2008). En del kritik som förs fram i 

slutrapporten från År 2(07/08) är att det gick för lång tid mellan läsning och samtal och att 

bibliotekarierna tyckte det var svårt att hitta tider som passade för skolbesöken. En del 

kommunikationsproblem tas upp och den bristfälliga kontakten tros bero på skilda e-

postvanor i biblioteks- respektive skolvärlden. Ibland upplevde bibliotekarien brist på 

förberedelse från skolan, troligtvis gällde detta främst folkbibliotekarier som det kan antas 

inte har samma vardagliga kontakt med skolan som skolbibliotekarierna. 

 

I Magisteruppsatsen ”Lust och lärande i läsfrämjandet”(2006, Borås) analyserar Carina 

Karlsson och Kerstin Steen bibliotekens lässtimulerande uppgift utifrån olika slags 

pedagogiska perspektiv. I denna uppsats finns en teoretisk diskussion kring flera saker som är 

angelägna att ta upp i en diskussion om Barns smak. De jämför olika läsfrämjandemetoder 

som bokprat, boksamtal och en sommarbok. De berör också hur bibliotekariens arbete med 

lust och/eller bildningsstyrt lässtimulerande arbete kan påverka barnens syn på bibliotekarier 

och biblioteken. De resultat som kommer fram i uppsatsen är bl a att läsfrämjandemetoder kan 

ha negativa effekter på barns läsning och det därför är viktigt med pedagogisk medvetenhet 

och kunskap om läsfrämjandeaktiviteters konsekvenser(Karlsson; Steen,s. 72) 

 

Eva Eklund, lärare på Västangård där två av informanterna i utvärderingen också jobbar, har 

aktionsforskat kring Barns smak på högstadiet och hur det fungerar att tillämpa Barns smak 

på målgruppen; högstadieelever(Barns Smak –Vad påverkar högstadieungdomars val av 
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skönlitteratur). I sin studie har hon gjort flera intressanta iakttagelser som till exempel att 

omslagen påverkar otroligt starkt medan det är mer osäkert hur stor påverkan som böckers 

inledningssidor har. Hon tar också upp problem som att ha för många böcker i urvalet och att 

det kan vara ett problem för elever med dyslexi att vara med i Barns smak eftersom att 

böckerna i urvalet ska vara helt nyutkomna och saknar därför ofta talboksversion. 
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METOD    

Utvärderingen har gjorts med uteslutande kvalitativ metod. Den huvudsakliga metoden som 

har använts för datainsamling har varit semi-strukturerade intervjuer, enligt Brymans 

definition i Samhällsvetenskapliga metoder och därmed arbetat efter filosofin att 

intervjuguiden inte bör vara så specifik att den ”hindrar alternativa idéer eller synsätt att 

uppstå under fältarbetet”(s. 305). Valet av intervju som huvudmetod har dels berott på min 

egen tro på att frågeställningarna och syftet på enklast vis kunnat besvaras med hjälp av 

kvalitativ data/ empiri. Kvalitativ metod har i denna utvärdering fungerat bra på många vis, 

men har också varit en utmaning. En av de stora utmaningarna har varit att hålla de tematiska 

ramarna när jag intervjuade bibliotekarien och lärarna men många gånger var alltför 

engagerade för att svara enkelt på förbestämda frågor.  

 

De flesta intervjuerna har skett i lugna utrymmen som bibliotekens fikarum eller liknande och 

det har varit bra vid inspelning då störande ljud har kunnat undvikas. Den preliminära planen 

var att göra djupare intervjuer av bibliotekarierna vars perspektiv är i centrum och kortare 

intervjuer med lärarna. Det blev också i praktiken på det viset. Den längsta intervjun gjordes 

med Skolbibliotekarie W och pågick nästan 1 timme. Skolbibliotekarie S intervjuades 

tillsammans med Lärare M. I övrigt så har alla informanter intervjuats enskilt. Intervjuerna 

har sedan kompletterats under utvärderingsperioden via mejl och telefon. Sammanlagt gjordes 

3 längre intervjuer(30-60 min). 

 

Att Skolbibliotekarie S och Lärare M intervjuades samtidigt berodde på slumpmässiga 

omständigheter som tid och plats, och det har förmodligen påverkat intervjusvaren. Som 

intervjuforskning säger så har alla metoder nackdelar och en nackdel med att intervjua i grupp 

kan vara att personerna man intervjuar lätt påverkar varandra(Trost, s.47). En skillnad som jag 

upplevde blev genom att bibliotekarien och läraren intervjuades samtidigt var att de tog 

tillfället i akt att ha en egen dialog. På det viset fick jag observera hur kommunikation mellan 

lärare och en skolbibliotekarie kan vara och det var intressant eftersom samverkan är en del av 

”Barns smak” som bedöms i den här utvärderingen. 

 

I utvärderingen har den idag vanligaste metoden för registrering använts, nämligen inspelning 

och sedan utskrift/transkribering(Kvale, s.149). Alla intervjuer har spelats in, förutom de 

intervjuer som har skett via telefon eller mejl och sedan transkriberats dvs. tolkats till 
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skriftspråk. Denna processinnehåller bedömningar och är en tolkande verksamhet(Kvale, s. 

149-150) , det har dock inte varit några stora svårigheter att tolka talspråket i detta fall. 

