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ABSTRACT

This study investigates and evaluates a project called ÓHisnande historier: fr�n Bellman till
BatmanÓ. ÓHisnande historierÉÓ is composed to stimulate childrens literacy and it is directed
towards pupils in the fourth class. The project is a co-operation between public librarians and
compulsory school representatives in the municipality of Ystad. It contains visits by an
author and exercises in reading and writing.

We have been following the project during autumn 1998 at two schools in Ystad. The main
purpose of this study is to  make a formative evaluation of  ÓHisnande historierÉÓ. In order
to do this we have collected data through interviews with participators and initiators,
questionnaires given to the pupils, observations of the author«s visits to the classes and
studies of relevant literature.

Our investigation shows that the initiatiors and participators have different attitudes towards
the purpose of the project. This has unfortunately deteriorated the communication between
the participators and they have, in some cases, been working in different directions. Although
everyone involved was satisfied with the project in it«s present form, our study shows that if
the long-term aims of  ÓHisnande historierÉÓ are to be achived the initiators will have to
improve the commmunication with the participators and present more explicit aims to work
towards.
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INLEDNING

Barns och ungdomars spr�kliga utveckling uppm�rksammas alltmer i dagens Sverige. Efter
nedsk�rningar i folkbibliotekens och skolornas budget samt f�rs�mrade villkor f�r dem som
arbetar med att utveckla barns- och ungdomars spr�k, har man fr�n olika h�ll varseblivit
f�rs�mringar i barns- och ungdomars spr�k- och l�svanor. Detta �r en av orsakerna till att
Kulturr�det 1996 fattade beslut om att dela ut 25 miljoner kronor till barnverksamheten p�
folkbiblioteken runt om i Sverige, samt f�r skolbiblioteksverksamheten. Behovet av f�rb�ttrade
barnavdelningar p� folkbiblioteken samt vikten av b�cker och l�sning i samband med barns
spr�kutveckling, har uppm�rksammats ocks� i v�rlden utanf�r skolan och biblioteket.

En effekt av de 25 miljoner kronorna �r att mediabest�nden p� folk- och skolbibliotek i Sverige
har f�rb�ttrats och m�nga bibliotek har inspirerats till att s�tta ig�ng med l�s- och
skrivutvecklande projekt. Vi har f�ljt ett projekt i Ystads komun, ÓHisnande historier - fr�n
Bellman till BatmanÓ, vilket riktar sig till fj�rdeklasser i kommunen. Projektet �r ett samarbete
mellan skolan och folkbiblioteket och �r t�nkt att stimulera elevernas l�slust och skrivande.
Projektet har inte bekostats med pengar fr�n Kulturr�det, utan har fallit innanf�r ramarna av
skolans allm�nna budget. Eftersom intresset f�r s�dana projekt som tar tillvara barnens l�slust
och spr�kutveckling blivit st�rre, �r det ingen tillf�llighet att projektet kommit till st�nd under
denna tidsperiod.

V�rt intresse f�r barn och barns spr�kutveckling bygger delvis p� att vi arbetar som
barnbibliotekarier. Vi anser ocks� att samarbete mellan skola och folkbibliotek �r b�de viktigt
och n�dv�ndigt, dels med tanke p� den nya pedagogiken, med mycket egen forskning, dels med
tanke p� de p� m�nga h�ll underm�liga skolbiblioteken. Det �r, tycker vi, n�dv�ndigt att
grundl�gga ett l�sintresse hos barnen redan i tidig �lder. Ett intresse f�r l�sning underl�ttar
skolarbetet och den rena upplevelsel�sningen har stor betydelse f�r f�rm�ga till fantasi och
inlevelse. Biblioteket �r en av de viktigaste institutionerna d� det g�ller att utveckla barns
fantasi och spr�k. Vi �r s�ledes intresserade av hur man bygger upp ett projekt som str�var
efter att f�rb�ttra l�slusten och det egna skapandet av texter samt av hur ett s�dant samarbete
mellan folkbibliotek och skola fungerar i praktiken.
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BAKGRUND

�mnet f�r v�r uppsats �r ÓHisnande historier - fr�n Bellman till BatmanÓ, ett l�s- och
skrivfr�mjande projekt som drivits i Ystad kommun under HT 1998. Projektet, som �r ett
samarbete mellan folkbiblioteket i Ystad och BUN 1, best�r av f�rfattarbes�k i alla
kommunens andra- och fj�rdeklasser. F�r andraklasserna heter projektet ÓOrdlek och fantasiÓ,
men inneh�llet �r i allt v�sentligt det samma. ÓOrdlek och fantasiÓ drevs under VT-98 och
ÓHisnande historier...Ó under HT-98.

D� det fanns intresse f�r ett permanentande av projektet hos initiativtagarna, en grupp
best�ende av en barnbibliotekarie, en l�rare samt samordnande rektor p� BUN, blev vi
tillfr�gade om vi kunde t�nka oss att g�ra en utv�rdering av projektet och av hur det faktiskt
fungerade. Eftersom vi b�da ville skriva om barnverksamhet i n�gon form passade temat oss
v�l och vi har under HT 1998 arbetat med att granska ÓHisnande historier...Ó.

Vi har f�ljt projektet i ett par av fj�rdeklasserna i Ystad under HT-98 samt delat ut en enk�t
med fr�gor till eleverna. Vi har intervjuat initiativtagare och andra deltagare samt studerat det
material som finns tillg�ngligt om f�rfattarbes�k, bibliotekets upps�kande verksamhet och
samarbete mellan folkbibliotek och skola. N�gon fullst�ndig utv�rdering har vi inte kunnat g�ra,
emedan de l�ngsiktiga effekterna av projektet �nnu inte kan sk�njas. Vad vi ist�llet gjort �r att
observera hur f�rfattarbes�ken avl�per i klasserna samt de direkta effekterna av projektet p�
m�lgruppen och p� deltagarna. Vi har inte studerat ÓOrdlek och fantasiÓ, dels p� grund av att
projektet redan var avslutat d� vi b�rjade med v�r uppsats, dels eftersom de resultat vi
kommer fram till i utv�rderingen av ÓHisnande historier...Ó �ven b�r kunna appliceras p�
ÓOrdlek och fantasiÓ. Projekten �r helt likv�rdiga f�rutom temat samt �ldern p� m�lgruppen.

V�rt perspektiv �r naturligt nog bibliotekets, och vi �r medvetna om att en utv�rdering skulle
kunna se annorlunda ut om det var blivande l�rare som skrivit den. Vi fokuserar snarare
formerna och f�ruts�ttningarna f�r samarbete �n den pedagogiska sidan av ÓHisnande
historier...Ó �ven om vi tar upp denna och andra aspekter. Samarbete mellan och �ver
institutioner och institutionsgr�nser �r, enligt v�r mening, en positiv trend och b�de biblioteket
och skolan har mycket att vinna p� dylik samverkan. V�r f�rhoppning �r att v�r utv�rdering,
f�rutom att ge information om projektets effekter och mottagande, skall kunna vara en
inspiration f�r initiativtagare och deltagare f�r att ytterligare utveckla och f�rdjupa samarbetet
kring projektet.

                                                
1 BUN = Barn- och Utbildningsn�mnden
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SYFTE OCH FR�GEST�LLNINGAR

Syftet med v�rt arbete �r att g�ra en formativ 2 utv�rdering av projektet ÓHisnande
historierÉÓ. Vi vill f�rs�ka utr�na om projektets nuvarande form �r lyckad eller om man b�r
omarbeta eller utveckla det. V�r grundl�ggande fr�gest�llning �r om denna form f�r samverkan
mellan skola och folkbibliotek �r ett givande tillv�gag�ngss�tt med tanke p� vad man fr�n de
olika deltagarnas sida vill uppn� med samarbetet.

Utv�rderingen g�r vi efter f�ljande fr�gest�llningar:

•  Hur arbetar man fr�n bibliotekets respektive skolans h�ll f�r att uppn� m�ls�ttningarna
f�r projektet?

•  Hur fungerar den gemensamma planeringen mellan projektets deltagare?
•  Hur fungerar kommunikationen mellan l�rare, bibliotekarier och BUN?
•  Hur stor �r medvetenheten bland de medverkande om varandras roller och attityder?
•  Hur fungerar det praktiska utf�randet p� skolorna?
•  Vilka direkta effekter av projektet kan sk�njas, p� biblioteket och i skolan, fr�mst p�

eleverna?

V�r utv�rdering g�ller s�v�l samarbetsformen f�r projektet som det praktiska genomf�randet
av det. Vi tittar b�de p� hur samarbetet fungerar mellan deltagarna och hur projektet utf�rs i
form av f�rfattarbes�ken. Vidare unders�ker vi hur m�lgruppen upplever ÓHisnande
historierÉÓ samt vad de �vriga deltagarna anser om projektets form och inneh�ll.

Med v�r unders�kning hoppas vi kunna klarg�ra om ÓHisnande historier..Ó kommer att leda till
de effekter och resultat man �nskar fr�n initiativtagarnas h�ll, eller om en revidering av
projektet �r att f�redra. Med utg�ngspunkt fr�n resultaten av v�r unders�kning ger vi n�gra
konkreta �tg�rdsf�rslag f�r att utveckla och f�rb�ttra projektet. Dock kommer vi inte, av
tidsm�ssiga sk�l, att kunna utv�rdera projektets eventuella l�ngsiktiga effekter.

                                                
2 Vi har valt att g�ra en formativ utv�rdering av ÓHisnande historier...Ó Det finns, enligt R Patel, tv� typer av
utv�rderande unders�kningar, summativ utv�rdering eller formativ utv�rdering. Den summativa utv�rderingen
sker efter genomf�randet av det man ska utv�rdera, medan den formativa utv�rderingen sker under tiden
genomf�randet p�g�r. Patel, R och Tibelius, U (red.), Grundbok i forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur,
1987, s. 58.
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DISPOSITION AV UPPSATSEN

V�r uppsats �r disponerad enligt f�ljande: n�rmast presenteras ett avsnitt om de
nyckelbegrepp vi anv�nder oss av. D�refter kommer metodavsnittet som �r relativt omfattande
och i vilket vi g�r igenom hur vi valt att l�gga upp litteraturstudien samt metoden f�r
intervjuer, pilotunders�kning, enk�t och observationer. I kapitlet litteraturgenomg�ng ing�r det
avsnitt om bibliotekens upps�kande verksamhet, samverkan skola - folkbibliotek samt
f�rfattarbes�k.

D�refter f�ljer projektbeskrivning och m�ls�ttning f�r ÓHisnande historierÉÓ. H�r ing�r dels
inneh�ll och m�ls�ttning med projektet och dels vilka ekonomiska ramar man haft att arbeta
utifr�n. F�r att f� en god bild av hur projektet fungerar har vi ocks� valt att ta med en kort
beskrivning av Ystads kommun. H�r presenterar vi bibliotek i Ystads kommun samt en
genomg�ng av skolor i Ystads kommun. I ett kort avsnitt om kultur f�r skola och barnomsorg
visar vi p� de kulturpolitiska m�l man satt upp f�r barn- och ungdomar i kommunen.

Uppsatsens k�rna b�rjar med kapitlet om f�rfattarbes�k i �rskurs fyra. H�r g�r vi igenom vad
vi observerat under f�rfattarens bes�k i de olika klasserna, p� Backa- och �ngaskolan i Ystad.
Sedan f�ljer efter varandra resultat av intervjuer och resultat av enk�ter samt analysen av
observationer. Till v�r hj�lp har vi ocks� haft BUN:s utv�rdering av ÓHisnande historierÉÓ,
d�r l�rarna har f�tt utv�rdera projektet. I de sista kapitlen behandlar vi de slutsatser och
�tg�dsf�rslag vi kommit fram till. Slutligen f�ljer en f�rteckning �ver de k�llor vi anv�nt samt
de bilagor vi valt att presentera.
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DEFINITION AV NYCKELBEGREPP

Akrostikon
ÓText (oftast) dikt d�r radernas begynnelsebokst�ver, l�sta lodr�tt, bildar ett ord (vanligen ett
namn) eller en satsÓ.3

L�sfr�mjande verksamhet
ÓL�sfr�mjande verksamhet �r ett vitt begrepp som i sin grundbetydelse t�cker allt fr�n
litteraturutgivning, litteraturst�d, olika biblioteksverksamheter till mycket konkreta och
avgr�nsade l�spedagogiska projekt. F�r biblioteken �r l�sfr�mjande verksamhet grundl�ggande
och f�ruts�ttningen f�r arbetet med b�cker/ litteratur.Ó 4 I v�rt arbete definierar vi
l�sfr�mjande verksamhet som aktivt upps�kande verksamhet utanf�r biblioteket samt s�dan
verksamhet som bedrivs p� biblioteket i form av program och �r planerad och definierad f�r
en viss m�lgrupp. Exempel p� l�sfr�mjande verksamhet �r utst�llningar, sagoverksamhet,
h�gl�sning, f�rfattarbes�k, biblioteksbes�k, bokcirklar, l�sprojekt, bokprat i klasser och
skrivarverksamhet. 5

Travesti
Resultatet av att framst�lla en v�lk�nd text, visa, person eller bild i en ny form, oftast
humoristisk. 6

Upplevelsel�sning
Med detta menar vi den typ av l�sning som endast syftar till l�sarens f�rstr�else och
rekreation.

Upps�kande verksamhet
Termen upps�kande verksamhet har i bibliotekssammanhang tv� inneb�rder. I dess ena
betydelse menar man s�dan verksamhet som riktar sig mot personer som p� grund av sjukdom
eller annat f�rhinder inte kan ta sig till biblioteket, varf�r biblioteket ist�llet kommer till dem.
Dess andra inneb�rd �r verksamhet som riktar sig till t ex skolor, f�rskolor, barnomsorg eller
andra grupper, d� bibliotekarier Óg�r utÓ till t ex skolklasser med bokprat eller andra typer av
evenemang.

                                                
3 Nationalencyklopedin, H�gan�s, Bra B�cker, 1989, band 1, s. 141.
4 Barns tillg�ng till b�cker, Statens Kulturr�d, Stockholm, 1984, s. 52.
5 Ibid, s. 52.
6 Nationalencyklopedin, band 18, s. 397.
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METOD

F�r att kunna genomf�ra en utv�rdering av ÓHisnande historier...Ó beh�vde vi information av
olika slag. F�rutom en detaljerad beskrivning av projektet, dess syfte och m�l samt
uppl�ggning, utf�rande och kostnad var det viktigt att f� information om de medverkande;
deras roller i ÓHisnande historier...Ó, deras inst�llning och infallsvinklar.

M�lgruppen f�r projektet, eleverna i �rskurs 4 m�ste ocks� studeras. Deras uppfattning av och
reaktion p� ÓHisnande historier...Ó var n�dv�ndig att klarg�ra. Hur fungerade interaktionen
mellan eleverna och Clas Rosvall, den bes�kande f�rfattaren, och vad blev de direkta resultaten
av f�rfattarens bes�k? Vidare var det viktigt f�r v�rt arbete att klart definiera vad upps�kande
och l�sfr�mjande verksamhet g�r ut p�, samt f�r i vilken utstr�ckning s�dan bedrivs och har
bedrivits i Sverige. Hur brukar f�rfattarbes�k se ut och vilka effekter finns dokumenterade?
Hur vanligt �r det med samarbeten mellan folkbibliotek och skola och finns det n�gra
j�mf�rbara projekt som bedrivits under senare �r?

LITTERATURSTUDIER

F�r att kunna g�ra en relevant utv�rdering var det n�dv�ndigt att ta del av den litteratur samt
de artiklar och rapporter som finns kring de olika aspekterna av projektet; upps�kande och
l�sfr�mjande verksamhet, samarbete mellan skola och folkbibliotek, ekonomiska
f�ruts�ttningar f�r satsningar av denna typ samt statistiskt material om bibliotek och deras
barnverksamhet i Sverige. Vi gjorde �ven en intervju med en barnbibliotekarie, Barbro G�lich,
f�r att f� inblick i hur en aktiv bibliotekarie med stor erfarenhet ser p� de �mnen vi behandlar.

INTERVJUER

Vi redovisar h�r hur vi gick tillv�ga n�r vi lade upp v�ra intervjuer och sedan hur vi genomf�rde
dessa.

Metod och tillv�gag�ngss�tt

Intervjuerna har genomf�rts p� informanternas arbetsplatser. Detta har varit enklast f�r
informanterna, d� intervjuerna �gt rum under arbetstid. Med undantag av de tre f�rsta
intervjuerna som skedde i samtalsform, har en av oss st�llt fr�gor och sk�tt bandspelaren,
medan den andra f�rt kompletterande anteckningar. Vi har b�da varit n�rvarande under alla
intervjuer utom intervjuerna med Barbro G�lich och Clas Rosvall. Transskriberingen av
intervjuerna har skett i s� n�ra anslutning till intervjutillf�llet som m�jligt.

F�r att testa v�ra intervjufr�gor genomf�rde vi en intervju med en l�rare, Eva Nilsson p�
L�derups skola. Fj�rdeklassen d�r hade haft f�rfattarbes�ket redan under v�rterminen,
samtidigt som ÓOrdlek och fantasiÓ drevs i andraklassen p� grund av att man fr�n
initiativtagarnas och finansi�rernas sida ans�g det f�r tidskr�vande och kostsamt att l�ta Clas
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Rosvall resa till L�derup (som ligger i utkanten av Ystads komun fr�n huvudorten r�knat)
under b�de v�r- och h�stterminen. Denna pilotintervju genomf�rdes 15/9 1998. Vi genomf�rde
�ven en pilotenk�t i L�derup, vilket vi �terkommer till i avsnittet om enk�ten.

Vi har gjort f�ljande intervjuer:

•  9 september 1998. Barnbibliotekarie Isabelle Halvarsson (IH), p� Ystads bibliotek.
Ber�knad tid: ca 30 minuter.

•  19 november 1998. Barnbibliotekarie Isabelle Halvarsson (IH). Ber�knad tid: ca 60 minuter.
•  11 september 1998. Vik. samordnande rektor p� BUN Ingrid Linde (IL), Ystads kommun.

Ber�knad tid: ca 20 minuter.
•  3 december 1998. Vik. samordnande rektor p� BUN Ingrid Linde (IL). Ber�knad tid: ca 30

minuter.
•  14 oktober 1998. Barnbibliotekarie Barbro G�lich (BG), p� Lunds stadsbibliotek. Ber�knad

tid: ca 60 minuter.
•  15 oktober 1998. F�rfattare Clas Rosvall (CR). Ber�knad tid: ca 60 minuter.
•  9 november 1998. Kultur- och bibliotekschef Ann-Elise Ahlstrand (AA), p� Ystads

bibliotek. Ber�knad tid: ca 40 minuter.
•  10 december 1998. L�rare Thommy Olsson och Christer Andersson, p� �ngaskolan i

Ystad. Ber�knad tid: ca 25 minuter.
•  18 december 1998. L�rare H�kan Andersson och Thomas Ahlstedt, p� Backaskolan i

Ystad. Ber�knad tid: ca 35 minuter.