 

En deltagande observation har gjorts och den ägde rum på en av de två skolorna, en skola där 

två av utvärderingens informanter arbetar.Observationen har varit givande för att som 

utomstående utvärderare/bibliotekarie kunna relatera bättre till bibliotekariernas och lärarens 

sociala sammanhang. Under observationen befann jag mig längst fram i klassrummet, vid 

Skolbibliotekarie S:s sida och hjälpte till med bl a dragningen av vinnarböckerna. Hon 

presenterade mig i början som biblioteksstudent som var med för att lära sig. Förmodligen 

skulle graden av deltagande hamna i Brymans kategori ”Forskare och deltagare”, en typ av 

deltagande observation där observatören eller etnografen är delaktig i en situation men kan 

samtidigt ”kan fungera som forskare” under tiden som situationen utvecklas(Bryman, s. 288).  

 

Litteraturstudier 

Under utvärderingens gång har jag fördjupat mig i Aidan Chambers Böcker inom oss(1993) 

och reflekterat mycket över hur läsandet kommit in i mitt eget liv och vilken betydelse som 

läsfrämjande verksamhet kan ha. Att läsa Böcker inom oss har också gett insikt om 

Boksamtals-delen av Barns Smak där hans samtalsmetod Jag undrar..(s. 108-162) har använts 

som förebild. 

 

Den tidigare forskning som har studerats har varit 1 magisteruppsats inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap, 1 C-uppsats i Svenska och Barns smak-projektets slutrapporter som 

har varit en utgångspunkt för denna utvärdering. Dessa studier har tillsammans med det egna 

resultatet under utvärderingsperioden format frågeställningarna och fått utgöra ”samtalet” i 

diskussionsdelen där den här utvärderingens resultat möter andra resultat. 

 

Jag har även tittat på andra utvärderingar av läsfrämjande verksamhet. En lokal studie (inom 

Umeåregionen), Maria Forsgrens utvärdering En utvärdering av bokprat på 

Mariehemsbiblioteket, har varit ett stöd vad gäller metodik och utvärderingsdesign. Hennes 

studie har inte berikat utvärderingens frågeställningar på något omedelbart vis men den har 

fungerat som en inspirerande förebild under utvärderingens gång som ett exempel på lyckad 

kvalitativ forskning av läsfrämjande verksamhet. 
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OM INFORMANTERNA 

De intervjuade i denna utvärdering är två lärare och två skolbibliotekarier: 

• Skolbibliotekarie S  

• Skolbibliotekarie W 

• Lärare M  

• Lärare B  

 

Eftersom det inte är människorna i sig som är det intressanta i det här sammanhanget utan 

deras respektive yrkeserfarenheter så kommer jag hädanefter att använda yrkestitel och första 

initialen när jag refererar till någon av informanterna i utvärderingen. Till exempel ”Läraren 

M”. På vissa ställen används också enbart initial. 

 

• Skolbibliotekarien S arbetar på ett integrerat folk- och skolbibliotek. Hon har arbetat 

med Barns smak sedan 07/08, d v s andra året av forskningsprojektet då projektet 

omfattade 28 skolklasser i hela Västerbotten. Sedan dess har S använt metoden ett 

flertal omgångar och har även ekonomiskt stöd från Kulturrådet för att göra det. 

Skolbibliotekarie S är också utbildad som lärare, förutom att hon är utbildad 

bibliotekarie. Det är Skolbibliotekarie S som håller i Barns smak tillsammans med 

Lärare M när den deltagande observationen äger rum. Intervjun med S sker samtidigt 

som intervjun med Lärare M under rasten som är mellan lektionerna. 

 

• Skolbibliotekarie W arbetar också på ett integrerat skol- och folkbibliotek. Hon har 

hållit på med Barns smak sedan 07/08 och har stor erfarenhet av att tillämpa metoden, 

både med och utan ekonomiskt stöd från Kulturrådet. W har också provat Barns smak 

på olika målgrupper, både äldre och yngre än 9-11 år som var den medvetna 

målgruppen i forskningsprojektet (Nordlinder, Barns smak år 1, s. 2-3).Förutom att 

hon är utbildad bibliotekarie, är hon också utbildad lärare precis som Skolbibliotekarie 

S. Hon beskriver sig själv som ”litteraturvetare i grunden”.Under en kortare tid har 

hon även varit SpråkPrio-pedagog(=Språkprioriterat område inom skolan) inom Umeå 

Kommun och provade då att använda Barns smak-metoden på barn i årskurs 

2.Intervjun med Skolbibliotekarie W sker i slutet av en Barns smak-omgång som hon 

har tillsammans med Lärare B och en klass i årskurs 5.  
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• Lärare M är klasslärare på mellanstadiet och har samverkat med Skolbibliotekarie S 

under ett par omgångar. När intervjun med henne äger rum så har en omgång av Barns 

smak just påbörjats. Eftersom att M intervjuas tillsammans med Skolbibliotekarie S så 

blir intervjusvaren också resultat också delar av den dialog som uppstod emellan de 

två, som håller i Barns smak tillsammans. 

 

• Lärare B är klasslärare på mellanstadiet och har varit med under 1 omgång av Barns 

smak tillsammans med Skolbibliotekarie W. När hon intervjuas så befinner sig klassen 

i slutet av en omgång och det mesta av boksamtalen har varit. 

 

 

Om urvalet  

Urvalet av informanter har gjorts utifrån de skolor i Västerbotten där ”Barns smak” i nuläget 

bedrivs. Att processen varit pågående har varit av vikt, inte främst för att forma den pågående 

verksamheten på de skolor som besöks i utvärderingen utan mer av skälet att komma närmare 

informanternas upplevelser av att arbeta med ”Barns smak”. Vid urvalet av informanter så har 

ingen hänsyn tagits till kön, etnicitet eller liknande variabler då det är en relativt liten studie 

utan anspråk på att vara heltäckande.  
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RESULTAT  

 

DELTAGANDE OBSERVATION  

En vardag i slutet av November 2010 så får jag som deltagande observatör följa med 

Skolbibliotekarien S och vara med henne under första besöket i en ny omgång av Barns smak. 

S har med sig alla de tio böckerna i urvalet och även kringmaterial när vi beger oss mot en 

årskurs 5:as klassrum. Hon åker spark med en korg vilket är ett utmärkt sätt att ta sig mellan 

grundskolan och biblioteket (som sitter ihop med gymnasieskolan). Barns smak kan vara ett 

fysiskt krävande uppdrag om man ska ha med sig tio böcker plus material, tänker jag, när vi 

beger oss. 

 

Introduktion 

När vi kommer dit är barnen fortfarande ute på rast. Även läraren M fattas ännu. S och jag 

börjar förbereda. Hon har, förutom de tio helt eller ganska nya böckerna, även med sig 

omslagen som fysiska papperskopior i färg. Det ska visa sig senare varför hon har det. När 

barnen i klassen kommer tillbaka och alla har satt sig vid sina bänkar så börjar hon sedan med 

att berätta allmänt om ”Barns smak” och vad det egentligen handlar om. Det är 

uppskattningsvis 20-25 st elever i klassrummet och de lyssnar intensivt. Det är första gången 

som de har Barns smak och de är nyfikna även om S är ett bekant ansikte på skolan från det 

närliggande biblioteket. 

 

Enkäten 

S börjar ganska tidigt med att visa resultat från läsvaneenkäten(se bilaga nr 3) som delats ut i 

klassen vid ett tidigare tillfälle via klassläraren M. Hon visar resultaten via datorn som finns i 

klassrummet och en ”kanon” som sitter i taket, alltså en projektor som är kopplad till 

klassrummets dator där S stoppar in sitt ”sticka” d v s usb-minne. Enkäten har samma frågor 

som den enkät Länsbiblioteket använde i projektformen men med ett undantag och det är att S 

har lagt till frågan ”Hur brukar du välja böcker?” S visar även svarsresultaten av enkäten ur 

genusperspektiv, hon gör det på ett öppet sätt och eleverna får se hur skillnaderna mellan 

pojkar och flickor ser ut. 

 

Omslagsvisningen 

Omslagen visar hon sedan på samma vis med projektorn i klassrummet. Den första boken av 



 16

de tio nya böckerna i urvalet är ”Syltmackor och oturslivet” av författaren Anna Ehring. Det 

uppstår kvickt en diskussion om huruvida det är en tjej eller kille på omslaget(det innehåller 

bara benen på en person med ett par converseskor). En del tror att det är en kille, men en kille 

protesterar med invändningen att det bara är tjejer som äter syltmackor. S berättar om sin egen 

far som brukade äta syltmackor och att det ansågs egendomligt men säger också att det kanske 

är vanligare nuförtiden. Efter en liten stund så går hon vidare till omslag nr. 2. 

 

När bokomslag nr. 2 visas, som är till boken ”Öppna ditt hjärta”, räcker en tjej upp handen 

och berättar att hon faktiskt redan har läst den. Men hon verkar vara den enda i klassen, och 

det är den enda gången som det händer under eftermiddagen.  

 

Bokomslag nr. 3 är ”Karamellens ord”. Det föreställer en dromedar, eller är det en kamel? 

Klassläraren M berättar att dromedarer har en puckel med kameler har två. En elev undrar om 

man kan rida på dromedarer. S frågar ”Vad tror ni att den handlar om?”. Det är inte lätt att 

avgöra av omslaget, men en tjej trodde att det var en kamel(tvärtemot fröken) och att den 

heter ”Karamell” (vilket också stämmer). Barnens åsikter och funderingar får avlösa varandra 

och det talas inte om något rätt eller fel utan själva huvudsaken med omslagsdiskussionen 

verkar vara att sätta igång tankar hos barnen.  

 

Omslag nr. 4 är från ”Älskade Danny” av Linzi Glass. Det enda vi får se är en hund och den 

nedre delen på kroppen av en ung människa. En del i klassen tror att det är en kille, andra en 

tjej. S försöker även rikta uppmärksamheten på delar av omslagen, t ex förlagsnamnet eller 

stilen, vilken genre den ser ut att tillhöra. När S nämner förlaget ”B Wahlströms” så är det en 

tjej i klassen direkt känner igen att det är samma förlag som ger ut Kitty-böckerna.  

På detta vis pågår omslagsvisningen av alla de tio böckerna i urvalet, S håller igång dialogen i 

klassrummet på ett öppet och fritt vis, alla får tycka till även om en del är mer avvaktande än 

andra som räcker upp handen ideligen för att berätta om sina tankar, ibland till synes bara för 

att väcka skratt hos de andra i klassen. Uppskattningsvis så dröjer hon några minuter vid varje 

omslag. Hon ställer frågor som ”Vad tror ni att den här handlar om?”, ”Vad får ni för tankar av 

det här?” och så får respons av barnen, en del mer intuitiva, andra mer eftertänksamma. Det är 

god uppmärksamhet hos de elvaåriga eleverna och det kommer många fantasifulla förslag om 

vad böckerna kan tänkas handla om.  
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Omröstningen 

När alla omslag har presenterats så är det dags för omröstning. Små blanka lappar delas ut, av 

mig och en lärarassist. En färg åt pojkarna och en annan åt flickorna. Sedan gör S en ”resumé” 

av alla de tio omslagen på duken, en del är lite ouppmärksamma och det går ganska fort och 

böckerna är inte numrerade på duken vilket nog gör det lite svårare. S säger istället vilket 

nummer som varje omslag har. På sina lappar får barnen skriva ned de två omslag som de 

tycker bäst om, utan inbördes rangordning.  Det går ganska snabbt, 1-2 minuter, sedan samlar 

vi in lapparna i en låda och barnen får en halvtimmes rast. 