Syfte med intervjuerna

V�rt syfte med intervjuerna har varit att f� s�v�l information om projektet som synpunkter
och �sikter p� det samma. Vi har ocks� varit intresserade av informanternas erfarenheter av och
�sikter om �mnet folkbibliotek och skola i samverkan. Fr�gorna varierar s�ledes fr�n rena
faktafr�gor till bed�mnings-, �sikts- och attitydsfr�gor.

Urvalskriterier

Valet av informanter har k�nts sj�lvklart. Vi ville naturligtvis l�ta projektets initiativtagare, IH
och IL komma till tals. De b�da �r �ven representanter f�r biblioteket respektive skolan, genom
BUN. F�r att f� en mer helt�ckande bild av bibliotekets delaktighet i barn- och
ungdomskulturfr�gor i Ystad, valde vi ocks� att intervjua AA. Naturligtvis var det �ven viktigt
att f� de medverkande l�rarnas bild av ÓHisnande historierÉÓ. Valet av klasser och l�rare,
berodde fr�mst p� f�rfattarbes�kens tidsm�ssiga placering. Backa- och �ngaskolan var de
f�rsta skolorna som bes�ktes. Att vi valde att intervjua l�rarna till de klasser vi observerade,
borde inte kr�va n�gon n�rmare f�rklaring. Det var �ven intressant f�r v�r uppsats att intervjua
CR, d� han �r den f�rfattare som h�ller i projektets utf�rande i skolorna.                                             
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Basfr�gornas syfte och utformande

Ett fr�geformul�r, v�ra basfr�gor, utarbetades och har legat till grund f�r intervjuerna med de
inblandade i projektet. Vi har naturligtvis ocks� st�llt mer specifika fr�gor till de olika
informanterna och eftersom dessa har olika yrkesbakgrund, har vi anpassat fr�gorna efter detta.
Fr�gorna till de personer som inte �r inblandade i projektet �r av en mer allm�n karakt�r, men
f�ljer basfr�gorna vad g�ller de tre sista punkterna.

Vi valde att utarbeta basfr�gor eftersom vi p� detta s�tt l�ttare kunde j�mf�ra de olika
informanternas �sikter. Vi har utformat basfr�gorna efter vad vi tycker �r mest v�sentligt f�r en
utv�rdering av ÓHisnande historierÉÓ. Basfr�gorna speglar de fr�gest�llningar vi st�llt upp. De
handlar om m�ls�ttningar, kommunikation, medvetenhet  och effekter av projektet.

Basfr�gor:

1. Vilken �r m�ls�ttning med projektet?
2. Vilken effekt tror informanten att projektet kommer att f� och vilken effekt �nskar man att

det ska f�?
3. �r informanten n�jd med projektet i dess nuvarande form? Eventuella f�rslag p�

f�r�ndringar?
4. Hur fungerar kommunikationen mellan deltagarna och initiativtagarna i projektet?
5. Tidigare erfarenheter av samarbete mellan skola och folkbibliotek?
6. Inst�llningen till liknande samarbete mellan skola och folkbibliotek?
7. Upplever informanten n�gra f�r�ndringar i attityderna till samarbete mellan skola och

folkbibliotek?

Basfr�ga 1 till 4 �r direkt knutna till ÓHisnande historierÉÓ medan basfr�ga 5 till 7 �r �mnade
att ge oss ett vidare perspektiv p� samarbete mellan folkbibliotek och skola samt v�ra
informanters inst�llning till och erfarenhet av dylika. Vi ans�g att det var intressant att j�mf�ra
informantens �sikt om samarbeten i ett vidare perspektiv med �sikterna om det aktuella
projektet.

Standardisering och strukturering

Genom utarbetandet av basfr�gor hoppas vi ha �stadkommit ett visst m�tt av strukturering. Vi
bed�mer v�r intervjuform som halvstrukturerad, d� fr�geomr�dena kommer i en best�md f�ljd
och informanten svarar p� det vi vill veta.7 Valet av halvstrukturerade intervjuer m�jligg�r det
�ven f�r informanterna att ge sin syn p� s�dant vi inte sj�lva t�nkt att fr�ga om, men som kan
vara av intresse f�r v�rt arbete. Dessutom har vissa intervjufr�gor syftat till att ge konkret
information och d� �r det viktigt att l�ta informanten utveckla sitt svar. Metoden �r s�ledes
kvalitativ, d� informanterna kunnat svara fritt p� v�ra fr�gor.

                                                
7 Lantz, A. Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 21.
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Vi anv�nder ocks� Jan Trosts definition av standardisering h�mtad fr�n Enk�tboken. 8 Graden
av standardiseringen i intervjuerna �r t�mligen l�g. V�rt tillv�gag�ngss�tt vid intervjuerna har
varit de samma vid samtliga tillf�llen, men tidpunkt, lokal, f�rkunskaper hos informanterna etc
har varierat mellan tillf�llena.

P�verkansfaktorer

D� vi analyserat svaren p� basfr�gorna har vi f�rs�kt att ha f�ljande i �tanke; tid, plats,
fr�gornas utformning samt sammanhanget fr�gorna st�llts i. Dessutom har vi tagit i
ber�kning den eventuella p�verkan vi som intervjuare och unders�kare kan ha haft p� de svar
informanterna gett. Alla dessa faktorer kan p�verka informanternas svar, vilket i sin tur kan
p�verka resultaten av v�r unders�kning. Helt g�r det aldrig att undvika ett visst m�tt av
p�verkan, men vi har f�rs�kt att vara medvetna om detta samt att tydligg�ra de element som
eventuellt har bidragit till en s�dan p�verkan.

Vad g�ller tidpunkten f�r intervjuerna kan vi i skrivande stund se att det finns en viss or�ttvisa
i hur intervjuerna �r f�rdelade �ver tiden. Intervjun med CR utf�rdes p� ett tidigt stadium i
projektet medan �vriga genomf�rdes i dess slutfas. Det �r m�jligt att svaren hade sett
annorlunda ut om vi st�llt samma fr�gor till CR i projektets slutskede i st�llet f�r i dess b�rjan.
Kanske borde vi ha gjort intervjun med CR senare �n vad som nu var fallet. Att genomf�ra
�vriga intervjuer i slutskedet av ÓHisnande historierÉÓ tycker vi har varit det r�tta
tillv�gag�ngss�ttet, d� informanterna hade projektet aktuellt i minnet och de hunnit bilda sig en
uppfattning om hur det praktiskt fungerade.

Platsen f�r intervjuerna har i samtliga fall varit informanternas arbetsplats. V�r uppfattning �r
att denna milj� �r b�st l�mpad f�r intervjuer av det slag vi genomf�rt. P� sin arbetsplats, inom
r�ckh�ll f�r material man eventuellt vill h�nvisa till och i sin normala position, �r informanten
n�rmare projektarbetet �n p� n�gon annan plats utan anknytning till hans/ hennes yrkesroll. D�
alla informanter deltar i projektet som yrkesut�vare och inte som privatpersoner var valet av
lokal f�r intervjuerna enkelt. Dessutom besparade vi dem det eventuella besv�r och den tid det
skulle ha kr�vt att f�rflytta sig fr�n arbetsplatsen eller hemmet. Platsen f�r intervjun b�r inte
ha p�verkat svaren negativt.

Vi har inte sett n�gra tecken p� att informanterna uppfattat fr�gorna som oklara eller p� annat
s�tt besv�rliga att svara p�. Om det i n�got fall har beh�vts ett f�rtydligande, har vi bist�tt med
ett s�dant direkt, men generellt har informanterna kunnat svara p� fr�gorna utan avbrott.
M�jligen kunde vi ha skickat ut basfr�gorna i f�rv�g och p� det s�ttet gett informanterna en
m�jlighet att f�rbereda sina svar, men f�r v�rt syfte ter sig den modell vi valt att anv�nda som
ett b�ttre alternativ. F�r att f� en s� sanningsenlig bild av projektarbetet som m�jligt, ville vi f�
den spontana reaktionen och inst�llningen snarare �n en i f�rv�g bearbetad version.

                                                
8 Trost, J. Enk�tboken, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 53.
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Sammanhanget intervjuerna gjorts i, har naturligtvis p�verkat informanternas svar. Eftersom vi
fick en f�rfr�gan om att utv�rdera ÓHisnande historierÉÓ fanns det troligen, fr�n
uppdragsgivarnas h�ll, ett intresse av att ge oss en s� objektiv och utt�mmande bild av
projektet som m�jligt. Samtidigt g�r informanternas delaktighet i projektet att de oundvikligen
�r subjektiva i sin bed�mning och framst�llning av det samma. Alla informanter (med undantag
f�r BG) har ett  intresse i projektet, s�v�l ekonomiska som arbetsm�ssiga. Dessutom utf�rdes
st�rre delen av intervjuerna under en fas d� det fortfarande var os�kert huruvida projektet
skulle permanentas eller inte. D� alla informanter som har en del i ÓHisnande historierÉÓ var
positiva till ett permanentande finns risk f�r att detta kan ha p�verkat svaren.

Vad g�ller i vilken utstr�ckning vi kan ha p�verkat informanternas svar, har detta en viss
anknytning till sammanhanget intervjuerna gjorts i. Det �r os�kert om v�r uppsats kommer att
p�verka projektet eller dess fortsatta utveckling p� n�got direkt s�tt, men v�rt arbete kommer
sannolikt att l�sas av samtliga deltagare och de resultat vi redovisat �r intressanta f�r alla
informanterna. Den presentation vi ger av ÓHisnande historierÉÓ och de medverkande i
projektet torde kunna ha en viss betydelse f�r informanterna. V�r roll som granskare och
utv�rderare kan s�ledes ha p�verkat de svar vi f�tt, d� informanterna kan ha anpassat svaren
efter hur man vill framst� inf�r kollegor och medarbetare.

PILOTUNDERS�KNING

F�r att testa v�ra enk�t- och intervjufr�gor gjorde vi en pilotunders�kning i en femteklass i
L�derup, som haft f�rfattarbes�k l�s�ret innan. Vi f�ljde samma procedur som under de andra
bes�ken i klasserna. Efter en kort presentation av oss sj�lva och v�r uppsats gav vi
instruktioner om hur enk�ten skulle ifyllas samt st�llde oss till elevernas f�rfogande i h�ndelse
av att de beh�vde fr�ga om n�got. Gl�djande nog utnyttjade de denna m�jlighet till fullo.
Intervjun med l�raren tog ca 10 minuter och klassens besvarande av enk�ten tog ca 15 minuter.

Vi upplever att pilotenk�ten var en n�dv�ndig �vning och inspirationsk�lla f�r det kommande
arbetet. Det visade sig att denna testenk�t gav v�rdefull information om hur eleverna
uppfattade fr�gorna och hur l�ng tid det tog dem att fylla i enk�ten. Vi omformulerade ett antal
fr�gor som direkt f�ljd av detta. Dock framkom det vid utdelandet av enk�terna i �ngaskolan,
att de �ndringar vi gjort till f�ljd av bes�ket i L�derup, inte var tillr�ckliga. T ex uttryckte
klassen i L�derup en �nskan om att rangordna vissa svarsalternativ, ett alternativ som inte
fanns p� v�r pilotenk�t. Av denna anledning �ndrade vi tv� av fr�gorna, s� att man kunde
rangordna svarsalternativen. Detta fungerade inte i den f�rsta klass som enk�ten delades ut i;
m�nga hoppade �ver de fr�gor som man skulle rangordna. Vi var allts� tvungna att revidera
enk�ten ytterligare en g�ng. Den fr�msta anledningen till att pilotunders�kningen inte gav det
st�d vi hoppats �r, enligt v�r uppfattning, de olika f�ruts�ttningar som klassen i L�derup och
klassen p� �ngaskolan hade. I L�derup hade man bes�k av f�rfattaren f�reg�ende l�s�r. N�r vi
delade ut pilotenk�ten, var klassen dessutom inte tr�tt efter en hel timmes lektion, utan
lektionen hade precis b�rjat. Vi borde tagit h�nsyn till detta d� vi planerade enk�ten och dess
utdelande i skolorna i Ystad. Vi �terkommer till detta avsnittet om ÓAnalys av enk�ternaÓ.



15

ENK�T

H�r redovisar vi hur vi st�llt upp enk�tfr�gorna, hur vi valde form och inneh�ll samt varf�r v�r
f�rsta enk�t blev misslyckad.

Metod och tillv�gag�ngss�tt

V�r unders�kning har innefattat en enk�t best�ende av 17 fr�gor. Enk�ten har delats ut till tv�
fj�rdeklasser i Ystads kommun. Vi gav enk�ten till l�rarna i de ber�rda klasserna torsdagen den
10 december 1998. D�refter fick l�rarna en vecka p� sig att dela ut enk�terna.

Urvalskriterier

Som vi n�mnt tidigare, var v�ra urvalskriterier huvudsakligen tidsm�ssiga. De skolor vi
bes�kte, Backa- och �ngaskolan, kan dock s�gas vara t�mligen representativa f�r
mellanstadieskolor i Ystads kommun. Vi beskriver skolorna utf�rligare i avsnittet om Ystad.  

Enk�tens syfte

Vi valde att utforma en enk�t f�r eleverna av tv� sk�l. Dels ville vi ta reda p� hur eleverna i
fj�rde klass upplevde f�rfattarbes�ken och de skrivuppgifter de fick. Dels var vi intresserade
av hur ofta de bes�kte biblioteket och vilka l�svanor de hade. D� vi ville f�rs�ka sk�nja
generella m�nster valde vi en kvantitativ unders�kningsmetod snarare �n en kvalitativ. Att
intervjua eleverna hade tagit f�r l�ng tid och allt f�r mycket arbete. F�r v�rt arbete var det mera
intressant att ta fram de mera �vergripande tendenserna bland eleverna.

Enk�tens och fr�gornas utformande

D� vi utformade enk�ten hade vi, f�rutom sv�righeten att st�lla r�tt fr�gor, �ven att ta h�nsyn
till att den skulle delas ut till elever som kunde vara mer eller mindre l�skunniga och som inte
kunde f�rv�ntas f�rst� fr�gorna p� samma s�tt som vuxna m�nniskor skulle g�ra.

F�r att f� lite v�gledning i hur man utformar en enk�t f�r barn s�kte vi efter skrivet material i
�mnet, men fann ytterst lite. Den bok vi kunde anv�nda oss av var Elisabeth Doverborgs och
Ingrid Pramlings bok Att f�rst� barns tankar (1985), vilken behandlar intervjuer med barn i
f�rskole- och l�gstadie�lder. H�r fanns vissa bra riktlinjer och r�d som vi har f�rs�kt att ta till
oss i utformandet av enk�ten. Dessutom har vi anv�nt oss av tv� magisteruppsatser fr�n
biblioteksh�gskolan i Bor�s: Karin Andolf-Johannessons Vart tog slukarbarnen v�gen (1997)
och Tobias Hjertzells Bibliotek- ett st�lle d�r man l�nar b�cker (1996).
F�rst och fr�mst b�r man d� man skall st�lla fr�gor till barn t�nka p� att de ofta f�rs�ker
anpassa sina svar efter vad de tror att den vuxne vill h�ra. ÓBarn genomsk�dar snart vilka
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f�rv�ntningar l�rarna har och svarar f�r att tillfredsst�lla dessaÓ. 9 Detta g�ller speciellt f�r
skolbarn som ju tidigt l�r sig att svara Ór�ttÓ f�r att tillfredsst�lla l�raren. Av denna anledning
har vi f�rs�kt formulera v�ra fr�gor s� att de inte �r ledande.

ÓSom intervjuare m�ste man vara lyh�rd f�r den suggestibilitet
som l�tt utvecklas i en intervjusituation, dvs den f�ljsamhet
som barnet naturligt har n�r det talar med en vuxen. Ofta anstr�nger
sig barnet f�r att lista ut vad det �r den vuxne vill ha reda p�.
Detta f�rh�llande �r det som mest skiljer barnintervjuer fr�n
vuxenintervjuer. [...] F�ljsamheten �r dock mindre ju yngre
f�rskolebarnet �r, samt st�rre ju fler �r man g�tt i traditionell
skola d�r det f�rv�ntas ett r�tt svar av enÓ. 10

ÓFr�geteknikens karakt�r utm�rks av att man b�rjar med att st�lla vida och �vergripande fr�gor,
f�r att sedan allt mer n�rma sig det specifika problemetÓ. 11 V�r tanke �r att elevens
sj�lvf�rtroende v�xer d� hon/han ser att de kan fylla i svaren p� ett s�tt som k�nns sant och
riktigt. Hade vi inlett med de fr�gor som kr�vde en gradering av olika svarsalternativ hade
kanske en del elever k�nt en tvekan som i v�rsta fall kunde p�verka hela enk�ten. ÓInledningen
p� en intervju b�r ta sin utg�ngspunkt i en f�r barnet k�nd situation eller upplevelse. Det �r
alltid l�ttare f�r barn att reflektera utifr�n en f�r dem konkret h�ndelse, upplevelse etc �n att
reflektera �ver ett teoretiskt begreppÓ.12

Genom att sj�lva n�rvara och iaktta klassens interaktion med Clas, kunde vi p� ett b�ttre s�tt
utv�rdera enk�terna och f�rst� barnen. F�rfattarna talar �ven om risken f�r att barnen b�rjar
fabulera om de blir uttr�kade eller tr�tta. Vi tror dock inte att den form v�r enk�t har i n�gon
st�rre utstr�ckning medger till detta. Dessutom �r de barn vi arbetar med �ldre �n de barn som
beskrivs i boken, vilket torde ytterligare minimera riskerna f�r ren fabulering.

I enk�ten anv�nde vi oss av en del rena sakfr�gor, t ex ÓJag �r flicka/pojkeÓ. N�r vi st�llde
attityd- eller �siktsfr�gor har vi f�rs�kt att ge eleven fler svarsalternativ �n tv�, t ex
Óroligt/s�d�r/tr�kigtÓ. Vad g�ller svarsalternativen �r de fasta i alla fr�gor, utom tv�. Vi har i
enk�tens slutgiltiga form lyckats undvika f�ljdfr�gor utom i ett fall. Vi har f�rs�kt undvika
l�nga fr�geformuleringar, negationer och kr�ngliga ord. Fr�gornas ordningsf�ljd �r stigande, vi
b�rjar med l�ttare fr�gor och g�r mot de fr�gor som kr�ver lite mer eftertanke, f�r att avsluta
med: ÓVad l�ser du just nu?Ó. ÓN�r man vid en personlig intervju st�llt alla sina fr�gor h�r man
sig f�r om den man intervjuat har n�got att till�gga. P� motsvarande s�tt b�r man ocks� avsluta
formul�ret med en s�dan �ppen och kravl�s fr�gaÓ. 13

Enk�ten best�r i sin slutgiltiga form av 18 fr�gor, varav 2 besvaras fritt, med egna ord. Resten
av fr�gorna besvaras med kryss i olika rutor. P� 10 av fr�gorna finns 3 svarsalternativ och p� 4
finns flera svarsalternativ, 4 eller 5 stycken. P� 2 av fr�gorna har vi valt att l�ta eleverna
rangordna sina svar. Vi har f�rs�kt att l�gga in s� f� Óvet ej - alternativÓ som m�jligt d� vi
misst�nker att den uttr�kade eleven kan frestas att v�lja ett s�dant svarsalternativ f�r att slippa
engagera sig. Fr�gornas utformning har vi f�rs�kt h�lla s� enkel som m�jligt s� att det inte skall

                                                
9 Doverborg, E och Pramling, I. Att f�rst� barns tankar, Liber, Stockholm, 1985, s. 21.
10 Ibid, s. 46.
11 Ibid, s. 34.
12 Ibid, s. 35.
13 Trost, s. 69.
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finnas utrymme f�r missf�rst�nd. Vi har arbetat efter tesen att enkelhet resulterar i
l�ttf�rst�elighet, framf�r allt eftersom det �r barn som tillfr�gas.