 

Baksidan och mötet med boken 

Efter rast så fortsätter vi. Nu med nästa del, vilket blir baksidestexten. Nu är böckerna i en 

annan ordning jämfört med den tidigare omslagsvisningen, men de visas på samma sätt på 

duken i klassrummet. En del av bokbaksidorna är lite svårare att se texten på, men det S läser 

högt vad som står på baksidan medan den visas på duken. Under tiden som hon läser 

baksidestexten så skickar vi också runt den faktiska boken mellan barnens bänkar – eleverna 

får alltså väga sin potentiella läsupplevelse i handen och se till exempel hur tjock den är och 

vad den ger för intryck. 

Synneva läser med inlevelse, varken neutral eller dramtiserat på något överdrivet vis. Barnen 

lyssnar och det är inte särskilt livat i klassrummet även om det blir mer rörelse av att böckerna 

skickas runt. En del stannar längre än andra men till sist kommer de tillbaka till mig eller till 

katedern. 

 

Omröstning  

Sedan är det dags för omröstning och samma procedur med lappar som vi delar ut, en färg för 

pojkar och en för flickorna. Också nu får eleverna rösta på två favoriter efter att ha hört 

baksidan läsas upp och dessutom fått känna på boken.  

 

Vinnarböckerna   

Sedan, efter att båda omröstningarna är färdiga och vi har samlat in lapparna i två lådor så är 

det dags för den stora finalen, nu ska barnen få veta vilka av de böcker som de röstat på som 

de ska få läsa. Jag drar sakta en lapp i taget och berättar om det är tjej eller kille som har röstat 

och vilken bok. S antecknar på tavlan, drar streck för varje röst. Hon har gjort kategorier för 

omslag och för baksidestext så att man kan se skillnaden. Eftersom det är en ganska stor klass 

så tar det en stund.  
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När vi har dragit alla lappar och det är över så har det visat sig att vissa böcker har fått väldigt 

många röster och vissa nästan inga. Det går också se en ganska stor skillnad på de olika 

rösningarna, till exempel att en del har rösta på ett omslag men sedan de hört baksidestexten 

och fått känna på boken så har de röstat på en annan.  

Det blir till slut 4 (eller 5) böcker som blir vinnarböckerna som de ska få läsa. Det första valet 

som barnen har gjort är dock inte bindande, utan innan böcker köps in så kommer barnen att 

få välja en gång till vilken bok som de vill läsa, bland vinnarböckerna.  
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INTERVJUERNA 

BIBLIOTEKARIERNAS UPPLEVELSER 

1. Läsvaneenkät (Bilaga 3)  

Båda Skolbibliotekarierna som intervjuades fick frågan om hur de förhåller sig till 

läsvaneenkäten som var en viktig del i länsbibliotekets forskningsprojekt(sebilaga 3). 

Skolbibliotekarie W säger att det är helt upp till läraren som hon för tillfället samverkar med, 

hur det blir med enkäten. Hon gör dock alltid ett introduktionsbesök där hon pratar mer 

allmänt om bokomslag och introducerar eleverna till ”Barns smak”. Skolbibliotekarie S 

använder enkäten i större utsträckning och har även lagt till frågan ”Hur väljer du böcker?” 

utöver de frågor som fanns med i originalet(se bilaga 3).Den har inga svarsalternativ som 

vissa av de andra frågorna och S säger att det är en allmänt ställd fråga. Att lägga till en sådan 

fråga, var ett av de förslag på variationer som kom fram under forskningsprojektet 

07/08(Nordlinder s. 13). 

Skolbibliotekarie S svarar, på frågan om det finns fördelar med att närvara då enkäten fylls i, 

att vissa frågor i enkäten kan behöva förklaras, att det kan vara otydligt till exempel vad som 

menas med att ”läsa hemma” och att ”läsa i skolan”. I senaste omgången har hon dock låtit 

läraren dela ut den till eleverna och det har gått bra. 

 

2. Visningarna  

Under intervjuandet av Skolbibliotekarie S så berättar hon om sina tankar med förändringar 

som hon har gjort från den ursprungliga modellen. Omslag och inledningstext var de två delar 

som barnen fick rösta på i grundmodellen av Barns smak. En förändring som S har gjort är att 

byta ut inledningstexten mot bokens baksida. Att göra på detta vis var ett förslag som kom 

från barnens sida under det stora forskningsprojektet 07/08 (Nordlinder, s. 13).  En annan 

skillnad som S har infört är att hon har med sig hela urvalet (10 böcker) till klassrummet och 

skickar runt de tio böckerna mellan alla barnen så att de får chansen att väga sin läskandidat i 

handen innan de röstar - röstningen blir om både baksidan och hela boken. En tanke som hon 

har med förändringen är att det blir mer som ett riktigt möte på det här viset, som det går till 

när ett barn hittar en bok på till exempel ett bibliotek.  