Enk�ten tog ca 15 minuter att besvara. Innan enk�ten delades ut, h�ll vi en kort presentation
d�r vi ber�ttade att vi skriver en uppsats om projektet med f�rfattarbes�k samt vad vi skulle
anv�nda enk�ten till. Eftersom barnen redan tr�ffat oss under det f�rsta bes�ket och
�terbes�ket beh�vde vi inte g�ra presentationen s� l�ngvarig.

Standardisering och strukturering

Vi har valt att genomg�ende anv�nda Jan Trosts definitioner av standardisering och
strukturering fr�n Enk�tboken.

V�r enk�t var fr�n b�rjan t�nkt att ha en h�g standardisering. Fr�gorna skulle vara de samma
f�r samtliga elever och situationen vid besvarandet av enk�ten skulle �ven den vara j�mf�rbar.
Alla elever skulle fylla i enk�ten direkt efter f�rfattarbes�ket. Eftersom vi var tvungna att
revidera enk�ten och dela ut den p� nytt i tv� av klasserna, har graden av standardisering
sjunkit. Fr�gorna i enk�ten har en h�g grad av strukturering s�v�l vad g�ller svarsalternativen,
som till stor del �r fasta, samt struktureringen av sj�lva fr�geformul�ret.

Reliabilitet och validitet

ÓInte s�llan menar man med reliabilitet att en m�tning
vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en f�r-
nyad m�tning. Ett problem i detta sammanhang �r att
man d� f�ruts�tter ett statiskt f�rh�llande. Med ett
symbolisk [!] interaktionistiskt syns�tt utg�r man
snarare fr�n att vi hela tiden deltar i processer. Och d�
 kan vi snarare f�rv�nta oss skilda resultat vid skilda
tidpunkter.Ó 14

V�r enk�ts reliabilitet kan inte s�gas vara h�g enligt den g�ngse betydelsen av begreppet,
emedan svaren p� fr�gorna till viss del troligen beror p� det tillf�lle den delas ut. Om vi delat ut
enk�ten vid ett senare tillf�lle, hade svaren antagligen sett annorlunda ut eftersom m�nga fr�gor
r�r nuet. Dessutom misst�nker vi att eleverna i direkt anslutning till f�rfattarbes�ket, b�ttre
kommer ih�g vad de egentligen tyckte och upplevde i samband med bes�ket.

Vi ser dock ingen m�jlighet att komma runt detta problem och samtidigt f� svar p� de fr�gor
som vi vill f� svar p�. Vi f�redrar det interaktionistiska syns�ttet, d�r man utg�r fr�n att
m�nniskor och deras situation genomg�r en st�ndig f�r�ndring. Detta p�verkar de resultat man
f�r vid olika unders�kningstillf�llen.
Vi anser att v�r enk�ts validitet �r god. Svarsalternativen �r f� och klart definierade. Svaren p�
fr�gorna motsvarar det vi vill unders�ka.

                                                
14 Trost, s. 57.
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Analysschema

F�r att kunna analysera enk�tsvaren l�nade vi ett enkelt analysschema fr�n Tobias Hjertzells
uppsats Folkbibliotek - ett st�lle d�r man l�nar b�cker. 15 Hjertzell tar upp n�gra olika
faktorer som kan p�verka svaren:

Analys: Det vill s�ga hur l�ttanalyserat materialet �r.
P�verkan: Hur vi som unders�kningsledare p�verkar eleverna.
Tillf�rlitlighet: Hur tillf�rlitliga svaren �r.
�ppenhet: Hur stor frihet eleven har att uttrycka sig.
Spr�k: Hur elevens spr�k begr�nsar/ p�verkar svaren.
Medvetenhet: Hur h�g medvetenheten �r hos eleven om vilka tankar, v�rderingar och �sikter
de sj�lva f�rmedlar.

Vi har ocks� sj�lva valt att l�gga till en analysfaktor:
Enk�tfr�gornas utformning: Hur fr�gornas utformning kan p�verka svaren.

Dessa variabler kan p�verka svaren och vi har tagit h�nsyn till detta i v�r analys av resultaten.
Dessutom har vi kritiskt granskat enk�ten, fr�gorna, dess utformning, dess omfattning,
sammanhanget den delades ut i, v�r medverkan och tidpunkten f�r dess utdelande. Vi �r
medvetna om att alla dessa faktorer kan ha p�verkat svaren.

Revidering av enk�t

Enk�ten har reviderats tv� g�nger, f�rst efter pilotunders�kningen och sedan efter �terbes�ket
p� �ngaskolan. Anledningarna till den andra revideringen av enk�ten �r fr�mst tv�: dels blev
enk�ten feltryckt, n�got som vi tyv�rr inte uppt�ckte f�rr�n vid sj�lva utdelandet, dels ins�g vi
vid insamlandet av enk�ten i klass 4b att fr�gorna beh�vde revideras ytterligare. Framf�rallt de
fr�gor d�r eleverna blev ombedda att rangordna svarsalternativen, orsakade bekymmer.
Troligen berodde detta p� att det fanns f�r m�nga svarsalternativ. P� grund av dessa faktorer
besl�t vi oss f�r att revidera enk�ten och trycka upp den p� nytt. Klasserna p� �ngaskolan
hade redan f�tt enk�ten i dess gamla form, men vi upplevde bristerna som s� allvarliga att vi
valde att l�ta eleverna svara p� enk�ten en g�ng till. Den nya enk�ten gavs till l�rarna p�
�ngaskolan en vecka efter f�rfattarens �terbes�k och l�rarna fick sj�lva dela ut den i sina
klasser, vilket innebar att vi inte var n�rvarande vid utdelandet. Dock hade vi l�mnat tydliga
instruktioner f�r hur enk�ten skulle ifyllas.

Vad g�ller Backaskolan, hann vi revidera enk�ten innan f�rfattarens �terbes�k. Vi �r medvetna
om det faktum att �ngaskolans elever har f�tt besvara enk�ten tv� g�nger, kan ha p�verkat
deras svar i f�rh�llande till Backaskolans elever.

                                                
15 Hjertzell, T. ÓFolkbibliotek - ett st�lle d�r man l�nar b�ckerÓ, Bor�s, Magisteruppsats 1996:3, s. 72.
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OBSERVATIONER

Metod f�r observationer

I avsnittet om Observationer i ÓGrundbok i forskningsmetodikÓ, beskriver Runa Patel vad en
observation inneb�r, ur en vetenskaplig synvinkel.

ÓSom vetenskaplig teknik f�r observationen inte vara
slumpm�ssig utan m�ste svara mot de krav som kan
st�llas p� en vetenskaplig teknik. (1) Observationen
m�ste vara systematiskt planerad; (2) informationen
m�ste registreras systematiskt samt (3) forskaren m�ste
ha tagit st�llning till problematiken kring till�mplighet,
p�litlighet, �verensst�mmelse och noggrannhet.Ó 16

Vi planerade v�ra observationer i den utstr�ckning det var m�jligt, samt registrerade dem i
kronologisk ordning. Vi var medvetna om vilka f�r- och nackdelar observationen som
vetenskapligt studium kan f�ra med sig, men f�r v�r uppsats �verv�gde f�rdelarna. Den
fr�msta f�rdelen �r att man kan observera elevens direkta agerande i samma stund det sker och
i ett naturligt sammanhang. Detta var en bidragande orsak till att vi inte enbart l�mnade en
enk�t utan ocks� valde att observera. Vi kunde b�ttre iakttaga ansiktsuttryck, h�ra spontana
kommentarer och uppleva den allm�nna st�mningen i klassen, som vi annars hade missat. De
st�rsta nackdelarna vid observationer �r att de �r tids�dande och kostnadskr�vande. Detta har
knappast p�verkat oss i n�gon h�gre grad, d� vi endast observerade vid �tta tillf�llen och den
enda kostnaden var v�r egen tid. Till nackdelarna h�r ocks� det vi n�mnt som en f�rdel ovan,
att observera beteenden i sitt naturliga sammanhang. Hur vet man vad som �r naturligt och
representativt? �r man medveten om att man observeras, kan man �ndra sitt beteende f�r att
anpassa det efter vad man tror att observat�ren vill se. 17

Vi kan endast intyga att vi f�rs�kt att ta med detta i ber�knande n�r vi observerat och att vi
inte sett n�gra tecken p� n�got som inte verkar naturligt eller representativt. Vi var noga med
att presentera oss i klasserna och ber�tta varf�r vi var d�r och vad vi gjorde. Naturligtvis kan
v�r n�rvaro ha p�verkat elevernas beteende till det negativa eller positiva, men vi har inte sett
n�got vid v�ra observationstillf�llen som tyder p� detta.

Strukturerade och ostrukturerade observationer

Enligt Patel finns det tv� olika observationss�tt, strukturerade och ostrukturerade. En
strukturerad observation inneb�r att forskaren �r medveten om vilka kategorier som ska
unders�kas och observationen inneh�ller oftast ett schema. Denna observationsform passade
inte f�r v�ra syften, s� vi anv�nde oss ist�llet av en ostrukturerad observation. Det inneb�r i

                                                
16 Patel, s. 93.
17 Ibid, s. 94-95.
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stora drag att observat�ren vill f� fram s� mycket kunskap som m�jligt, vilket utesluter ett
observationsschema med best�mda kategorier. 18 Denna observationsmetod Óanv�nds oftast i
utforskande syfte f�r att man ska kunna inh�mta s� mycket information som m�jligt kring ett
problemomr�de.Ó 19 Det inneb�r ocks� att man m�ste ha god k�nnedom om sitt
problemomr�de f�r att kunna veta vad som �r n�dv�ndigt att observera och registrera. Vi hade
diskuterat tidigare vad vi skulle observera, men inte utarbetat n�got schema. I stora drag var vi
intresserade av hur samspelet mellan Clas Rosvall och eleverna fungerade, men vi ville inte l�sa
oss vid att enbart observera utvalda beteenden och skeenden. Vi ville presentera en s� allsidig
bild som m�jligt �ver elevernas intresse f�r f�rfattarbes�k i allm�nhet och detta bes�k i
synnerhet.

Deltagande och ickedeltagande observat�r

Man kan antingen vara en deltagande eller ickedeltagande observat�r, enligt Patel. Skillnaden �r
att den deltagande observat�ren Ótar aktiv del i den situation som ska observeras och g�r in
som medlem i den aktuella gruppen.Ó 20 medan den ickedeltagande observat�ren ska kunna
observera en situation utan att hon/han m�rks. Utav detta kan vi se att vi, trots v�r �nskan att
vara ickedeltagande snarare tenderade att bli deltagande. Vi klev in i klassrummet tillsammans
med Clas Rosvall, presenterade oss f�r eleverna och l�rarna, f�r att slutligen placera oss l�ngst
bak i klassrummet, men �nd� fullt synliga och m�rkbara f�r eleverna. Det �r vanligast vid
deltagande observationer att man anv�nder sig av ostrukturerade observationer. �terigen finns
det nackdelar med detta, d� man som deltagande observat�r Óst�r det naturliga skeendet eller
interaktionen i gruppen.Ó 21 Detta kan p�verka hur gruppen reagerar, men samtidigt �r det en
risk som minskar om observat�ren �r ok�nd. Vi satt kvar i klassrummet hela lektionen och
pratade inte med eleverna eller l�rarna. De i sin tur verkade godta v�r f�rklaring till vad vi
gjorde d�r och riktade sedan hela sin uppm�rksamhet mot Clas Rosvall. Detta innebar att vi
kunde ost�rda iakttaga samspelet mellan eleverna och f�rfattaren.

Tillv�gag�ngss�tt

Vi ringde till �nga- och Backaskolan ungef�r en m�nad innan de f�rsta bes�ken skulle �ga rum.
D� talade vi med de ber�rda l�rarna, ber�ttade om oss sj�lva, �mnet f�r v�r uppsats och om hur
vi t�nkt oss att g� till v�ga. Vi f�rklarade att vi ville n�rvara p� b�de f�rfattarbes�ket och
�terbes�ket samt att vi ville dela ut en enk�t till eleverna efter�t. Vi bad �ven om en intervju
med l�rarna efter �terbes�ket. Alla l�rarna var positivt inst�llda till detta.

                                                
18 Patel, s. 96.
19 Ibid, s. 98.
20 Ibid, s. 99.
21 Ibid, s. 99.
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Observationerna har �gt rum i de utvalda klasserna vid tv� tillf�llen per klass. Dessa tillf�llen �r
d� f�rfattaren Clas Rosvall bes�kt och �terbes�kt klasserna.

•  �ngaskolan, bes�k, 2 november 1998. 4b kl. 09.40-10.40
 4a kl. 11.30-12.30

•  �ngaskolan, �terbes�k, 3 december 1998. 4b kl. 09.40-10.40
4a kl. 11.30-12.30

•  Backaskolan, bes�k, 5 november 1998. 4a kl. 10.40-11.40
4b kl. 12.00-13.00

•  Backaskolan, �terbes�k, 10 december 1998. 4a kl. 10.40-11.40
4b kl. 12.00-13.00

Under de fyra f�rsta bes�ken upprepades samma procedur. Vi tog oss till respektive skola,
m�tte l�rarna och Clas lite innan lektionens b�rjan och presenterade oss. V�l inne i
klassrummet presenterade vi oss kortfattat f�r klassen. Vi ber�ttade vad vi heter, att vi l�ser p�
Lunds Universitet p� Bibliotekarieutbildningen och att vi skriver en uppsats om projektet
ÓHisnande historier...Ó. D�refter satte vi oss l�ngst bak i klassrummet f�r att f� en god
�verblick och f�r att v�r n�rvaro inte skulle st�ra bes�ket.

Under bes�ket skrev vi ned vad som sades och gjordes samt gjorde anteckningar �ver vilken
respons Clas fick under bes�kets g�ng. Vi noterade klassens storlek, sammans�ttning,
placering, uppf�rande och engagemang.
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LITTERATURGENOMG�NG

F�r att f� en bild av hur synen p� samarbetet mellan skola och folkbibliotek har sett och ser ut
samt hur den upps�kande verksamheten utvecklats har vi studerat de handb�cker och
id�skrifter f�r barnbibliotekarier och barnbiblioteksarbete som funnits sedan slutet av 60-talet.
Mest har vi inriktat oss p� skrifter och handb�cker inom barnbiblioteksarbete utgivna av BTJ,
eftersom vi tror att detta speglar barnbiblioteksv�rlden i Sverige p� ett allsidigt och omfattande
s�tt. BTJ:s handb�cker anv�nds troligen av de flesta barnbibliotek i Sverige.

Vi har �ven tagit del av material som behandlar samverkan mellan folkbibliotek och skola.
Mycket av det material som finns �r skrivet under 70- och b�rjan av 80-talet. Det fanns ett
intresse f�r samverkan mellan skola och olika kulturinstitutioner under denna period d� man ju
intresserade sig mycket f�r kultur och �ven barnkultur �verhuvudtaget. Under 80-talets sista �r
och 90-talets b�rjan ledde den f�rs�mrade ekonomin och ett s�mre kulturklimat till mindre
engagemang och medel f�r satsningar p� barnkultur. Sedan n�gra �r har intresset  f�r barns
l�sande och spr�kutveckling �ter v�ckts efter larmrapporter fr�n Kulturr�det och debatter i
skol- och biblioteksv�rlden. Statens kulturr�d har delat ut pengar till skol- och barnbibliotek
samt till upps�kande verksamhet, fr�n biblioteken riktad mot barn. Vi f�rs�ker ge en kort
redog�relse �ver de senaste �ren och �ver situationen f�r 15 �r sedan. P� detta s�tt hoppas vi
kunna ge en sorts j�mf�rande och f�rklarande bakgrund till ÓHisnande historierÉÓ och
projektets utformning.

Vad g�ller f�rfattarbes�k eller utv�rderingar av f�rfattarbes�k, har det varit sv�rt att finna
litteratur om detta. I Sverige har vi inte kunnat finna n�gon relevant litteratur om utv�rderingar
av f�rfattarbes�k, utan mest �sikter om hur ett bra bes�k ska vara och motiveringar till varf�r
man ska ha f�rfattarbes�k �verhuvudtaget i skolan. Meningen var att vi skulle titta p�
litteratur om f�rfattarbes�k fr�n de senaste tio �ren, men vi har f�tt utvidga s�komr�det under
arbetets g�ng. Vi kommer f�rst att ta upp en utv�rdering som gjorts i Texas, USA, som �r den
utredning som mest liknar v�r egen utv�rdering, f�r att sedan titta p� n�gra �sikter i fr�gan som
en svensk unders�kning presenterat. Sedan kommer vi att redovisa n�gra f�rfattares �sikter
�ver hur ett bra f�rfattarbes�k ska organiseras och efter det ser vi p� vad man fr�n l�rarnas h�ll
tycker om f�rfattarbes�k i skolorna.  

BIBLIOTEKENS UPPS�KANDE VERKSAMHET

Att arbeta i barnbibliotek (1968) av Kerstin Gamstorp, Helena Sandblad och Kerstin Forsell-
Kraft var en av de f�rsta handb�ckerna i sitt slag och p� m�nga s�tt ett startskott f�r
handb�cker inom barnbiblioteksarbete. I ett kort avsnitt tar Kerstin Gamstorp upp samarbetet
mellan skola och folkbiblioteket, ett samarbete som enligt henne �r mycket komplicerat. Till
stor del beror detta p� de olika krav man st�ller p� de inblandade, d�r skolan st�r mer f�r den
pedagogiska biten, vilken folkbiblioteket inte har ett s�dant ansvar f�r.
Kort n�mns ocks� biblioteksbes�k med klasserna, 22 men ut�ver detta ges inte n�gra exempel
p� samarbete eller n�gon upps�kande verksamhet som har med skolan att g�ra.
                                                
22 Att arbeta i barnbibliotek. Tre uppsatser om verksamhet bland barn och ton�ringar. BTJ, Lund, SAB-serie
nr:3, 1968, s. 24-25.
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En fr�ga som man undrar �ver �r hur folkbiblioteket tidigare arbetat mot skolan och i fall det
finns n�gon programf�rklaring eller n�gon handbok i �mnet. Vi har kommit fram till att ytterst
lite av handb�ckerna f�r barnbibliotekarien tar upp samarbetet med skolan. En del talar om
samarbete med olika kommunala institutioner, t ex f�rskola, fritidshem och d�r ing�r oftast en
liten passage om skolan. I handboken Barn i bibliotek. En id�handbok om aktiviteter och
samarbetsformer (1972) �r man inte, trots att det antyds i titeln, s� id�rik n�r det handlar om
samarbete eller f�r den delen om bibliotekets upps�kande verksamhet. I ett kapitel som
handlar om samarbetsformer mellan kommunala institutioner n�mns skolan. D�r skriver man
om de sk klassvisningarna och hur man p� b�sta s�tt l�gger upp en intressant biblioteksvisning
f�r elever i olika �ldrar. 23

�verhuvudtaget speglar boken den inst�llningen att man snarare vill att barnen kommer till
biblioteket, �n att bibliotekarien kommer till barnen och det mots�ger delvis id�n med
upps�kande verksamhet.

N�sta bok i �mnet �r snarare en debattbok och d�r ges inga direkta f�rslag p� hur man kan
arbeta eller hur man ska arbeta i barnbiblioteket. Dock finns det starka inl�gg som trycker p�
vikten av ett samarbete och en v�l utbyggd upps�kande verksamhet. I ett kapitel i boken
Barnbiblioteket - en resurs. Fem inl�gg om bibliotekets roll i barnkulturen (1977) fr�gar sig
Kerstin Fleischer om skolan beh�ver folkbiblioteket. Naturligtvis �r svaret ett starkt ja, men
inte bara f�r samarbetets skull utan ocks� f�r den upps�kande verksamheten: Óskolan m�ste
f�r biblioteken vara en av de mest utm�rkta metoderna i den upps�kande verksamhetenÓ 24,
s�ger hon och syftar p� att biblioteken genom skolan kan n� alla barn mellan 7 och 16 �r.
Folkbiblioteket har flera f�rdelar som skolbiblioteket och skolan saknar, bl a st�rre
mediebest�nd och mer personal.

Vad g�ller folkbibliotekets roll i den framtida skolan menar Fleischer att man kan se
folkbibliotekets best�nd som ett komplement till det egna bibliotekets mediautbud. Hon pekar
ocks� p�, f�r att trycka p� bibliotekets viktiga roll i skolan, elevernas egen forskning i
�mnesomr�den och att biblioteket �ppnar nya d�rrar ut mot samh�llet. Slutligen konstaterar
Fleischer att Óskolan har ett kulturpolitiskt ansvar Ó 25 att ge eleverna tillg�ng till detta.     

I n�sta handbok som kom, m�rker man en tydlig f�r�ndring i inst�llningen till samarbete och
upps�kande arbete. I Passa upp, passa, passa vidare (1982) �gnas ett helt kapitel �t
upps�kande arbete och samarbete. H�r tar man upp olika instanser och kommunala
institutioner som man b�st kan n� barnen genom; BVC, barnomsorgen och fr�mst dagis och
f�rskola, fritids- och f�reningsg�rdar, studief�rbund men ocks� skolan, fast mest i en kort
passage. 26(s. 63-65)

                                                
23 Barn i bibliotek. En id�handbok om aktiviteter och samarbetsformer. BTJ, Lund, SAB-serie nr:9, 1972, s.
50-51.
24 Barnbiblioteket - en resurs. Fem inl�gg om bibliotekets roll i barnkulturen. BTJ, Lund, Biblioteksdebatt
nr:6, 1977, s. 55.
25 Ibid, s. 61.
26 Passa upp, passa, passa vidare..? Handbok f�r barnbibliotek. Red. L. Skoglund, Liber, Stockholm,
Barnkultur i praktiken nr:4, 1982, s. 63-65.
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ÓL�rare beh�ver bibliotekarierna som st�d n�r det
g�ller bokkunskapen och biblioteksarbetet i skolan
och bibliotekarien i skolan klarar sig inte utan
intresserade och kunniga l�rare - men n�r de arbetar
tillsammans kan under ske med BARNEN och deras
spr�k, l�sning och upplevelse av litteratur. F�r det �r
v�l just detta det handlar om!Ó 27

Man st�ller ocks� fr�gan tv�rtom i boken - ska verkligen folkbibliotekets personal arbeta �t
skolan? Svaret beror lite p� de olika f�ruts�ttningar som biblioteken och skolorna har. Det
handlar om vilka personalresurser folkbiblioteket har, men ocks� vilken m�ls�ttning de str�var
efter att uppn�.

I Barnsp�ret. Id�skrift f�r bibliotek (1994) f�r man fram de individuella bibliotekens l�sningar.
Dagens barnbibliotekarier kan anv�nda Barnsp�ret som hj�lp f�r uppslag och id�er. I boken
presenterar barnbibliotekarier fr�n hela landet hur de arbetar p� sina bibliotek och de har sj�lv
valt att belysa en del av verksamheten. Fr�mst fungerar boken som inspirationsk�lla. I
Barnsp�retÉ menar man att besparings�tg�rder och f�r�ndringar inom den kommunala
organisationen har slagit h�rt mot den offentliga sektorn, och i en f�rl�ngning ocks� biblioteken.
Detta har m�rkts s�rskilt mycket av barnbibliotekarierna, som blivit varse om att de saknar
kompetens inom viktiga omr�den som ekonomi och administration vilket f�tt till f�ljd att de
k�nt sig Óisolerade inom biblioteksorganisationen.Ó 28

I Barnsp�retÉ ber�r man ocks� f�r�ndringar inom samarbetet med barnomsorgen och den nya
medieutvecklingen, samt de f�r�ndrade l�s- och biblioteksvanorna. I ett kapitel av Kerstin
Rydsj�, ÓUngdomar och bibliotekÓ, tar hon upp samarbetet mellan skolan och biblioteket ur
ungdomars perspektiv. Rydsj� menar att den upps�kande verksamheten utvecklades under
70- och 80-talen f�r att sedan n�stan helt avstanna under slutet av 80-talet. Det finns dock
goda exempel p� hur man genom idogt arbete, genom att samarbeta med ungdomar och olika
institutioner, har lyckats att h�ja utl�nings- och bes�ksstatistiken p� ungdomsavdelningarna. 29

Uno Nilsson tar i sitt kapitel, ÓN�tverk och kontaktarbeteÓ, upp vilka personer och
institutioner man som barnbibliotekarie b�r s�tta sig i kontakt med f�r att s� sm�ningom kunna
n� alla barn i samh�llet. Sj�lvklart �r skolan en del av detta n�tverk, som ocks� b�r innefatta t
ex barnav�rdscentraler, fritidsg�rdar, studief�rbund och bokhandel, allts� b�de personer fr�n
den offentliga och privata sektorn. 30

Att arbeta f�r att f�ra ut l�sfr�mjande �tg�rder till barn och ungdomar i alla �ldrar �r ett av
barnbibliotekens stora m�l. I m�nga kommuner, d�ribland Ystads kommun, arbetar man aktivt
�ver gr�nserna inom olika kulturinstanser. I Ystad har man gemensamt satt upp ett m�l f�r
biblioteket, konstmuseet och klostret. 31 Vad man dock inte har noterat �r att biblioteket sedan
femton �r tillbaka har arbetat f�r att n� upp till sina m�l, med bes�k p� biblioteket f�r
barnomsorg och skola. Ut�ver regelr�tta biblioteksbes�k med visningar av lokaler och

                                                
27 Ibid, s. 67.
28 Barnsp�ret. Id�skrift f�r bibliotek. BTJ, Lund, 1994, s. 21.
29 Ibid, s. 122.
30 Ibid, s. 64.
31 Se bilaga 3.
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datasystem, tycks man dessv�rre sakna ett kontinuerligt samarbete med skolan, vilket
barnbibliotekarien informerar om under en av v�ra intervjuer. 32

SAMVERKAN SKOLA - FOLKBIBLIOTEK

F�r att kunna g�ra en r�ttvis utv�rdering av "Hisnande historier..." ville vi titta p�
utv�rderingar och rapporter fr�n liknande projekt i landet under de senaste �ren. Trots idogt
s�kande efter dylikt material, har resultaten varit ytterst magra. Det finns relativt mycket
skrivet om nyttan och n�dv�ndigheten av samarbete mellan folkbibliotek och skola och
l�sfr�mjande verksamhet. Detta material �r fr�mst fr�n 1970- och b�rjan av 1980-talet, d� ett
antal stora utredningar gjordes kring barns l�sande, bibliotekens roll i barns l�sutveckling samt
samarbetsformer mellan skola och folkbibliotek. Tyv�rr har vi inte kunnat finna rapporter fr�n
n�gon motsvarighet till "Hisnande historier...". Vidare �r dessa utredningar och rapporter i de
flesta fall alltf�r tidsm�ssigt avl�gsna f�r att en relevant och r�ttvis j�mf�relse skall vara
genomf�rbar.

I Folkbibliotekens samverkan med skolan, rapport fr�n en arbetsgrupp inom
folkbiblioteksutredningen 1982:17 beskriver man synen p� skolbiblioteken och deras
samarbete med folkbiblioteken mellan 1940 och 1980. Denna utredning gjordes under �ren
1976-1978 som en del av Folkbiblioteksutredningen och handlar om samverkansl�get i ett 100-
tal kommuner. Intressant �r det man h�r skriver om Rationaliseringsutredningen, RU 1960, i
vilken man behandlade m�jligheterna till samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek och
rekommenderade en s� l�ngt g�ende samverkan som m�jligt. "Kulturn�mnd och skolstyrelse
har ansvar f�r samma barn. I vissa delar t ex i fr�ga om biblioteksverksamhet g�r n�mndernas
ansvarsomr�den samman. Det �r naturligt att ett samr�d kommer ig�ng om b�sta s�ttet att
ordna verksamheten". 33

Tv� st�rre utredningar presenterades under 70-talet som b�gge f�retr�dde detta syns�tt. De var
Barnstugeutredningen och SIA- utredningen som i bet�nkandena Barns fritid, SOU 1974:42,
och Skolans arbetsmilj�, SOU 1974:53, framh�ller vikten av god samverkan mellan skola och
folkbibliotek. Man betonade folk- och skolbibliotekens gemensamma kulturpolitiska m�l, men
det lagstadgades samtidigt att det ankom p� den enskilda kommunen att avg�ra huruvida man
ville anst�lla fackutbildade bibliotekarier i sina skolbibliotek.34

1984 kom Kulturr�dets rapport Barns tillg�ng till b�cker, Rapport fr�n kulturr�det 1984:2,
vilken skulle komplettera folkbiblioteksutredningen. I rapporten kartlade man barn- och
skolbiblioteksverksamheten i 24 kommuner. Man redogjorde f�r samarbetsformer mellan
bibliotek och skola. Av de enk�tsvar den bygger p� framg�r det att biblioteken p� den tiden
fr�mst m�tte skolbarnen ute p� skolorna, i samarbete med l�rarna.

                                                
32 Intervju med IH, 1998-11-19.
33 Folkbibliotekens samverkan med skolan, rapport fr�n en arbetsgrupp inom folkbiblioteksutredningen
1982:17, Utbildningsdepartementet,  Stockholm, Ds U 1982:17, 1982, s. 45.
34 Ibid, s. 18.
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BG var med och gjorde rapporten och hon bekr�ftar att man fr�n folkbibliotekets sida under
80-talet arbetade mera upps�kande mot barn i skolorna �n tidigare. Bokprat av en bibliotekarie
i skolklasser blev en vanlig form f�r kontakt mellan elever och folkbibliotek. 35 En �kad
medvetenhet om barns villkor och barnbibliotekens roll gav upphov till satsningar p�
upps�kande verksamhet och samarbete med andra f�rvaltningar som arbetar med barn. 36

Vad g�ller l�sfr�mjande verksamhet fann man enligt unders�kningen s�dan fr�mst i kommuner
med goda barnbiblioteksresurser och d�r enskilda l�rare och bibliotekarier har intresse f�r detta.

 "Det  �r f�rvisso s� att detta t�mligen nya samarbete
mellan skolan och folkbiblioteket av de flesta upplevs
som meningsfullt och stimulerande. Detta kommer
ocks� till uttryck i Folkbiblioteksutredningen som
vidare s�ger: Denna verksamhet b�r planeras i
samarbete mellan skola och folkbibliotek, s� att den
sker systematiskt och inte �r beroende av initiativ fr�n
enskilda l�rare eller folkbibliotekarier. [...] Inte helt
ov�ntat �r det s�, att verksamhetens omfattning mera
tycks ha samband med enskilda l�rares och bibliotekariers
intresse och j�mf�relsevis goda barnbiblioteksresurser i
vissa kommuner, �n med utredningar och m�ls�ttningar." 37

Samverkan mellan skola och folkbibliotek blev allts� vanligare under 80-talets f�rsta h�lft.
Bokprat och bokl�dor tycks ha varit den mest allm�nt f�rekommande samarbetsformen, men
det satsades �ven p� andra typer av verksamhet. "Hela Sk�ne l�ser" var ett storskaligt projekt
som drevs under 80-talet som ett samarbete mellan bibliotek, skola och ABF. Projektet
inneh�ll bland annat f�rfattarbes�k i skolorna av Jan Nilsson. 38

Den nya l�roplanen Lgr 80 understr�k vikten av den fria l�sningens och spr�kets betydelse.
Man understr�k att skolans ansvar inte begr�nsar sig till den obligatoriska undervisningen, utan
att man ocks� har ett ansvar f�r att eleverna kommer i kontakt med olika kulturyttringar.
F�rutom att l�ra sig att l�sa och skriva skulle eleverna ocks� f�  tidig kontakt med god litteratur
f�r att skapa goda litteraturvanor. Eleverna skulle l�ra sig att anv�nda biblioteket och f� en
positiv uppfattning om l�sandet - k�nna sig stimulerade till l�sning av egen fri vilja.
Unders�kande arbetss�tt och fri l�sning kr�ver tillg�ng till litteratur och det blev p� m�nga h�ll
uppenbart att skolbiblioteken inte r�ckte till. Man diskuterade �ter vikten av fackutbildade
bibliotekarier p� skolorna. 39

Vad g�ller perioden 1986-1995 finns inte mycket skrivet om den typ av samverkansprojekt
som vi unders�kt. Orsakerna till detta kan vara flera. Vi �r av den uppfattningen att m�nga
projekt av samma storleksordning som "Hisnande historier..." �r f�r sm� f�r att omn�mnas i
rapporter eller annan litteratur. Vi tror att dylika mindre och lokala satsningar s�kerligen
existerar p� flera h�ll i landet, men s�llan l�mnar avtryck i rapporter och artiklar. Det �r
dessutom s� att landets f�rs�mrade ekonomi, under 1980-talets slut och 1990-talets f�rsta
h�lft, resulterat i f�rre satsningar p� samarbete mellan skola och bibliotek samt �verhuvudtaget
mindre upps�kande verksamhet mot skola och f�rskola fr�n folkbibliotekets sida. Intervjuerna

                                                
35 Intervju med BG, 1998-10-14.
36 Barns tillg�ng till b�cker, rapport fr�n Statens Kulturr�d 1984:2, Statens Kulturr�d, Stockholm, 1984, s. 5.
37 Ibid, s. 47.
38 Intervju med BG, 1998-10-14.
39 L�roplan f�r grundskolan, Lgr 80, Skol�verstyrelsen, Stockholm, 1980.
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med CR och BG bekr�ftar denna teori. CR s�ger att; "Pengar, det �r det. Det kan ju alla fria
teatergrupper och upps�kande verksamheter tala om att det �r det som �r anledningen till
torkan p� upps�kande verksamheter och kulturverksamheter �verhuvudtaget under de senaste
�ren." 40�ven BG n�mner en f�rs�mrad ekonomi i sitt resonemang om l�s- och skrivfr�mjande
�tg�rder; "Under slutet av 80-talet och b�rjan p� 90-talet, d� stramades det �t, man drog in
tj�nster p� s�nt h�r." 41

Under perioden 1979-1984 delade Kulturr�det ut 11 miljoner till olika barnbiblioteksprojekt.
N�stan h�lften av dessa projekt r�rde samverkan mellan folkbibliotek och skola. Effekterna av
bidragen kartlades i en rapport fr�n Kulturr�det: Skola - Folkbibliotek, samverkansprojekt
som f�tt bidrag fr�n statens kulturr�d �ren 1979-1984, Rapport fr�n Statens Kulturr�d
1988:8.

Fr�n och med 1985 f�r�ndrades reglerna f�r bidrag till lokal biblioteksverksamhet. Siv H�g�rd
p� Statens Kulturr�d s�ger att den f�rs�mrade ekonomin i hela landet gjorde att det inte l�ngre
var meningsfullt att ge st�d till vissa, fattigare kommuner emedan alla kommuner f�tt s�mre
ekonomi. 42

Under b�rjan av 1990-talet f�rs�mrades bibliotekens situation ytterligare. Fr�n 1990 till 1994
drog kommunerna in 10% av filialbiblioteken och lade ner 14% av bokbussarna. Samtidigt
minskade folkbibliotekens ink�p av barnb�cker med en dryg fj�rdedel. Bokanslagen skars ned,
�ppettiderna minskade, programverksamheten reducerades eller upph�rde. 43

1996 kom Kulturr�dets rapport Barnbokens st�llning: inom biblioteksv�sendet och inom
barnomsorgen, Rapport fr�n Statens Kulturr�d 1996:1 d�r man tog upp den drastiskt
minskade f�rs�ljningen av barn och ungdomsb�cker och den minskade l�sningen. Mot
bakgrund av denna rapport kom Regeringens proposition 1996/97:3 d�r man f�reslog s�v�l en
bibliotekslag som ett statsbidrag till kommunerna p� 25 miljoner kronor. Dessa pengar delades
ut med villkoret att kommunen inte minskade sina egna bokanslag samt bifogade en skriftlig
redog�relse f�r hur barns och ungdomars intresse f�r att l�sa b�cker skulle stimuleras.
Kommunen skulle ocks� kunna visa p� olika samarbetsformer f�r l�saktiviteter mellan de
institutioner som arbetar med barn, t ex bibliotek, skola, barnomsorg, bokhandel, f�reningar,
folkr�relser och f�r�ldragrupper. F�rutom detta st�d f�reslogs 5 miljoner kronor f�r
eng�ngsvis l�sfr�mjande verksamheter f�r barn och unga som t.ex. l�s- och skrivfr�mjande
projekt, kampanjer eller enstaka arrangemang. 44

Propositionen antogs och har f�tt ytterst positiv respons fr�n bibliotek i hela landet.
Sammanlagt inkom till kulturr�det under 1997 353 ans�kningar om totalt n�ra 40 miljoner
kronor f�r olika l�sfr�mjande aktiviteter riktade till barn och unga.