Båda bibliotekarierna använder ”kanon” d v s projektor och visar böckerna via tillgänglig 

dator. Skolbibliotekarie W berättar att hon även använder sig av ”smartboard” som finns på 

skolan, enligt henne så är det ett väldigt bra verktyg. Hon beskriver den som en enda stor 

dataskärm som man kan skriva på, koppla datorn till och navigera på. W visar under intervjun 
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från sina ”PowerPoints” och berättar om hur hon har utvecklat Barns smak- konceptet. Hon 

kör visning i fler steg och visar delar av omslaget först och sedan hela omslaget. Under 

intervjun så understryker hon verkligen själva medvetandegörandet, att få eleverna att förstå 

att allt har betydelse. För att uppmärksamma eleverna på vissa detaljer så experimenterar hon 

med att visa delar som författarnamn och titlar (se bilagor 1, 2). Hon berättar att hon även 

använder olika typsnitt för att undersöka vilka signaler som eleverna upplever att de ger. När 

hon visar en bok med skräcktema som ”En natt på demon hall”(Andrew Nance) så kan det till 

exempel handla om ett vampyrmärke eller en bit av den gotiska skriften. 

 

3. Omröstning  

Bibliotekarie W får frågan om när omröstning bör ske, om den ska ske efter diskussion om 

omslag eller om den kan ske innan. Hon tycker att det är viktigt att det inte sker diskussion 

före röstningen, eftersom det då är större chans att barnen blir påverkade i sitt val. Efter 

röstning så går det däremot bra, säger hon. Röstningen skall också ske under tystnad, om W 

får bestämma. Hon berättar att de sedan har en slags ”Robinson-omröstning”: W skriver upp 

böckernas nummer på tavlan och sedan vecklar de upp lapparna och det blir en väldig 

spänning eftersom alla vill ju att den bok som de har valt ska vinna. 

Bibliotekarie S verkar inte ha samma bestämda åsikt kring när diskussioner får äga rum. Dock 

är de båda av åsikten att röstningen ska vara enskild och anonym. En annan sak som de gör på 

samma vis är att de delar ut olika lappar till tjejer och killar. Bibliotekarie W säger att hon 

registrerar för vad hon kallar för sin ”inre professionella statistik” och att hon inte redovisar 

resultaten för eleverna eller någon annan.  

Bibliotekarie S berättar att i år så har hon provat att ta bort det protokoll som fanns med i 

länsbibliotekets forskningsprojekt där barnen får skriva vad de tror att böckerna handlar om. 

Hon säger att det i allmänhet har fungerat bra och att det kunde bli ”rätt segt” ibland då man 

skulle vänta på att alla hade skrivit klart innan man började diskutera.  

 

4. Boksamtalet  

Båda skolbibliotekarierna svarar att boksamtal bör ske i små grupper, att låta 4-5 böcker bli 

”vinnarböcker” och ha lika många grupper verkar vara en bra balans. Det är viktigt med 

mindre grupper för att komma åt ”det goda samtalet” som Bibliotekarie W uttrycker det. Hon 

säger också att i en mindre grupp så kan hon fördela ordet bättre mellan eleverna och låta den 

mer blyga komma till tals. S säger att hon brukar berätta för barnen att hon inte ska ställa  

frågor som ”vad hette pojken på sid 4?” och hon säger att det är viktigt att barnen inte känner 
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det som något ”förhör”. Hon säger att det är viktigare att barnen får berätta vad de tycker om 

och varför, hon säger också att det inte heller alltid är så lätt. 

Båda bibliotekarierna får frågan om vad den optimala tiden är mellan läsning och samtal och 

båda svarar; så snart som möjligt eftersom det är lätt att det går för lång tid och att barnen 

glömmer.W tillägger dock att alla behöver reflektera.  

Bibliotekarie S berättar att hon använder sig av frågor under samtalet som kommer från Aidan 

Chambers ”Jag-undrar-metod”(Böcker inom oss). Hon berättar att hon brukar skicka ut 

frågeställningar via Lärare M till barnen under tiden som de läser. Men hon säger flera gånger 

under intervjuerna att det är viktigt att inte ”diskutera sönder” en bok innan boksamtalet äger 

rum. När W får frågan om denna eventuella risk så talar hon också om en fara att ”skolifiera” 

läsandet, att man överarbetar det pedagogiska och att det måste finnas en balans mellan lust 

och lära. Hon berättar att hennes samtalsmodell är en blandning av Aidan Chambers ”Jag-

undrar-frågor”(Böcker inom oss), tankar från Tankens mosaik (Oliver Keene; Zimmerman, 97) 

och mer ”traditionell litteraturanalys”. När jag avrundar min intervju med Skolbibliotekarie W 

och frågar om det finns några fallgropar i tillämpandet av Barns smak så säger hon att man 

ska undvika att vara styrande. Det är det viktigaste. 

 

LÄRARES UPPLEVELSER 

5. Lärares upplevelser av metoden 

Lärare B 

Lärare B säger att hon alltid har tyckt att det är kul att samarbeta, vilket hon har gjort nu med 

Skolbibliotekarie W under en omgång av Barns smak. Hon berättar att det var W som 

kontaktade henne terminen innan och frågade om hon ville prova och det ville hon gärna. De 

har jobbat tillsammans tidigare och det har B upplevt som att det har fungerat bra och varit 

väldigt kul. Eftersom B har en väldigt stor klass, 28 elever, så delades klassen upp i flera 

mindre grupper. En grupp fick läsa ”Topp 1-omslagsboken” en annan grupp fick läsa ”Topp 

2” o s v. En sak som hon berättar att hon hade velat göra annorlunda var att hon bara la fram 

de vinnarböckerna för barnen att ta - ”först till kvarn”. Det gjorde att en del elever som inte 

hann, fick läsa de böcker som blev valda sist i högen(av de som var framröstade). Men hon 

säger också att det viktiga är att läsa en bok oavsett hur den är och sedan ha ett samtal om den. 