Detta har resulterat i �nnu en proposition, Regeringens Proposition 1997/98:86 - Litteraturen
och l�sandet, vilken antagits av riksdagen under h�sten 1998. Regeringen vill f�r�ndra och

                                                
40 Intervju med CR, 1998-10-15.
41 Intervju med BG, 1998-10-14.
42 Samtal med S H�g�rd, 1998-12-02.
43 Andolf-Johannesson, K. ÓVart tog slukarbarnen v�gen? 9 - 12-�ringars bilioteks-, l�s- och fritidsvanor i en
mindre v�stsvensk kommunÓ, Bor�s, magisteruppsats 1997:41, s. 9.
44 Ibid, s. 10.
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bygga ut det nuvarande utgivningsst�det till litteratur- och kulturtidskriftsomr�det s� att det
�ven omfattar distribution av litteratur till folkbibliotek och bokhandel. Dessutom f�resl�r man
ett st�d p� 6,8 miljoner kronor till l�sfr�mjande insatser f�r barn och unga, till en
barnbokskatalog samt till marknadsf�ring av titlar som erh�ller utgivningsst�d. 45

Vi har inte lyckats finna n�gra mera ing�ende beskrivningar eller utv�rderingar av
samarbetsprojekt i anslutning till dessa bidrag. Orsakerna kan vara b�de sm�skalighet och
tidsm�ssig placering, d� man ju ofta inte g�r en st�rre utv�rdering i direkt anslutning till ett
projekt utan v�ntar tills eventuella effekter kan sk�njas och analyseras. Dock tycks det, om
man ser till m�ngden artiklar i biblioteks-anknutna tidskrifter, som att fr�gan om samarbete
mellan skola och folkbibliotek, inte minst vad g�ller l�sstimulans och upplevelsel�sning �r ett
flitigt debatterat och aktuellt �mne.

Annina Rabe skriver i Biblioteksbladet 46om vikten av att v�cka l�sintresse hos barn och vilken
viktig roll skolan spelar i detta sammanhang. Hon diskuterar hur sk�nlitteraturen f�tt allt
mindre plats i s�v�l l�rarutbildningen som i skolan och p� skolbiblioteken. Dock ser man nu en
f�r�ndring, Siv H�g�rd p� Statens kulturr�d s�ger att m�nga av de projektbeskrivningar hon f�tt
i k�lvattnet av det statliga st�det inneh�ller en �verv�ldigande del sk�nlitteratur. ÓTidigare har
man varit v�ldigt nyttoinriktad. Skolbiblioteken ska inneh�lla facklitteratur och de roliga
b�ckerna ska finnas p� folkbiblioteken. Jag tror att man nu har insett att det �r sv�rt att f� barn
att l�sa s�dant de tycker �r tr�kigt. Det handlar om att v�cka l�sintressetÓ. 47

I "Folkbibliotekets betydelse i skolan" unders�ker Lotta Olsson hur l�rare anv�nder
folkbiblioteket och hur samarbete mellan skola och folkbibliotek fungerar. Unders�kningen
grundar sig p� nio intervjuer med l�rare och bibliotekarier p� tv� skolor och ett bibliotek.
Olsson kommer fram till att s�v�l l�rare som bibliotekarier har en positiv syn p� samverkan,
men att l�rarna inte l�gger s� mycket vikt vid undervisning i bibliotekskunskap eller planering
av verksamheter p� folkbiblioteket. Detta �r bibliotekariernas ansvar. Olsson skriver att: "I
dagens l�ge �r det kanske angel�gnare �n n�gonsin att verkligen utveckla ett samarbete mellan
skola och folkbibliotek. Att arbeta upps�kande �r n�st intill om�jligt utan att samarbeta med
biblioteket. Det �r b�da parters angel�genhet att v�cka l�slust och att l�ra barnen s�ka
kunskap. Viktigt �r det ocks� att l�rare och bibliotekarier har gemensamma m�l." 48

Synen p� samarbete mellan skola och folkbibliotek �r sv�r att utl�sa om man studerar 1994 �rs
l�roplan, Lpo 94. Man tar inte s�rskilt upp samarbete med folkbibliotek eller vikten av l�sning.
Under rubriken "Skolan och omv�rlden"  n�mns att l�rare och andra som arbetar i skolan skall
verka f�r att "utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, f�reningsliv samt andra
verksamheter utanf�r skolan som kan berika den som en l�rande milj�." 49 Med tanke p� det
�kade intresset f�r barns spr�kutveckling och behov av l�sstimulans �r det lite m�rkligt att
inget skrivs om detta i l�roplanen.

                                                
45 Regeringens Proposition 1997/98:86 - Litteraturen och l�sandet, Riksdagen, Stockholm, 1998, s. 1.
46 Rabe, A. ÓStatliga miljoner uppmuntrar skolbibliotekenÓ, Biblioteksbladet, 1998:8, s. 14-15.
47 Ibid, s. 15.
48 Olsson, L. ÓFolkbibliotekens betydelse i skolan. En studie av hur l�rare anv�nder biblioteket i
undervisningenÓ. Bor�s, magisteruppsats 1998:36, s. 64.
49 L�roplan f�r det obligatoriska skolv�sendet, Lpo 94, Utbildningsdepartementet, Stockholm, 1994, s. 22.
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F�RFATTARBES�K

Det finns f� unders�kningar i Sverige som handlar om f�rfattarbes�k och dess effekter p�
m�lgruppen, eller hur f�rfattarbes�ken rent praktiskt fungerar. Vi har l�st en unders�kning och
utv�rdering av f�rfattarbes�k gjord  i Texas, USA. Unders�kningen genomf�rdes under mitten
av 80-talet och �r skriven av Gretchen Lee Staas; The effect of visits by authors of children«s
books in selected elementary schools, (1987). Denna studie �r den f�rsta i sitt slag i USA, men
Staas p�pekar att det gjorts tidigare studier i �mnesomr�det. Dock har man i dessa studier inte
tagit reda p� hur f�rfattarbes�ken p�verkar de olika grupperna som �r inblandade. Hon s�ger
om det material som finns att ÓThe literature seems to be of a positive, descriptive nature with
many informal comments and positive statements found about the various programsÓ 50, men
att en riktig utv�rdering av bes�ket saknas.

I unders�kningen framg�r det ocks� att man i m�nga skoldistrikt i USA har speciella program
f�r bes�kande f�rfattare och att ÓEach program appears to seek to motivate students to read
and to develop a positive attitude toward booksÓ 51 men att varje distrikt g�r p� sitt s�tt.
Dock inneh�ller varje f�rfattarbes�k vanligtvis tre steg: f�rberedelser, sj�lva bes�ksdagen och
de efterf�ljande aktiviteterna.

Den prim�ra datainsamlingen gjorde Staas genom intervjuer med nyckelinformanter.
Intervjuerna spelades in p� band och fr�gorna som st�lldes var av ostrukturerad karakt�r med
diskussionsinslag och utrymme till egna kommentarer. Studien genomf�rdes p� fyra olika
grundskolor i Texas, med 64 intervjuer varav 4 bibliotekarier, 20 l�rare och 40 elever samt att
enk�ter gick ut till 225 elever. 52 Syftet var att beskriva hur f�rfattarbes�ket p�verkade de olika
grupperna som var inblandade, d v s l�rare, elever och bibliotekarier. Fr�gorna Staas st�llde sig
var:

•  Vilka var effekterna av bes�ket som de rapporterades av l�rare, elever och bibliotekarier?
•  Hur s�g de olika grupperna p� bes�kets v�rde?
•  Vilken effekt hade bes�ket p� elevernas syn p� f�rfattarens b�cker och genre, i vilken han

skrev?
•  Vilken effekt hade bes�ket p� biblioteksanv�ndningen i allm�nhet?
•  Vilken effekt hade f�rfattarbes�ken p� de efterf�ljande klassrumsaktiviteterna?
•  Vilken effekt hade f�rfattarbes�ket p� cirkulationen av f�rfattarens b�cker och b�cker i

samma genre, av andra f�rfattare? 53

Som slutsats i sin unders�kning kom Staas bl a fram till att Óthe author«s visit generated
interest in that author and his books but there was no indication that the visit spurred reading
in general or interest in any other authors or booksÓ men d�remot tycker sig Staas ha m�rkt att
Óthe visit generated an interest in writing in all three groups.Ó 54 Staas redovisar ocks� n�gra
goda r�d �ver hur man b�r g� tillv�ga n�r man skall anordna f�rfattarbes�k. Hon menar att det

                                                
50 Staas, G L. The effects of visits by authors of children«s books in selected elementary schools, Ann Arbor,
Michigan University, Diss. North Texas State University, 1987, s. 28.
51 Ibid, s. 1.
52 Ibid, s. 82.
53 Ibid, s. 4-5. V�r �vers�ttning.
54 Ibid, s. 162.
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�r ytterst viktigt att man planerar och f�rbereder sig v�l innan f�rfattaren kommer till klassen
och detta g�ller b�de f�r l�rarna och skolbibliotekarierna. Dessutom �r det viktigt att man har
uppf�ljande aktiviteter som knyter an till bes�ket, vilket g�r f�rfattarbes�ken mer v�rdefulla
f�r alla involverade. 55

Kerstin Rimsten-Nilsson, f�rfattare till Barnb�cker och l�slust (1981), trycker f�rst och
fr�mst p� hur viktigt det �r att barn idag l�ser. Rimsten-Nilsson arbetade med det sk PUG-
projektet 56 i G�teborg under HT-73 och VT-74. Projektet genomf�rdes i �k 3 och �k 9. Bland
annat ingick h�r ett f�rfattarbes�k i klasserna. Hon tar kort upp detta i sin bok, d�r hon skriver
att klasserna fick f�rbereda sig innan f�rfattaren kom till dem. B�cker av de aktuella f�rfattarna
k�ptes in f�re sommarlovet, s� att l�rarna kunde l�sa dem under lovet. D�refter fick eleverna
chansen att titta i b�ckerna i b�rjan av h�stterminen och s� kom f�rfattaren p� bes�k i slutet
av h�stterminen. Som hastigast n�mns ocks� att man gjorde en enk�t om bes�ket och att
svaren blev genomg�ende positiva, b�de fr�n l�rare och elever. 57

Stefan Casta, barn- och ungdomsboksf�rfattare, har i en artikel skrivit om hur han uppfattar
f�rfattarbes�k i skolorna och hur han tycker att de ska vara. Casta, som bes�kt skolor i
egenskap av f�rfattare, menar att han f�rs�ker Óvara sannÓ 58 i sitt m�te med elever. F�r att
kunna f�rmedla n�got till eleverna kan man inte l�tsas att vara n�gon annan �n den man �r, man
ska bara vara sig sj�lv. Bara d� kan han n� eleverna. ÓDet �r ju det som skrivande, och l�sande,
egentligen handlar om; de innersta, sanna, k�nslorna.Ó 59

Casta s�ger ocks� att klassen, f�r att f� ut n�got av bes�ket, m�ste f�rbereda sig genom att l�sa
en bok. �nd� menar han att det inte �r bes�ket i sig som �r det viktigaste:

ÓDet �r n�r f�rfattaren l�mnar klassrummet, som den
intressantaste fasen b�rjar. En stark skrivlust kan bryta
ut redan p� n�sta svensklektion. En �nskan att f�rs�ka
finna de d�r orden som k�nns, de bra detaljerna, de r�tta
namnen. Det kan bli rusning till skolbiblioteket.
Och n�gon s�llsynt g�ng f�r jag omsider ett brev fr�n
n�gon elev som verkar ha f�tt livslusten tillbaka.Ó 60

Casta menar att han, genom sina bes�k ute i skolorna, vill f� barnen och ungdomarna att h�ra
r�sten inombords, att Ók�nna bokens r�da hj�rta sl�.Ó 61

Andra f�rfattare har ocks� yttrat sig i fr�gan om f�rfattarbes�k p� skolorna, t ex Jan Henrik
Swahn. Han menar att det �r sj�lva bes�ket som �r det viktigaste och i fall det �r en bra
f�rfattare s� kan han f� med sig hela klassen i sina diskussioner. Dessutom kan
f�rfattarbes�ket Óbli upptakten till sp�nnande skriv�vningar i klassen. [É] Ett f�rfattarbes�k
�r inte bara n�gra timmars f�rstr�else f�r dyra pengar. Det �r n�got som kan s�tta ig�ng hela
klassen och ge uppslag till en rad lektioner.Ó 62

                                                
55 Ibid, s. 181-182.
56 PUG = pedagogiska utvecklingsblocket i G�teborg.
57 Rimsten-Nilsson, K. Barnb�cker och l�slust, Stegeland, G�teborg, 1981, s. 72-76.
58 Casta, S. ÓK�nna bokens r�da hj�rta sl�Ó, Barn & Kultur, 1998:1, s. 13.
59 Ibid, s. 13.
60 Ibid, s. 13.
61 Ibid, s. 13.
62 Swahn, J-H. ÓVadd� f�rfattarbes�k?Ó, Bokuppslaget, 1993:3/4, s. 25.
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F�rfattarinnan Anna Karin Palm po�ngterar barnens spr�kutveckling och hur viktigt det �r att
den inte efters�ttes i skolan idag. F�rfattarbes�k �r ett s�tt att ge barnen m�jligheter att
utveckla sitt spr�k. En f�ruts�ttning f�r lyckade f�rfattarbes�k �r, enligt Palm, att det finns
engagerade l�rare. Det underl�ttar avsev�rt om eleverna och l�raren l�st n�gon text av
f�rfattaren i f�rv�g och att man kanske diskuterat f�rfattarskapet. Naturligtvis �r det bra,
menar Palm, om samma f�rfattare �terv�nder till klassen f�r att Óm�jligg�ra en f�rdjupad
diskussion.Ó 63 Men mycket beror det p� de enskilda svenskl�rarna, om det blir n�got
f�rfattarbes�k �verhuvudtaget och i fall det blir ett bra s�dant.

Barbro och Bo Wing�rd har skrivit L�sstimulans i skolans vardag (1994) som en handledning
till l�rare, �ver hur man skall g� till v�ga f�r att motivera elever att l�sa mer. F�rfattarna menar
att man ska f�rs�ka att h�ja l�sandets status och att man med hj�lp av f�rfattarbes�k kan g�ra
detta. Det finns olika sk�l till att anordna f�rfattarbes�k och n�gra av dem, s�ger Wing�rd, �r
att klassen f�r tr�ffa en f�rfattare vars bok de l�st och fattat tycke f�r men ocks� f�r att
eleverna f�r tr�ffa n�gon med erfarenhet som f�rfattare, som en slags expert p� skrivandet. 64

SAMMANFATTNING

Handb�ckerna f�r barnbibliotekarier visar p� att barnbiblioteken med tiden blivit mer
individuellt styrda och mer anpassade efter sina f�ruts�ttningar. Fr�n b�rjan var man fr�n
bibliotekets sida mer intresserad av att barnen skulle komma till biblioteket �n att biblioteket
skulle s�ka upp barnen. Barnbiblioteken var ocks� mer allm�nkulturellt inriktade p� 70- och
b�rjan av 80-talen, �n vad de �r idag. Under senare �r har m�nga bibliotek visat ett intresse f�r
att bygga upp n�tverk och samarbeta �ver institutionsgr�nser.

Samverkan mellan skola och folkbibliotek har f�rekommit under flera �r i olika former. Fr�n att
ha varit relativt vanligt under 80-talet har samarbetena minskat under 90-talets b�rjan, fr�mst
p� grund av s�mre ekonomi i samh�llet. De senaste �ren har intresset f�r dylika samarbeten
och f�r l�sstimulans och l�sfr�mjande verksamhet v�ckts igen och staten har genom
Kulturr�det beslutat om st�d till barnbiblioteksverksamhet och litteratur samt till l�sfr�mjande
verksamhet och samarbeten mellan bibliotek och andra institutioner som arbetar med barn.
Det finns inte mycket skrivet om f�rfattarbes�k utifr�n vilka effekter de kan ge och hur
m�lgruppen uppfattar dem. F�rfattarbes�ken �r ofta en del i skolans eller bibliotekets
verksamhet, dock inte tillr�ckligt omfattande f�r att granskas eller analyseras. Det lilla material
som finns tyder p� att samtliga inblandade, b�de l�rare och elever, �r positivt inst�llda till
f�rfattarbes�k.

                                                
63 Palm, A K. ÓTankar kring n�got som inte borde beh�va f�rsvaras.Ó, Bokuppslaget, 1993:3/4, s. 26.
64 Wing�rd, Barbro och Wing�rd, Bo. L�sstimulans i skolans vardag, Ekelund, Solna, 1994, s. 76-77.
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PROJEKTBESKRIVNING OCH M�LS�TTNING

ÓHisnande historier...Ó �r ett resultat av ett samarbete mellan Ystads bibliotek och BUN 65 i
Ystad. Projektet har sin bakgrund i att n�gra grundskolel�rare, vilka �ven tj�nstg�r som
l�rarbibliotekarier, v�nde sig till IH 66 p� Ystads bibliotek med ett �nskem�l om f�rfattarbes�k
i skolorna och bad henne s�tta ihop ett f�rslag att presentera f�r den beslutsfattande
rektorsgruppen. IH utarbetade ett f�rslag som dock inte accepterades. IH v�nde sig till IL, vik.
samordnande rektor p� BUN och skapade tillsammans med henne samt en l�gstadiel�rare
verksam p� Backaskolan, det f�rslag som resulterat i ÓHisnande historier...Ó f�r fj�rdeklasserna
och ÓOrdlek och fantasiÓ f�r andraklasserna. Samtliga rektorer och l�rare var positiva till
f�rslaget och projektet har kunnat drivas i kommunens alla andra- och fj�rdeklasser. Projektet
har drivits f�r f�rsta g�ngen under 1998 och kommer fr�n och med 1999 att bli ett permanent
inslag i andra- och fj�rdeklassernas schema.

I Ystad finns sedan tidigare ingen liknande satsning p� l�g- och mellanstadieelever, men
h�gstadieeleverna p� Norreportskolan har sedan flera �r haft ett kontinuerligt program med
f�rfattarbes�k av Niklas T�rnlund i sjunde- och nionde klass. Detta har fallit mycket v�l ut
och betraktas, enligt IL, av s�v�l l�rare som elever som mycket givande och positivt.
F�rfattarbes�ken p� Norreportskolan har, menar IL, varit en inspiration till satsningen p�
ÓHisnande historier...Ó och ÓOrdlek och fantasiÓ.

Att man sedan 1998 satsar extra p� spr�kutveckling i Ystads kommun har troligen bidragit till
valet av form f�r projektet. F�rutom f�rfattarbes�ken f�r andra- och fj�rdeklasserna satsas
�ven p� spr�ktr�ning f�r yngre barn i projektet ÓB-PLUSÓ, vilket vi �terkommer till i ett senare
avsnitt.

INNEH�LL OCH M�LS�TTNING

Projektet ÓHisnande historier...Ó alternativt ÓOrdlek och fantasiÓ �r uppbyggt p� samma s�tt
f�r b�gge �rskurserna och m�ls�ttningarna f�r projekten �r i stort de samma. F�r tv�orna
handlar det om att Óbeh�lla elevernas nyvunna l�slust och fantasiÓ och Óskapa l�sgl�dje och
kreativitet i klassrummetÓ medan fyrorna ska Óbeh�lla och utveckla l�slustenÓ samt g�ra egna
historier och Óut�ka ordf�rr�d och leka med ord.Ó 67 Projektet �r t�nkt att inspirera till eget
kreativt skrivande och skapande samt till l�sning. S�v�l ÓHisnande historier...Ó som ÓOrdlek
och fantasiÓ �r uppdelade i tre faser; Stimuleringsfasen d�r f�rfattaren bes�ker klassen, skapar
texter och rim med eleverna samt ger dem uppgifter att arbeta med under Bearbetningasfasen.
Materialet eleverna �stadkommer skickas till f�rfattaren och presenteras av honom i
�terkopplingsfasen, d� f�rfattaren g�r sitt �terbes�k och framf�r elevernas alster. Efter

                                                
65 Se s. 6.
66 Se f�rkortningar p� s. 11.
67 Se bilaga 1.
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avslutat projekt bidrar Ystads bibliotek med en bok till samtliga elever. 1998 fick eleverna i
fj�rde klass boken Nimhs hemlighet av Robert C O'Brien.
L�rarna informeras av s�v�l sina rektorer som av IL, via ett utskick. Varje klass f�r boka tider
f�r bes�k och �terbes�k. D�refter �r det upp till den enskilda l�raren hur mycket tid och arbete
man skall l�gga ned p� projektet. Efter avslutad termin skickar BUN en enk�t till samtliga
deltagande l�rare vilken ligger till grund f�r en utv�rdering av projektet. Vi tog del av
utv�rderingen av ÓOrdlek och fantasiÓ vilken var odelat positiv.

Fr�n initiativtagarnas h�ll vill man verka f�r att projektet p� sikt knyts samman med s�v�l
undervisning som andra aktiviteter och teman i �rskursen. Temat f�r projektet i b�da
�rskurserna �r t�nkt att vara f�r�nderligt och skall anpassas efter vad som passar och har
anknytning till undervisningen och �vriga aktiviteter. Att det blev ordlekar och sp�khistorier i
�r, betyder allts� inte att temat blir det samma n�sta �r. Tanken �r att CR och de l�rare som
deltar skall kunna komma med �nskem�l om l�mpliga teman till initiativtagarna, vilka sedan
utarbetar programmet f�r l�s�ret.

I projektbeskrivningen f�r b�da �rskurserna finns f�rslag till fortsatt eget arbete i klassen. F�r
ÓOrdlek och fantasiÓ f�resl�r man bl a utst�llningar, tons�ttning och/eller illustration av
texterna samt bes�k p� biblioteket. Vad g�ller ÓHisnande historier...Ó n�mns bl a bes�k p�
mystiska platser som Glimmingehus, anordnandet av sp�kkv�llar, kassettinspelningar av
elevernas historier samt bes�k p� biblioteket.

Fr�n bibliotekets h�ll finns planer p� att knyta projektet till s�v�l de obligatoriska
klassvisningarna som till n�gon form f�r temadag p� biblioteket med eventuell uppl�sning eller
annan form av presentation av elevernas texter alternativt sagostund/ber�ttarafton p� �rets
tema.

EKONOMISKA RAMAR

Biblioteket i Ystad sk�nker, som tidigare n�mnts, en bok till samtliga elever i projektet. Vidare
bidrar man med den arbetstid som barnbibliotekarien lagt och kommer att l�gga ned p�
projektets planering och utformande, eftersom denna inte �r budgeterad i projektbeskrivningen.
Biblioteket har ans�kt hos Kulturr�det om pengar till elevernas b�cker men fick ett negativt
svar. Eftersom man dock f�tt bidrag till barnverksamheten i �vrigt, ans�g IH det ber�ttigat att
anv�nda en del av dessa medel till de b�cker som man gav eleverna. BUN st�r f�r alla �vriga
kostnader, i form av traktamente, resekostnader (f�r f�rfattaren) samt arbetstid f�r planering,
schemal�ggning och utv�rdering av projektet.

Kostnaden �r till stor del beroende av f�rfattarens arvode. CR erh�ller 1515 kronor f�r tre
lektioner under en dag samt ers�ttning f�r resekostnader. Kostnaden f�r tv� f�rfattarbes�k per
klass inklusive resor och sociala avgifter var 1998 ber�knad till 1467 kronor. Sammanlagt
deltog 15 andraklasser och 15 fj�rdeklasser under ett �r. F�r de sammanlagt 30 andra- och
fj�rdeklasser som deltog under 1998 ber�knades den totala kostnaden till 44 000 kronor. 68

                                                
68 Se bilaga 2.
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YSTAD KOMMUN

Uppgifterna om Ystad �r h�mtade fr�n Ystads kommuns hemsida d� inget annat anges. 69

Statistiken p� hemsidan �r h�mtad fr�n Statistiska Centralbyr�ns kommunfaktablad. 70

Ystads kommun �r en relativt liten kommun i Sk�ne, antalet innev�nare uppgick till 25 992
under 1998. Huvudorten Ystad, som hade 16 291 inv�nare 95-12-30, ligger vid den sk�nska
sydkusten och har varit en betydande hamnstad sedan tidig medeltid. Kommunen best�r
fr�mst av kultiverad �ngs- och �kermark, men jordbruksrelaterade n�ringar sysselsatte endast
ca 5% av de boende i kommunen 1996. Huvudn�ringen �r v�rd och omsorg, med ca 24% av
kommunens arbetstillf�llen 1996. Vad g�ller utbildning hade 20% av kommunens innev�nare
n�gon form av eftergymnasial utbildning i b�rjan av 1997. 48% hade gymnasial utbildning.

Statistiken f�r 1996 visar att man i kommunen satsade mer p� kultur �n genomsnittet f�r riket
och det finns mycket riktigt ett, med tanke p� kommunens och huvudortens storlek, relativt
varierat kulturutbud. Ystad har nio olika museer och fem konstgallerier. De st�rsta och
viktigaste museerna �r Stadsmuseet i Gr�br�draklostret samt Ystads Konstmuseum. Ystad har
ocks� en teater. H�r finns 5 kyrkor varav Mariakyrkan �r den st�rsta.

Enligt de uppgifter vi tagit del av fr�n Ystads kommuns budget f�r 1999 s� sorterar
biblioteksverksamheten i Ystad under ÓKultur, Turism och Fritidsn�mnden Ó. Barnomsorg och
skola i Ystad ligger under en gemensam f�rvaltning; Barn och Utbildning. F�rvaltningen arbetar
bland annat med f�rskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, f�rskoleklasser och grundskola �rskurs
1 - 9 samt kommunal musikskola och vuxenutbildning.

BIBLIOTEK I YSTADS KOMMUN

Huvudbiblioteket i Ystad �r en relativt stor byggnad, som uppf�rdes 1983 och ersatte d� en
betydligt mindre bibliotekslokal i nuvarande Turistn�mndens lokaler. Byggnaden �r ritad av
arkitekt Clas B Persson och �r mycket ljus och luftig. Biblioteket ligger ganska centralt, intill
gymnasieskolan �sterportskolan.

Biblioteket tillhandah�ller litteratur, tidningar och tidskrifter, CD-skivor och videofilmer till
utl�ning. 24 anst�llda arbetar p� huvudbiblioteket. �r 1996 utgjorde bokbest�ndet 147 899
titlar. 71 Antalet l�n per �r uppgick 1998, enligt de uppgifter vi f�tt fr�n AA, till 292 403
stycken.

                                                
69 Adress: http://www.ystad.se/text/vartystad/vartystad.htm, 1998-12-18.
70 Adress: http://www.ystad.se/ text/vartystad/kommunfakta/ystad98.htm, 1998-12-18.
71 Barns och ungdomars kultur, Statens kulturr�d, Stockholm, Kulturen i siffror 1998:1, 1998, s. 76.
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Barnavdelningen p� Ystads bibliotek �r rymlig och v�l utrustad, efter vad vi observerat. Tv�
barnbibliotekarier arbetar halvtid p� avdelningen. F�rutom litteratur och tidskrifter erbjuder
man �ven CD-skivor och videofilmer till utl�ning. Biblioteket h�ller �ven sagostunder,
skrivarverkst�der och l�secirklar. Av det totala best�ndet �r 1996 bestod 28,3% av
barnlitteratur. �r 1996 stod barn f�r 36% av den totala utl�ningen. I snitt l�nade ett barn
mellan 0 och 12 �r 23 b�cker/�r 1996, och per 100 barn fanns 62 barnb�cker mot l�nets 50. 72

Biblioteket n�r barnen f�r f�rsta g�ngen genom den bok man sk�nker nyblivna f�r�ldrar.
Boken, Barnets f�rsta bok, finns att h�mta p� biblioteket och bibliotekarien har d� en chans att
etablera en kontakt med f�r�ldrarna.

Filialer till huvudbiblioteket i Ystad finns i Glemmingebro, K�pingebro, L�derup och i Svarte.
Filialerna har �ppet mellan 6 och 11 timmar i veckan beroende p� avst�nd och storlek p�
samh�llet. Samtliga filialer utom Glemmingebro �r integrerade folk- och skolbibliotek. I
K�seberga, Sn�restad och S�vestad finns utl�ningsstationer, vilka h�ller �ppet 1 timme i
veckan.

Upps�kande verksamhet finns i form av ÓBoken kommer - serviceÓ till personer i Ystads
kommun som p� grund av sjukdom eller handikapp �r f�rhindrade att bes�ka biblioteket.
Biblioteket har �ven en bokbuss med ca 1000 volymer. Vad g�ller upps�kande verksamhet till
skolor och barnomsorg finns ingen s�dan budgeterad och inplanerad 1999, f�rutom
forts�ttningen p� ÓOrdlek och fantasiÓ och ÓHisnande historierÓ. Bokbussen servar �ven skolor
och f�rskolor.

BIBLIOTEKETS BUDGET

Enligt de uppgifter vi f�tt fr�n AA �r bibliotekets budget f�r 1999 ungef�r 7,5 miljoner kronor
brutto. Av dessa �r 3 miljoner vikta f�r personalkostnader. Till mediaink�p och lokalhyra �r
avsatt vardera 1 miljon. Vad g�ller barnverksamheten �r den tillsammans med filialerna
inordnad under avdelningen f�r upps�kande verksamhet. Avdelningen har dock ingen egen
budget.

SKOLOR I YSTADS KOMMUN

I Ystads kommun fanns 1996 sammanlagt 5 372 barn mellan 0 till 17 �r, de utgjorde d� 21% av
befolkningen. Av dessa var 33% i l�g- och mellanstadie�ldern medan 28% var i h�gstadie�ldern
och n�got �ldre. 73

Enligt de uppgifter vi f�tt fr�n BUN i Ystad finns det 14 grundskolor i Ystads kommun varav
8 ligger i sj�lva Ystad. Det finns sammanlagt 12 l�g- och mellanstadieskolor och 2
h�gstadieskolor i Ystads kommun. I Ystad finns �ven en stor gymnasieskola,
�sterportsskolan. Skolorna tillh�r 11 olika rektorsomr�den, 7 i sj�lva Ystad och 4 i resten av

                                                
72 Ibid, s. 76.
73 Ibid, s. 86.
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kommunen. De skolor vi bes�kt, Backa- och �ngaskolan tillh�r rektorsomr�de Backa
respektive �nga. I Backaskolan �k 1 - 6 finns idag 304 elever och motsvarande siffra f�r
�ngaskolan �k 1 - 6 �r 261 elever. Rektorerna ansvarar f�r ekonomi, personal och
administration i sina omr�den. Rektorn �r direkt underst�lld f�rvaltningschefen.
Ledningskonferenser med rektorer, bitr�dande rektorer och centrala f�rvaltningens
ledningsgrupp h�lls var fjortonde dag.

KULTUR F�R SKOLA OCH BARNOMSORG

Kulturn�mnden i Ystad har satt upp ett speciellt kulturprogram f�r skola och barnomsorg som
g�ller sedan 1998. I programmet finns m�l satta utifr�n ambitionen att alla barn i Ystads
kommun skall vara garanterade ett minimum av kulturupplevelser utan att kostnaderna
�verstiger BUN:s och Kulturn�mndens samlade kostnader f�r barnkultur under budget�ret. 74

De institutioner som skall bes�kas av alla 6 till 16-�ringar �r Ystads teater, en
teaterf�rest�llning per �rskurs och �r samt en konsert per �r i l�g- och h�gstadiet. Ystads
stadsmuseum, Gr�br�draklostret, skall bes�kas en g�ng i fj�rde och �ttonde klass.
Konstmuseet skall bes�kas en g�ng av tredje och sjunde klass. Vad g�ller huvudbiblioteket s�
har man sedan tidigare verksamhet f�r alla stadier, samt f�r f�rskolan, i form av de �rliga
biblioteksvisningarna. 75

F�rutom dessa minimim�l �r �ven m�l satta f�r hur man i kommunen b�r utveckla
kulturprogrammet s� att barnen Óinte bara skall h�ra utan ocks� g�raÓ. Kulturprogrammet b�r
uppmuntra till egen kreativitet genom levande verkst�der och m�ten med konstn�rer och andra
kulturarbetare. Dessutom menar man att samarbete mellan skolan och olika kulturf�reningar
och studief�rbund �r Óoerh�rt viktigt och b�r uppmuntrasÓ. 76

Under perioden 1998 - 1999 drivs �ven ett spr�kutvecklingsprojekt kallat B-PLUS i Ystad
kommun. B-PLUS st�r f�r Bornholmsmodellen, en dansk modell f�r spr�kutveckling, samt f�r
barnens utveckling av tal-, l�s- och skrivf�rm�ga. Syftet med projektet �r att kontinuerligt
tr�na barns spr�k fr�n f�rskole�lder och upp genom grundskolan. Man b�rjar med ord- och
ljudassociationer i l�g �lder och forts�tter med olika former f�r spr�ktr�ning och �vningar f�r
att barnen successivt skall kunna bygga upp ett eget spr�k.

F�rskolel�rare och l�rare deltar och �r hj�lpta av en projektledningsgrupp fr�n BUN vilken
best�r av tv� speciall�rare, en skolpsykolog och bitr. f�rvaltningschef. F�rhoppningen �r att
man genom projektarbetet skall kunna l�gga grunden till en helhetssyn inom BUN, d�r l�s- och
spr�ktr�ning blir en inv�vd del av skolans och barnomsorgens arbete och kan utvecklas och
utarbetas i samarbete �ver institutionsgr�nserna.

                                                
74 Se bilaga 2.
75 Se bilaga 3.
76 Se bilaga 3.



37

F�RFATTARBES�K I �RSKURS FYRA

Vi besl�t som en del i v�r utv�rdering att f�lja med och observera CR:s bes�k och �terbes�k p�
tv� skolor. Vi valde att observera klass 4 a och b p� Backa- respektive �ngaskolan. H�r f�ljer
en redovisning av vad vi observerade.

BES�K P� �NGASKOLAN

Klass 4 b, �ngaskolan

Den 2 november kl. 09.40-10.40
24 eleverna n�rvarande
L�rare: Thommy Olsson

Eleverna sitter tv� och tv� i b�nkpar i klassrummet. CR st�r l�ngst fram vid katedern och vi
sitter l�ngst bak, tillsammans med l�raren. Bes�ket inleds med att CR talar kring uttrycket
Ófrisk som enÉ.Ó och f�rs�ker inspirera eleverna till att hitta p� annorlunda och nya uttryck.
Det g�r lite tr�gt och eleverna verkar ovana att t�nka p� det h�r s�ttet. Men man m�rker att ett
intresse har v�ckts. D�refter presenterar han sig: ÓJag �r f�rfattareÓ och sedan f�r vi ber�tta
vem vi �r och varf�r vi �r d�r.

CR fr�gar klassen om de �r f�rfattare, men eleverna svarar f�rsiktigt och nekande. Till sist
lyckas de tillsammans reda ut att det finns olika sorters f�rfattare till romaner, TV-serier,
dikter, tidningsartiklar osv. CR ber dem att skriva egna ber�ttelser och skicka det till honom.
D� lovar han att l�sa allas alster och �terkomma med en liten show. Detta verkar uppskattas.

Nu �r det dags f�r en dikt d�r klassen aktivt f�r delta med ordet ÓPANG!Ó i en dikt om
ballonger. De flesta tycker att det �r roligt. D�refter f�ljer en kort diskussion om symbolisk
dikttolkning, det �r mest CR som pratar och f�rklarar. Det b�rjar med att ingen vill vara som
ballongerna, slita sig fria fr�n sina ballongsn�ren f�r att slutligen bl a stickas itu av en kaktus,
men det slutar med att alla vill slita sig fria fr�n alla band och leva, precis som ballongerna
faktiskt g�r. Eleverna r�cker upp och vill fr�ga, men tyv�rr missar CR en del av dem.

D�refter g�r CR in p� hiskliga historier och sp�kisar. Han l�ser upp en av sina dikter, ÓLyssna
det sp�karÓ, som �r en onomatopoetisk 77 dikt. Samtidigt smyger han runt i klassrummet.
Sedan f�r klassen l�sa med honom, n�got som uppskattas mycket. H�r delar CR ut uppgift 1,
som blir att skriva en ber�ttelse till honom s� han blir riktigt r�dd. Tillsammans s�tter de ihop
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en lista med ord som eleverna kan anv�nda: r�dd/r�dsla, bu, upphetsad, stel, skr�ck/slagen,
svettig, isande, skakad, fruktan, kall/svettig, fasa, kusligt, hemskt, rysning, b�van. Klassen
f�rs�ker �vertr�ffa varandra i att komma p� kusliga ord.
Liknelser med starka ord och uttryck diskuteras sedan, g�rna med ett humoristiskt inslag , t ex
Ómagen bloade som blodpuddingÓ, Óstel som en uppstoppad dinosaurieÓ eller Ósvettig som en
bl�t handdukÓ. Eleverna �r lite blyga och f�rsiktiga, men mjukas sakta upp. De verkar tycka
att det �r roligt, men trots det f�rblir de lite reserverade. CR ber�ttar sagan om den
eldsprutande draken och ber eleverna f�rklara vad de l�rt sig av sagan, sensmoralen. Efter lite
diskussion kommer de fram till att ÓLika barn leka b�st men olika barn leker lika bra!Ó Han ber
sedan eleverna stoppa in en sensmoral i ber�ttelserna de ska skriva och skicka till honom.