Hon tillägger också att vissa av grupperna blev överraskade hur pass bra en bok kunde vara.  

På frågan om hon har några tips om förändringar i metoden så säger B att det skulle kunna 

vara fler än en bok som eleverna läste. Till exempel att man i läsgrupperna bytte böcker 

emellan. Hon säger att det i sådana fall skulle vara någonting som hon, klassläraren, kunde 
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ansvara för. Hon har ju läst alla vinnarböckerna och det kanske blir svårt för bibliotekarien att 

hålla i det också.   

När jag frågar om deras samverkan så säger hon att W har stått för merparten och även hållit i 

alla boksamtalen. B har läst alla böckerna och sedan varit med, som en observatör under 

besöken, säger hon. Under tiden som eleverna har läst så har de haft boken som ”bänkbok” 

och även haft med sig den hem under höstlovet. Dock så har läsningen inte varit någon 

”läxa”, förutom i undantagsfall. 

På frågan om vad det givit henne att vara med som lärare så säger hon att Barns smak har 

berikat hennes vuxenperspektiv och givit nya insikter om hur barn kan tänka kring böcker och 

omslag och hur det verkligen(!) kan skilja sig från det generella vuxentänkandet. Hon berättar 

om en av böckerna som hon upplevde som alldeles fruktansvärd, men barnen tycktes inte alls 

hålla med. På den visserligen ledande frågan; om hon tror att det skulle kunna inspirera till 

mer samarbete mellan bibliotek och skola, så blir svaret att hon verkligen tror är en möjlighet, 

bara det finns tid. 

 

Lärare M (Intervjuad tillsammans med Skolbibliotekarie S) 

DAISY är en av de viktiga faktorer som S kollar med M om, ifall det är någon elev i klassen 

som behöver Daisy. Det är det dock inte den här gången och Lärare M som har koll på sina 

elever kan ge information till Skolbibliotekarie S om det och andra saker som till exempel hur 

vana de är i klassen att läsa högt, vilket kan vara ett inslag under boksamtalen; att eleverna får 

läsa upp stycken som de gillar. 

 

Ett sätt som de brukar samverka på är att Skolbibliotekarie S skickar frågeställningar till M 

som delar ut till barnen att ha som stöd under tiden som de läser vinnarböckerna. M tycker att 

det är ett bra sätt för eleverna att anteckna inför boksamtalet. Barnen för förutom det ingen 

läslogg under läsningen. M säger att det blir viktigt att ha lite längre pass för läsning när de 

ska ”beta av” en bok under kortare tid. De har ingen ”bänkbokstid” under pågående omgång. 

Lärare M säger att hon tycker att det är en bra del av Barns Smak att bibliotekarien kommer 

till klassrummet. Det är enklare så än att klassen ska komma till biblioteket. Eleverna har sina 

givna platser i klassrummet och all utrustning som behövs finns där. Hon tycker också att det 

har klara fördelar att det kommer någon ”utifrån” som håller i Barns smak, någon som är 

insatt i litteraturen. För barnen blir det då en annan situation säger Lärare M.  

En annan väldigt positiv sak som M framhåller är att böckerna kan köpas in och stanna i 

klassrummet som ett klassbibliotek, genom att biblioteket har ekonomiskt stöd från 
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Kulturrådet. På så vis, berättar M, har det inneburit att många av eleverna läser många eller t o 

m alla de andra böckerna.  
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SLUTSATSER/DISKUSSION 

 

1. Läsvaneenkät (Bilaga 3) Är läsvaneenkäten en nödvändig del av metoden? Måste 

bibliotekarien dela ut den eller kan läraren göra det? Kan frågorna ändras?  

 

I metodbeskrivningen till Barns smak så heter det; ”ett bra tillfälle att presentera sig själv och 

projektet för klassen”(Nordlinder, s. 2, 2008)och det verkar det också vara. Under 

observationen av Skolbibliotekarie S:s besök på skolan så presenterade S resultaten av 

enkäten som delats ut innan via Läraren M. Frågorna i enkäten kan ändras. Bibliotekarie S 

hade lagt till en fråga och den lyder ”Hur brukar du välja böcker?” Det kommer inte fram i 

den här utvärderingen vilka resultat som frågan har inneburit men förhoppningsvis kan det 

bidra till mer insikt i hur barn väljer böcker. Att lägga till en sådan fråga, var ett av de förslag 

på varitioner som står i rapporteringen av forskningsprojektet 07/08 (Nordlinder s. 13). 

 

2. Visningarna Hur bör visningen av omslaget respektive förstasidan/baksidan gå till? Finns 

det en alternativ modell? 

 

Båda bibliotekarierna kan sägas använda alternativa modeller då det gäller visningen av 

bokomslag och inledningstext/baksida/ omslagsdetaljer. I Svenskläraren Eva Eklunds studie 

av Barns smak Vad påverkar högstadieungdomars val av skönlitteratur(2008) så dras 

slutsatserna att bokomslag har en väldigt stor betydelse för högstadieungdomars val av böcker 

men att det är osäkert hur stor betydelse inledningsidan på boken har(s. 3). Kanske har 

baksidestexten en större betydelse i valet av bok? Bibliotekarie S har bytt ut inledningstexten 

mot baksidan och det har hon gjort för att det blir mer troget hur ett möte med en bok går till, 

på riktigt. Samtidigt är S medveten om att det oftast inte är författarens egna ord som finns på 

baksidan och att det blir annorlunda. 