CR visar sedan klassen vad ett akrostikon �r och f�r hj�lp av eleverna att hitta p� roliga och
kusliga saker att stoppa in i deras gemensamma akrostikon-dikter:

Fasansfulla Fasan, �r den stela k�nsla n�r
Andar Andarna sveper runt med sina spetsiga
Som Stenspjut med magiska krafter.
Andas Andarna d�remot, har roligt!

Uppgift 2 blir att skriva en liknande dikt p� ett av orden ovan! CR har v�ckt elevernas
intresse, men trots det �r det lite oroligt.

Tills slut ska klassen g�ra en s�ng, en travesti, p� ÓB�, b� vita lammÉÓ Hur �ndrar man om det
till en kuslig eller humoristisk s�ng ist�llet?

ÓBu, bu vita sp�ke
har du n�gra lakan?
N�, n� fula barn
jag har bara �rngott.Ó

Uppgift 3 blir att eleverna sj�lva ska skriva en travesti p� en k�nd barnvisa, samt att de ska
skriva slutet p� s�ngen ovan. Detta tycker eleverna �r roligt. Men nu har det g�tt en timme, 60
minuter, och f�rfattarbes�ket �r slut.

Sammanfattningsvis kan man s�ga att klassen var lite stel och sv�r att f� med p� noterna. De
mjukades upp betydligt mot slutet, men de blev ocks� mer okoncentrerade och tr�tta mot
slutet av lektionen.

Klass 4 a, �ngaskolan

Den 2 november 1998, kl. 11.30-12.30
L�rare: Christer Andersson
21 elever n�rvarande
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Eleverna sitter tv� och tv� i b�nkpar i klassrummet. CR st�r l�ngst fram och vi sitter l�ngst
bak, tillsammans med l�raren.
CR inleder liknande genom att fr�ga ÓVad �r en f�rfattare ?Ó och undrar om det finns n�gra
f�rfattare i klassen. Han f�r nekande svar p� fr�gan. D�refter spelar CR p� lyriska st�mningar;
Ófri som ett flygplan p� v�g till paradisetÓ och f�rklarar att i dr�mmen och fantasin kan man
g�ra som man vill. Detta uppskattar eleverna. Dikten ÓEn kruka av guldÓ diskuteras och CR
undrar vad den handlar om egentligen. Det dr�jer en liten stund innan en flicka kommer fram
till att det handlar om l�ngtan. I denna klass har CR valt att spela mer p� k�nslor och dr�mmar,
verkar det som.

CR g�r �ver till Óskr�ckisÓ-avsnittet och f�rs�ker f� eleverna med sig. Han f�r n�stan dra orden
ur dem, men till slut presterar man tillsammans en lista som inneh�ller: r�dd, skr�md, darrig,
magont, nerv�s, stress, skr�ck, fasa, fara, fruktan, rysning, skakig, kallsvettig. Det visar sig att
alla elever redan har skrivit Óskr�ckisarÓ och samtliga drar upp sm� pappersbuntar ur b�nken.
CR ber dem dock att arbeta lite mer med orden i sina skr�ckisar och ger dem d�rmed uppgift 1.

D�refter �r det dags f�r akrostikon-avsnittet. Tillsammans med klassen skriver CR tv�
akrostikon (se nedan) och som uppgift 2 ber han eleverna att skriva egna akrostikon. Detta
framkallar mycket skratt i klassen och man f�rs�ker att �vertr�ffa varandra i roligheter.

Fara
Alla helgons blodiga natt.
Skr�ck!
Alla d�r!

Fem sm� barn blev tagna
Av en hungrig grizzlybj�rn
Skr�cken spred sig bland barnen i byn
Alla svimmade, till och med bj�rnen (av magont)É..

ÓVad finns det f�r personer eller varelser som ni blir r�dda f�r ?Ó undrar CR. Orden som
klassen vill ha med p� listan �ver skr�mmande personer eller platser, kommer fram efter lite
bearbetning och uppmuntring. Resultatet blir: sp�ke, monster, skelett, h�xor, kyrkog�rd,
vampyrer, troll, Dracula, varulvar, ÓDetÓ, UFO, marsm�nniskor. Uppgift 3 blir att eleverna
ska skriva en jag-dikt med utg�ngspunkt i ett av orden. Det beh�ver inte vara en person eller
varelse, utan det kan lika g�rna vara en plats; ÓJag �r en vampyr, en kyrkog�rd, ett skelettÉÓ.
Nu b�rjar eleverna att bli lite rastl�sa, man m�rker att lektionen n�rmar sig sitt slut.

Till sist ber�ttar CR ÓSagan om eldslukaren och drakenÓ. D�r eldslukaren g�r ut i skogen och
m�ter en farlig eldsprutande drakeÉ S� levde de lyckliga i alla sina dagar! H�r hinner man inte
med n�gon diskussion om sensmoralen, utan klassen slutar.

Sammanfattningsvis gick det b�ttre i denna klass, eftersom barnen verkade mer pigga och
initiativrika h�r. Det var �terigen lite sv�rt i b�rjan, men klassen tinade upp och kunde delta
aktivt i CR:s lektion.
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�TERBES�K P� �NGASKOLAN

Klass 4b, �ngaskolan

Den 3 december 1998, kl. 09.40-10.40
L�rare: Thommy Olsson
22 elever n�rvarande

CR inleder med att tacka eleverna f�r alla alster de skickat in till honom; tv� stora kuvert med
akrostikon, travestier, sp�kisar och sagor. Tyv�rr, s�ger CR kommer han inte att hinna med att
l�sa upp n�got av alla barn men han ska g�ra ett f�rs�k att hinna med s� m�nga som m�jligt.
Eleverna ser lite besvikna ut.

CR har sin gitarr med denna g�ng s� han sjunger sin s�ng om ÓDet stackars sp�ket SuneÓ, som
har en humoristisk klang. Eleverna verkar tycka att den �r rolig. Sedan l�ser CR upp en rad
historier som eleverna har skrivit, bl a ÓDet gr�tande sp�ketÓ och ÓSagan om H1Ó. Man kan
direkt som observat�r se vilken elev som f�r sitt alster uppl�st. Hon eller han hukar sig ner
bakom b�nken och h�ller ofta h�nderna f�r ansiktet. Det verkar som om det �r blandade
k�nslor av stolthet och blyghet som �verv�ldigar eleverna.

Efter uppl�sningsbiten tar CR fram gitarren igen och ger sig i kast med travestierna som
eleverna skrivit, bl a p� ÓB�, b� vit lammÓ... och ÓImse, vimse spindelÓ. Detta lockar fram
mycket skratt i klassrummet!

ÓImse Vimse Spindel bet ihj�l ett barn.
N�r han kom till blodet fick han en kallsup.
Usch vad det g�r ont p� ett litet barn
Imse Vimse Spindel bet ihj�l ett barn.Ó

samt

ÓHej sp�kegubbar sl�r i marken
och l�t oss levande vara.
Hej sp�kegubbar sl�r i marken
och l�t oss levande vara.
En liten tid vi leva h�r
med m�nga d�da och stort besv�r
Hej sp�kegubbar.....Ó

Efter det �r det tid f�r en ny uppl�sning av historier, den ena rysligare �n den andra med titlar
som ÓBlodiga n�tterÓ och ÓFasans husÓ. Detta �r delar av bes�ket som eleverna verkligen
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uppskattar. Det �r roligt och sp�nnande att f� sin sp�khistoria uppl�st eller att lyssna p�
klasskompisarnas historier! N�r CR l�st klart tar han upp gitarren f�r att spela och sjunga ÓI
nattens m�rkaste timmaÓ. H�r tappar eleverna lite uppm�rksamhet.
CR ber�ttar att han har f�tt m�nga akrostikon p� ord som kusligt, skelett, sp�ke och m�rk.
Han l�ser upp n�gra av dem, f�r att sedan �terg� till en av sina egna dikter. Nu f�r eleverna
delta aktivt i den ljudh�rmande dikten ÓDet kn�pper och knakarÓ. Det g�r till s� att CR l�ser
f�re och eleverna f�r l�sa efter. Dessutom ska man f�rs�ka att l�ta som orden i dikten! Det
uppskattas av samtliga elever.

Slutligen fr�gar en pojke varf�r CR blev f�rfattare och som avslutning l�ser CR sin dikt ÓS�
sant jag ljugerÓ, d�r f�rklaringen kommer!

Sammanfattningsvis gick �terbes�ket b�ttre �n det ursprungliga bes�ket. Troligen berodde
detta till stor del att de sj�lva hade en aktiv roll i bes�ket och kanske hade klassen vid f�rra
lektionstillf�llet sett att man kunde anv�nda sin fantasi p� ett annat s�tt �n vad man brukar
g�ra i skolan.

Klass 4a, �ngaskolan

Den 3 december 1998, kl.11.30-12.30
L�rare: Christer Andersson
20 elever n�rvarande

CR inleder med att tacka alla elever f�r allt material som de skickat till honom. Sedan l�ser han
en lustig historia om en vampyr som �ngrade sitt leverne som blodsugare och besl�t sig f�r att
bli blodgivare. Klassen har lite sv�rt f�r att ta till sig detta. D�refter ber�ttar han att han inte
hinner att l�sa upp n�got av alla i klassen, men att han ska g�ra sitt b�sta. �ven h�r ser
eleverna lite ledsna ut �ver att alla inte f�r n�got uppl�st.

CR b�rjar med att l�sa upp n�gra akrostikon-dikter, som eleverna har skrivit:

Rasande var en man.
Yxan hade han i sin hand.
Stirrande blick mot sitt m�l.
Lurviga kl�der han bar.
Intensift [!] letade han i skogen.
Genast han sin julgran h�gg!
Av Andreas B

Efter det tar han fram gitarren och spelar och sjunger ÓI nattens m�rkaste timmaÓ. Detta
uppskattas inte speciellt av eleverna, utan de tycker troligen att det �r roligare att lyssna p�
sina klasskamraters sp�kisar och dikter! Sedan l�ser CR upp n�gra historier av f�rfattare i
klassen, bl a ÓDet ruskiga husetÓ. �ven h�r kan man se vilket barn som f�r sitt alster framf�rt.
Det ser ut som om alla elever uppskattar att f� sina och sina klasskamraters historier uppl�sta.
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CR g�r sedan raskt �ver till n�sta punkt p� listan, travestier. Denna klass har skrivit travestier
till den k�nda melodin ÓB�, b� vita lammÓ:

ÓBu, bu, vita frun
tar du min barn?
Ja, ja, lilla du
f�r jag samlar blod!Ó

samt

ÓUse, Buse sp�ke
bodde p� ett slott.
Dit kom alla barnen
f�r att sova gott.ÓÉ

CR l�ser sedan upp akrostikon p� orden skr�md, darrig, ormar och ryslig, sedan tar han fram
gitarren f�r att spela och sjunga lite mer.  Efter det l�ser han upp n�gra historier som eleverna
skrivit:

Sp�ket
ÓOm jag var ett sp�ke, s� hade jag varit ledsen hela mitt liv.
Varf�r? Jo f�r barnen kan ej se mig.
Men jag hade s�tt [!] n�r barnen h�ll p� att leka.
Jag kan inte vara med f�r de ser mig inte.
Jag �r ledsen f�r jag f�r vara f�r mig sj�lv.
Jag tar min nalle och kramar den allt vad jag kan.
Men den g�r bara rakt igenom mig.Ó
Av Pauline

Ufo
ÓJag �r ett ufo, som n�r man minst anar det dyker upp.
Jag �r gr�n och fasansfull.
Varje g�ng n�r n�gon f�rs�ker f� syn p� mig,
bl�ndar jag den personen i �gonen.
Ibland �r jag uppe p� min planet Ufous och g�r n�gra m�nniskor till ufon.
Akta er s� det inte blir du!Ó
Av Carl

N�r det g�tt n�stan en timme l�ser han upp tre sp�khistorier i b�sta kusliga och ibland
bloddrypande stil; ÓTygsp�kenaÓ, ÓSp�kena p� GreveholmÓ och ÓEn m�rk kv�ll i novemberÓ.
Efter det �r bes�ket slut!

Sammanfattningsvis gick �ven detta bes�ket b�ttre �n det f�rsta. Anledningarna tycks �ven h�r
vara desamma; klassen f�r sina egna historier uppl�sta och de har l�rt sig att anv�nda sin
fantasi p� ett lite annorlunda s�tt.
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BES�K P� BACKASKOLAN

Klass 4 a, Backaskolan

Den 5 november 1998, kl.10.40-11.40.
L�rare: Thomas Ahlstedt
20 elever n�rvarande

B�nkarna �r placerade u-format med katedern som den naturliga punkten dit alla tittar. Fr�n
v�r position, l�ngst bak i klassrummet, finner vi att n�stan alla pojkar sitter till h�ger i
klassrummet medan flickorna till stor del finns till v�nster. CR st�r vid katedern.

CR b�rjar med den sedvanliga presentationen och en sk�mtsam inledning med anspelning p�
Shakespeares k�nda fras ÓAtt vara eller inte vara, det �r fr�gan.Ó Han g�r sedan raskt �ver till
fr�gan vad det finns f�r b�cker - romaner, fantasi, fakta, roliga, sagor, sorgligaÉ. Eleverna �r
mycket aktiva. N�r CR fr�gar, r�cker n�stan alla elever upp handen och vill svara. CR f�r syn
p� en gitarr och spelar ÓJag vet en hund som heter HugoÉÓ. Nu tar eleverna upp och visar sina
f�rdigskrivna alster, men CR s�ger �t dem att han ska titta p� det senare n�r l�raren skickat det
till honom. Sjunger igen ÓI nattens m�rkasteÉÓ och eleverna f�r aktivt vara med och l�ta som
regn, vind och ugglor.

Tillsammans med CR arbetar klassen fram en l�ng lista p� hiskliga saker: ÓAlienÓ, m�rdare,
vampyr, tjuv, Dracula, skelett, sp�ke, troll, mumie, fladderm�ss, pedofiler, monster, spindlar,
demoner, h�xa, kr�kor, varulv, Óhundk�mpareÓ, tjuv. Alla elever vill vara med och s�ga n�got
som ska st� p� listan. Nu delar CR ut uppgift 1. Hur �r det att vara vampyr/h�xa/Alien? Skriv
en egen historia p� det temat. Han ber dem att leva sig in i skr�ckk�nslorna och bli
varelsen/personen de skriver om. Han ber dem ocks� att krydda spr�ket med liknelser.

Nu tar CR gitarren igen och klassen g�r en travesti tillsammans med melodin till ÓB�, b� vita
lammÓ, n�got som verkar roa de flesta:

ÓBu, bu vita sp�ke
ska du busa h�r?
Ja, ja d�da mumie
jag ska skr�mma dig!Ó

Uppgift 2 blir att skriva en egen travesti eller att skriva en forts�ttning p� denna. Han
forts�tter med att sjunga om ÓStackars sp�ket SuneÓ. D�refter �r det dags f�r akrostikon-
dikterna. Tillsammans skriver de:
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Sj�lens d�d!
Patrik f�rvandlades till Alien.
�det i m�rkret.
Kobran h�gg i sp�kets lakan.
Ekot av skriket gick bort.
Tystnaden kom fram ur den monstru�sa skogenÉ
De flesta p�hitten och infallen kommer fr�n Ópojk-sidanÓ i klassrummet. De verkar mycket
pigga p� att vara med och hitta p� saker till dikterna och det ska g�rna handla om n�gon av
dem. Uppgift 3 blir att skriva ett eget akrostikon. CR lovar att tons�tta denna dikt till n�sta
g�ng. Nu har det g�tt en lektionstimma och bes�ket �r slut!

Sammanfattningsvis kom det mycket kommentarer och spontana utrop fr�n Ópojk-sidanÓ i
klassrummet. Det tog ett litet tag innan Óflick-sidanÓ kunde g�ra sin st�mma h�rd. Annars
verkade alla att uppskatta CR:s bes�k och dessutom hade de v�ldigt roligt!

Klass 4 b, Backaskolan

Den 5 november 1998, kl.12.00-13.00.
L�rare: H�kan Andersson
22 elever n�rvarande

Klassrummet �r traditionellt m�blerat och eleverna sitter tv� och tv�. CR st�r l�ngst fram i
klassrummet vid katedern och vi sitter l�ngst bak.

Bes�ket inleds p� samma s�tt som tidigare: ÓJag �r f�rfattareÉÓ CR sjunger om hunden Hugo
h�r ocks� och ber�ttar sedan sin ballongdikt. En pojke f�rst�r direkt att det handlar om frihet.
CR ber�ttar att han �r d�r f�r att inspirera klassen att skriva ber�ttelser och f�r att ge dem id�er
till dessa. Eleverna ser lite skeptiska ut.

Tillsammans lyckas de dock att arbeta fram en lista med skr�mmande ord. Eleverna kan
mycket om skr�mmande figurer, g�rna med anknytning till skr�ckfilmer: sp�ke, monster,
ÓJasonÓ, vampyr, zombie, fladderm�ss, varulv, Frankenstein, drakar, Dracula, B�ckah�sten,
d�dens sj�l, h�xa, troll/karl, ÓGrevenÓ, skelett. Uppgift 1 �r att skriva en blodisande historia, en
jag-ber�ttelse, och skicka till CR. Han ber dem ocks� att krydda spr�ket med liknelser och
annat, t ex Ójag blev s� r�dd s� �drorna stack p� semester!Ó Det framkallar skratt och fniss!

CR g�r sedan vidare och ber�ttar om akrostikon-dikter. Ingen elev vet vad akrostikon �r, s� CR
f�rklarar f�r dem. Tillsammans skriver de:

Vidrig Vi reste till Transsylvanien
Avskyv�rd Alla i min familj. En dag s�g vi en
Mystisk Mystisk grotta
Peruk P� stranden. Jag h�rde n�gon
Ylig YlaÉ Varelsen bet pappa
Ryslig Rakt i halsen. Nu �r han sj�lv en vampyrÉ
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Uppgift 2 till klassen blir att skriva ett akrostikon sj�lv och skicka till CR. En elev s�ger att
ber�ttelsen ska g� som en stege, vilket CR tycker �r synnerligen passande med tanke p� att
sp�nningsgraden bara ska stiga f�r att slutligen n� sin kulmen. Nu har m�nga av eleverna b�rjat
att skruva p� sig och det m�rks att det snart �r rast.
CR avslutar bes�ket med att sjunga om ÓStackars sp�ket SuneÓ och ber sedan eleverna att
skriva en fri uppgift, uppgift 3, och �verraska honom med den!
Sammanfattningsvis gick bes�ket bra, fast eleverna var lite reserverade i b�rjan. Som vid
bes�ken i de andra klasserna tycktes eleverna �ven h�r tappa koncentration i slutet av
lektionstimmen.