 

Tekniken som visningarna sker genom har också förändrats en aning från forskningsprojektet 

då OH användes. Nu använder båda bibliotekarierna, S och W, sig framför allt av dator, 

projektor och duk. W använder också en ”Smartboard” som är ytterligare ett hjälpmedel, 

ungefär som en virtuell tavla. Någon avgörande skillnad på metoden har nog inte tekniken, 

men Powerpoint tycks underlätta utvecklingen av visandet. Det är W:s utvecklade koncept 

med delar av omslaget ett gott exempel på. Hon har även plockat ut titlar och författarnamn 
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(se bilagor 1-2)och kan rikta uppmärksamheten och diskutera vissa delar av omslaget.   

 

3. OmrösningHur bör omröstningsmomentet gå till? Finns det en alternativ modell? Hur 

många vinnarböcker? 

 

Omröstningsmomentet kan gå till på olika vis. Det står klart efter intervjuerna med 

bibliotekarierna och observationen. De gemensamma nämnare som bibliotekariernas 

omröstningsmetoder har är att de är enskilda och att de är ”genusundersökande.” I övrigt så 

finns det många skillnader. Bibliotekarie S har frångått protokollet som fanns med i 

forskningsprojektet 07/08 där eleverna fick skriva ned sina tankar om omslagen, hon använder 

istället enkla lappar där eleverna skriver ned siffrorna på de två böcker som ska få vinna. 

Bibliotekarie W håller protokollet och är väldigt noga med att omröstning sker innan 

diskussion så att eleverna får anteckna opåverkade och att det ska vara tyst. 

 

Enligt undersökningar så ligger svensk undervisning långt efter vad gäller aktiviteter kring 

läsning om man jämför med andra europeiska länder och genusskillnaderna är också väldigt 

stora när det gäller läsvanor, pojkar läser minst(Nordlinder, s.1). ”Behöver vi ett annat slag av 

barn- och ungdomsböcker som särskilt stimulerar pojkarna?”, ”Är papporna för ointresserade 

av läsning kan relatera till?” är frågor som kom fram under pilotprojektet av Barns 

smak(Nordlinder, s.27, 2007). Båda bibliotekarierna tycker också att det är viktigt att 

registrera genus, som det gjorde i forskningsprojektet 07/08, att pojkarna får en färg på 

röstlapparna och flickorna får en annan. 

 

Båda bibliotekarierna har fler vinnarböcker än bara 1 som det var i forskningsprojektet. Det 

har flera orsaker. Bibliotekarie W använder fler böcker av ekonomiska skäl, men det har också 

andra fördelar att det blir fler böcker som vinner. Det blir till exempel mer demokratiskt och 

större chans för den enskilde att få läsa ”sin” bok.  

 

Rösningsmomentet beskrivs i metodbeskrivningen (Nordlinder, 2008) som ”dramatisk” efter 

”Robinson-princip” och det är möjligt att omröstningens dramatik tonas ned av att fler böcker 

väljs. Under omgången när den deltagande observationen gjordes så fick fem böcker av tio bli 

vinnarböcker och det gjorde nog att blev mindre ”robinsonkänsla”. Sedan kan man ju 

diskutera om det är det man bör eftersträva eller om barnen ska få läsa de böcker som de har 

valt i större utsträckning. 
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4. Boksamtalet Hur bör boksamtalet gå till? Hur lång tid bör gå mellan läsning och 

samtal?Finns det någon etableradsamtalsmodell för bibliotekarien/läraren att följa? Finns det 

någon alternativ modell? 

 

Båda bibliotekarierna är eniga om att små samtalsgrupper är en stor fördel när det gäller 

boksamtal, det råder ingen tvekan om saken. Det skriver också Eva Eklund i sin studie, att 

hon i framtiden kommer att jobba med ”relativt små grupper” när hon har boksamtal (s. 20).  

De är ungefär lika eniga om att samtalet bör komma så snart efter läsningen som möjligt. 

Aidan Chambers skriver i sin bok Böcker inom oss(1993, s. 96-97, samtliga citat) att barnens 

reflektioner blir mer insiktsfulla om man låter det ”gå lite tid” mellan läsning och samtal. Han 

skriver också att glappet inte får bli för långt; en helg rekommenderar Aidan Chambers. Det 

låter som att han är i konsensus med Bibliotekarierna W och S som båda ger likartade svar på 

den punkten.  

 

I uppsatsen Lust och lärande i läsfrämjandet(Karlsson; Steen, 06) tas läsfrämjanderollen 

”under lupp” och det konstateras att det pedagogiska förhållningsättet är av stor betydelse i 

boksamtal med barn. ”Själva ordet redovisning kan få samtalet med bibliotekarien att likna ett 

läxförhör, där barnet tror att de måste kunna bokens alla detaljer, namn och händelseförlopp 

för att bli godkända”(s.5). Båda skolbibliotekarierna i utvärderingen säger vid intervju att det 

är viktigt att samtalen inte blir något slags förhör. Samtalsmodellerna kan dock se olika ut. I 

slutrapporterna från forskningsprojektet så nämns Aidan Chambers ”Jag undrar-metod” flera 

gånger men det nämns också andra inspiratörer som Keene och Zimmermanns Tankens 

mosaik(1997). Båda bibliotekarierna använder sig av frön från Chambers och slutsatsen av det 

blir att Aidan Chambers är en bra utgångspunkt. Sen kan man som Bibliotekarie W variera, 

bara man är medveten om vad man gör. Pedagogisk medvetenhet i läsfrämjande verksamhet 

på bibliotek verkar vara en stor bristvara om man får tro Borås-uppsatsen Lust och lärande i 

läsfrämjandet(2006). Det är dock inget som tyder på någon brist av medvetenhet bland 

bibliotekarierna som intervjuats i den här utvärderingen, snarare tvärtom, även om denna 

utvärdering aldrig går närmare in på pedagogiska åskådningar eller –ismer. 

 

 

5. Lärares upplevelser av metoden Är Barns smak en bramodell för aktiv litteraturarbete i 

skolorna och samarbete mellan bibliotek och skola? 
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I länsbibliotekets slutrapport från forskningsprojektet 07/08 (Nordlinder, 2008) så framförs 

några kritiska synpunkter från bibliotekarier och lärare. En punkt var att kontakten mellan 

bibliotekarien och läraren bitvis hade varit ”trög” och att det till exempel förekommit att 

läraren inte vetat om att bibliotekarien skulle komma o s v. Problemet ansågs bl a bero på 

olika e-postvanor i bibliotek- respektive skolvärlden. Ingen av de lärare som intervjuats i den 

här utvärderingen talar om några sådana problem.  

 

Lärarna verkar vara väldigt nöjda med att ha bibliotekarierna som ”inhoppare” i klassrummet. 

De säger båda, vid olika tillfällen då de intervjuades, att det är något högst positivt för barnen 

och att det blir en annan situation. Det var också en av drivkrafterna bakom idén, att det skulle 

vara ett nytt mönster för bibliotekarien att arbeta i och vara med i mötet med barnen. Som 

författarna till uppsatsen ”Lust och lärande i läsfrämjandet” (2006, Borås) poängterar så ses 

bibliotekarien sällan som en pedagogisk resurs, kanske sinnebilden hellre är en sagotant som 

bara tillgodoser böcker, eller än värre; en krävande figur som bara tycker om bokslukare?  Det 

borde finnas möjligheter i denna rörliga roll, att bibliotekarien som kommer ”utifrån” kan 

jobba lustorienteratoch påverka negativa läsattityder genom att skapa intuitiva möten – utan 

förförståelse - baserade på barnens egna val. Kanske kan det vara en väg till att finna mening 

med läsandet, ett slags ”emancipatoriskt” läsfrämjande? (Karlsson, Steen, s.5-7).  
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Utvärderingens bedömning 

Bedömningen av Barns smak som en modell för aktivt litteraturarbete i skolorna och 

samarbete mellan bibliotekarier och lärare blir väldigt positiv i den här utvärderingen. Båda 

lärarna som intervjuats är positiva till att bibliotekarien kommer till klassrummet och är en 

pedagogisk samarbetspartner. 

 

Det är också utvärderarens sammantagna bedömning, som baserar den på bibliotekariernas 

engagemang, lärarnas upplevelser av hur metoden fungerar samt även i viss mån den 

deltagande observationen. Observationen gav också goda intryck från ett läsfrämjande där 

barnen får möta litteratur på ett befriande enkelt vis, utan förförståelse eller krav. Barns smak 

är en metod där det visar sig möjligt att samarbeta mellan bibliotek och skola för att 

kombinera lust och bildning.  

 

En rekommendation vid fortsatt utvärdering kring denna metod är att inkludera 

folkbibliotekarier som inte jobbar på integrerade skol- och folkbibliotek. Det skulle på ett bra 

vis kunna komplettera detta underlag för att utvärdera hur Barns smak fungerar som modell 

för samarbete mellan skola och bibliotek. 
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Bilaga 3 

Frågor om läsning: 

 

1. Vad tycker du om att läsa? 

Det är kul och spännande _ 

Det är avkopplande _ 

Det är jobbigt, drygt _ 

Det är tråkigt _ 

 

2. Hur ofta läser du böcker eller tidningar hemma? 

varje dag eller kväll _ 

varje vecka _ 

någon gång i månaden _ 

aldrig _ 

 

3. Hur ofta brukar någon läsa högt för dig hemma? 

varje dag eller kväll _ 

varje vecka _ 

någon gång i månaden _ 

aldrig _ 

 

4. Vem eller vilka är det som brukar läsa högt i så fall? 

Mamma _ 

Pappa _ 

Syskon _ 

Någon annan _ 

Till exempel……………………………. 

 

5. Vilken är den senaste bok du läst eller hört? 

………………………………………………………………….. 

 

6. Vilken är den bästa bok du läst eller hört? 

…………………………………………………………………… 
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7. Hur får du tag på böcker? 

Lånar i skolan _ 

Lånar på biblioteket _ 

Får i present _ 

Finns hemma _ 

Köper själv _ 

Är med i bokklubb _ 

 

8. Vad tycker du att en riktigt bra bok ska handla om? 

Kompisar och skola, vardagsproblem _ 

Hästar eller andra djur _ 

Mysterier/deckare _ 

Äventyr _ 

Förr i tiden _ 

Monster eller spöken, rysare _ 

Idrott, till exempel fotboll _ 

Kärlek _ 

Häxor, trollkarlar och magi (fantasy) _ 

 

9. Tycker du själv att du är bra på att läsa? 

ja _ nej _ 

 

10. Vad gillar du annars att göra när du är ledig? 

1……………………………. 

2……………………………. 

3……………………………. 

 

11. Jag är flicka _ pojke _ 

Tack för att du svarade! 

 