�TERBES�K P� BACKASKOLAN

Klass 4a, Backaskolan

Den 10 december, kl.10.40-11.40.
L�rare: Thomas Ahlstedt
21 elever n�rvarande

CR b�rjar med att tacka eleverna f�r alla fina texter och ber�ttelser han f�tt hemskickat till sig.
D�refter tar han upp gitarren och b�rjar sjunga p� ÓB�, b�, vita lammÓ, n�got som framkallar
mycket fniss hos eleverna. CR g�r raskt �ver till elevernas egna travestier, t ex:

ÓBu, bu vita sp�ke
ska du busa h�r?
Ja, ja k�ra mumie
jag ska skr�mma dig.
Jag kommer klockan ett
n�r du ligger i din grav.
Du reser dig upp och
vad h�nder d� med mig?Ó

B�rjan av travestin skrev klassen vid CR:s tidigare bes�k och det var en av elevernas uppgifter
att skriva en forts�ttning p� den. G�rna s� ryslig som m�jligt!

Efter att ha sjungit n�gra av klassens travestier, sjunger CR sin egen visa om det ÓStackars
sp�ket SuneÓ. Det �r likadant h�r, som i tidigare klasserna. Man kan direkt se vilken elev som
f�r sin dikt uppl�st! Det �r mycket hukande i b�nken och man g�mmer ansiktet i h�nderna.
Det �r en lustfylld skr�ckupplevelse, verkar det som! Nu l�mnar l�raren klassrummet.

Klockan g�r snabbt och CR s�ger �t barnen att p�minna honom kl. 11.30 att han ska ber�tta sin
historia om Ó�kensp�kenÓ. Detta resulterar i att n�gra elever fr�n Ópojk-sidanÓ i rummet
genast b�rjar att titta p� klockan.
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D�refter l�ser CR upp en del av klassens bloddrypande historier. T ex skriver FilipÓ Jag �r
liten och �cklig, jag ska d�da digÉÓ medan Pontus menar att ÓJag �r d�den sj�lvÉÓ Alla tycker
att denna delen av �terbes�ket �r kul!

Sedan har CR hunnit fram till klassens akrostikon-dikter. H�r pratar han ocks� om hur viktigt
det �r att layouten �r bra. Layouten, s�ger CR, h�jer textens v�rde och visar att en text ocks�
kan vara vacker f�r �gat, inte bara �rat! H�r kommer de ocks� in p� en diskussion om
allitterationer. CR visar exempel p� hur man med ett namn kan skriva roliga allitterations-
dikter. Det f�r klassen som en extrauppgift. Nu kommer l�raren tillbaka till klassrummet.
Tillsammans skriver CR och eleverna:

Annorlunda
Alex
Anv�nde
Alltid Ajax

Sedan l�ser CR upp n�gra historier igen, bloddrypande ber�ttelser om vampyrer och Alien. En
del elever, �terigen fr�n Ópojk-sidanÓ av rummet verkar vara experter p� Alien filmerna! Efter
det �r det dags f�r en dikt med onomatopoetiska ord. CR l�ser f�rst och  eleverna f�r l�sa efter.
Tricket �r att man ska l�ta som ordet man s�ger; ÓDet kn�pper och knakarÉÓ Det verkar
uppskattas av alla elever. L�raren l�mnar klassrummet, igen.

Akrostikondikterna avl�ser varandra med teman som demoner och kyrkog�rdar. I korridoren
utanf�r klassrummet �r det v�ldigt st�kigt. Eftersom l�raren inte finns i klassrummet, g�r en av
oss ut och s�ger ifr�n. Liknelserna fl�dar �ver oss �h�rare; Ótungan var r�d som en tomatÓ eller
Ójag var r�dd som en ensam myraÓ. Sandras poetiska inledning ÓJag vaknar ur d�den vid
midnattÓ l�mnar ingen ober�rd medan Robins mer talande liknelse Óvattnet rinner som
dreglande blodÓ f�r oss att rysa lite grand och Thereses ber�ttelse s�ger oss att det finns ingen
v�g undan Ó�ppna eller st�ngda d�rrar - jag kommer fram �nd�!Ó Nu kommer l�raren tillbaka
till klassrummet.

Tills slut har klockan hunnit bli halv tolv och det �r dags f�r dikten om Ó�kensp�kenÓ. Alla
elever f�r l�sa inledningen i k�r: ÓDet var en g�ngÓÉ CR: tv� sp�ken som bodde i en �kenÉÓ

Sammanfattningsvis var det bitvis mycket st�kigt och oroligt. L�raren var borta fr�n
klassrummet under en stor del av lektionstiden, vilket troligen p�verkade eleverna negativt.
Dessutom var d�r en reporter och en fotograf fr�n tidningen Ystads Allehanda, vilket bidrog till
en del av oroligheterna. Tyv�rr kom n�stan all uppm�rksamhet b�de fr�n CR och l�raren, samt
bitvis �ven v�r uppm�rksamhet, att riktas p� Ópojk-sidanÓ av klassrummet. Flickorna fick
tyv�rr inte lika stort utrymme f�r sina kommentarer och funderingar.

Klass 4 b, Backaskolan

Den 10 december, kl.12.00-13.00
L�rare: H�kan Andersson
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20 elever n�rvarande

CR kommer in i klassrummet och b�rjar med att �nska alla barn Ógo«middag!Ó. Sedan ger han
dem komplimanger f�r de vackra sn�flingorna i papper som klassen har h�ngt upp i
taklamporna. Eleverna uppskattar detta. D�refter tar CR fram sin gitarr och b�rjar, till klassens
f�rtjusning, sjunga ÓB�, b� vita lammÉÓ Det g�r snabbt �ver till de mer skr�ckfyllda, men
humoristiska travestierna;
ÓBu, bu vita sp�ke,
har du n�gon kedja?
Ja, ja r�dda barnÉÓ

samt

ÓImse, vimse l�ngbensspindel
kl�ttrar p� din ryggÉÓ

CR forts�tter med att s�ga att sj�lva id�n med detta bes�ket var att h�gl�sa allas texter, men
eftersom l�raren gl�mt att skicka dem till honom har han bara hunnit titta lite p� dem under
rasten. Han ska dock g�ra sitt b�sta. Eleverna ser lite besvikna ut. Nu f�rsvinner l�raren fr�n
klassrummet. CR forts�tter med att l�sa upp elevernas egenh�ndigt f�rfattade alster:

ÓJag finns bakom din d�rr.
N�r du kommer hem d�dar jag dig,
som bara den.
Kom hem, kom hem
ditt lilla slem.Ó
Av Alexander

Akrostikon med titlar som ÓVarulvenÓ och ÓBlodhundÓ, avl�ser varandra. Nu kommer l�raren
tillbaka till klassrummet. CR pratar ocks� h�r om layouten och s�ger att en teckning f�rh�jer
textens v�rde. Han visar ocks� upp n�gra av elevernas teckningar och illustrationer till texterna.
Eleverna verkar vara intresserade. Nu ringer det i interntelefonen, vilket resulterar i att l�raren
g�r fr�n klassrummet och tar med sig fyra barn.

Efter en synnerligen smaskig historia om en vattenpytonorm, sjunger CR sin egen visa om hur
det gick till n�r han blev upp�ten av en pytonorm. Det �r mycket st�kigt och br�kigt i
korridoren utanf�r klassrummet. Eftersom l�raren inte �r d�r, g�r en av oss ut och s�ger ifr�n.
Sedan f�ljer fler akrostikondikter,   bl a en g�ta om dj�vulen sj�lv och ÓBlodsp�retÓ, som
utvecklar sig till en detektivhistoria:

Blodsp�r sa min kompis,
Lite blod och det �r lite d�r
Och titta d�r �r en
D�d m�nniska!
Sp�ret leder till
Parken. Vi g�r dit och tittar!
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�h, jag skulle hellre vara hemma
Rakt fram! sa min kompis. Titta
En gubbe med blod. Ring polisen!
Tack f�r att ni hittade honom.
Av Amanda

Eleverna kommer tillbaka till klassrummet och strax efter kommer l�raren ocks�. CR sjunger
sista versen av ÓStackars sp�ket SuneÓ och klassen f�rdjupar sig i en diskussion om vad man
g�r med ett sp�ke som ingen blir r�dd f�r eller en zombie som pl�tsligt blir normal igen. Sedan
sjunger CR sin visa ÓI nattens m�rkaste timmaÓ vilket leder till en diskussion om vad man �r
r�dd f�r och  n�gra elever f�r tillf�lle att visa sin imponerande kunskap om skr�ckfilmer.

CR l�ser upp resten av klassens alster och sjunger sedan en s�ng om vad kroppens olika delar
�r r�dda f�r; ÓFingrarna �r r�dda f�r v�rtorÓ. Det framkallar mycket fniss, men klassen verkar
vara orolig och har sv�rt att koncentrera sig.

Avslutningsvis tar CR upp tidskriften F�nstret och visar att han vunnit pris en i skrivart�vling
de haft. Priset fick han f�r sin historia Ó�kensp�kenÓÉ och s� l�ser han: ÓDet var en g�ng tv�
sp�ken som bodde i en �kenÉÓ

Sammanfattningsvis var det lite st�kigt och bitvis var elevernas koncentration mycket l�g.
L�rarens f�rsvinnande och uppdykande kan ha bidragit till detta, trots det gick det b�ttre h�r
�n i den f�rra klassen.

ANALYS AV OBSERVATIONER

Under v�ra observationer har vi lagt m�rke till vissa tydliga tendenser. Vi har valt att gruppera
dessa under sju rubriker;

Inneh�ll
Bes�kens inneh�ll i de olika klasserna var i stort sett det samma. Under de f�rsta bes�ken
presenterade CR sig och f�ljde d�refter en liknande uppl�ggning med s�nger, verser och
utdelande av uppgifter. �terbes�ken bestod �ven de av uppl�sning av elevernas alster blandat
med framst�llningar av CR:s egna verk.

Vi tycker att inneh�llet i bes�ken verkar lyckat, d� eleverna i stort sett var intresserade och
verkade uppskatta CR:s framtr�dande. D�remot tycker vi oss inte vara kompetenta nog att
bed�ma bes�kens pedagogiska v�rde. Vi �verl�ter �t initiativtagarna och l�rarna att komma med
�sikter och f�rslag om detta.

Uppgifter
Uppgifterna skilde sig  lite mellan de olika klasserna. Uppgifterna bestod av att skriva
akrostikon, travestier och sp�kisar, men alla klasser beh�vde inte g�ra samtliga uppgifter. Av
vad vi kunde observera berodde detta p� hur l�ng tid de olika momenten tog i anspr�k i de olika
klasserna, samt p� hur CR uppfattade klassen och dess intresse. Vi uppm�rksammade att de
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klasser som arbetat med sp�kisar innan bes�ken, var b�ttre insatta och mer intresserade �n de
som inte f�rberett sig.

Presentationen av och arbetet med uppgifterna f�renklas avsev�rt, anser vi, d� klassen
f�rberett sig. Vi hoppas �ven att man i forts�ttningen f�ljer upp med n�gon typ av efterarbete,
n�r bes�ksperioden �r �ver. Vi s�g att eleverna verkligen uppskattade att f� sin alster uppl�sta,
n�got som �ven bekr�ftas av l�rarna. M�nga elever hade ocks� illustrerat sina texter och arbetat
extra med layouten. Det vore en god id� att presentera texterna p� n�got vis, kanske genom en
utst�llning p� biblioteket.
Kommunikation
Kommunikationen mellan CR och eleverna var i de flesta fall god. Generellt gick �terbes�ken
b�ttre �n de f�rsta bes�ken, men vi upplevde inte att det f�rekom n�gra direkta brister i
kommunikationen i n�gon av klasserna. Eleverna tycktes inte k�nna sig h�mmade av CR:s
n�rvaro och fr�gor, m�nga var flitiga med att st�lla fr�gor och kommentera.

Kommunikationen mellan l�rarna och CR fungerade tyv�rr inte lika bra. Vi uppfattar det som
att l�rarna i vissa fall inte var riktigt f�rberedda p� vad f�rfattarbes�ket innebar eller hur det
var t�nkt att l�ggas upp. N�gra av l�rarna var t ex inte n�rvarande under hela lektionstiden. Vi
hoppas att man i forts�ttningen informerar l�rarna b�ttre om hur bes�ken �r t�nkta att fungera.

Milj�
I de klasser d�r eleverna var placerade traditionellt, tv� och tv� p� rad, fungerade, n�got
�verraskande, kommunikationen mellan CR och eleverna b�ttre �n i den klass d�r eleverna var
placerade i u-form. Detta kan ha berott p� att n�ra nog samtliga av klassens pojkar var
placerade p� samma sida, n�rmast v�ggen med f�nster. Detta resulterade i en viss livlighet p�
denna sida. Man kanske kunde t�nka sig att placera eleverna p� ett annat s�tt, i samband med
f�rfattarbes�ken.

L�rare och elever
Eleverna upptr�dde mer stillsamt och var mera uppm�rksamma d� l�rarna var n�rvarande
under bes�ket. L�rarens n�rvaro �r, upplever vi, en n�dv�ndighet f�r att bes�ket skall ge
eleverna mesta m�jliga utbyte. Samspelet mellan l�rare och elever �r sv�rt att iaktta under
f�rfattarbes�ken d� l�raren f�rv�ntas att l�mna �ver sin roll till CR och sj�lv h�lla sig i
bakgrunden, n�got som skedde i alla klasserna.

CR
CR upptr�dde i samtliga klasser p� ett trevligt och professionellt s�tt. Han ger intryck av att
vara rutinerad och erfaren, vad g�ller bes�k i skolor. Han kommunicerar bra med eleverna och
tycks ha l�tt f�r att f�rst� vad eleverna menar. Vi har enbart ett positivt intryck av CR.
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RESULTAT AV INTERVJUER

Vi utg�r i detta avsnitt fr�n de basfr�gor vi redovisat i kapitlet Intervjufr�gorna och deras
utformning och presenterar informanternas svar. Intervjuerna analyseras och diskuteras i
f�ljande avsnitt Analys och diskussion av intervjuer.

Basfr�ga 1: M�ls�ttning med projektet?

Isabelle Halvarsson: IH hade f�rberett sig med att skriva ned bibliotekets m�ls�ttningar f�r
ÓHisnande historierÉÓ. De �r som f�ljer:
•  Att skapa nya samarbetsformer mellan skola och bibliotek
•  Att f� ig�ng regelbundna f�rfattarbes�k p� l�g- och mellanstadium
•  Att st�dja och vidareutveckla elevernas intresse f�r b�cker och eget skrivande
•  Att samtliga elever och l�rare m�ter oss inne p� biblioteket
•  Att i m�n av bidrag fr�n Statens kulturr�d ge elever och l�rare en bra bok
(98-11-19)

Ingrid Linde: IL h�nvisar till de m�l som finns i projektbeskrivningen f�r ÓHisnande
historierÉÓ Spontant svarar hon; ÓJa det �r ju det h�r med elever och elevers l�svanor. Det
handlar mycket om det. F�r i samband med att f�rfattaren kommer s� �r det ocks� bes�k p�
biblioteket. S� det handlar mycket om det, lite grand kontra det h�r med data. T�nk om de
slutar l�sa! Det tror jag aldrig att folk g�r i och f�r sig, men det �r ett s�tt att f� in dem i den
v�rlden.Ó (98-12-03)

Clas Rosvall: ÓIsabelle Halvarsson kontaktade mig och sade att: Kan du t�nka dig att g�ra
n�gonting v�rdefullt, inspirerande, kicka ig�ng b�de elever och l�rare. Min fr�msta uppgift �r ju
att inspirera b�de barn och vuxna, jag kan inte ta ansvaret f�r helheten och deras fortsatta
skrivande, utan att jag ska ge dem kickar. Men det h�r �r v�l t�nkt att vara ett slags
skrivfr�mjande projekt, som ska resultera i b�ttre spr�k eller s�. Jag trycker nog inte s� mycket
p� l�sande i mina bes�k, utan mera spr�kgl�dje i st�rsta allm�nhet.Ó (98-10-15)

�ngaskolans l�rare: L�rarna var inte informerade om n�gon m�ls�ttning f�r projektet.
Underf�rst�tt menar b�da l�rarna, var det f�r att f� eleverna att l�sa mer, att v�cka intresse f�r
eget skrivande och skapande.
(98-12-10)

Backaskolans l�rare: L�rarna antog att m�ls�ttningen var att eleverna skulle utveckla sitt
skrivande och f�rm�gan till eget skapande. Inte heller h�r hade man f�tt n�gon information om
�vergripande m�ls�ttningar f�r projektet.
(98-12-18)

I intervjun med Ann-Elise Ahlstrand fr�gade vi vilka m�ls�ttningar man har f�r barn- och
ungdomsverksamheten som helhet p� Ystads bibliotek och ifall man b�r ha n�gon uttalad
m�ls�ttning f�r bibliotekets upps�kande verksamhet. Hon svarade: Ó M�ls�ttningen ing�r i den
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gemensamma, f�r hela biblioteket, och sedan har vi d� ocks� en m�ls�ttning f�r barn- och
ungdomskultur. D�r handlar det om hur vi g�r ut med v�r verksamhet f�r barn- och ungdomar
till skolan, f�rskolan och det �r ett program som vi gjort ihop med dem. S� det g�ller d� �ven
museernas verksamhet och teatern. Hela barnkulturbiten! Men som ni m�rker s� ser jag barn
och bibliotek och kultur som v�ldigt inv�vt. Jag tror att det �r sv�rt att s�ga att biblioteket ska
spela en s� speciellt egen roll, utan jag ser att det h�r m�ste inflikas i hela verksamheten. Att
man bygger p� barnens alla m�jligheter, tror jag �r viktigt.Ó

G�llande vikten av separata m�ls�ttningar f�r bibliotekets upps�kande barn- och
ungdomsverksamhet svarade Ahlstrand: ÓMan kan ha det s�, men min erfarenhet �r kanske att
m�ls�ttningar ofta �r pappersprodukter. Allts�, vi ser inte barn som n�got speciellt i
f�rh�llande till vuxna. Utan barn ska ha fullgod service, s� mycket som vi anser att vi kan ge.
�verhuvudtaget tror jag att m�ls�ttningsarbetet �r mindre viktigt i sm� kommuner. Jag har hela
tiden kontakt med kommunalr�det, direkt, p� ett s�tt som man inte har i en kommun av
G�teborgs storlek, t e x. D�r har man mycket mer nytta av en m�ls�ttning, tror jag, som man
har politiskt f�rankrad.Ó (98-11-09)

Basfr�ga 2: Vilken effekt tror informanten att projektet kommer att f� och vilken effekt �nskar
man att det f�r?

Isabelle Halvarsson: IH tror att gensvaret p� biblioteksintroduktionen f�r fj�rde- och
andraklassarna kommer att bli st�rre i och med ÓHisnande historierÉÓ och att kopplingen
mellan biblioteket och projektet b�r framst� tydligare f�r b�de l�rare och elever. IH �nskar att
de m�ls�ttningar man har med ÓHisnande historierÉÓ kommer att infrias. ÓVi hoppas att
projektet bidragit lite till att eleverna synligg�rs. En positiv koppling mellan biblioteket,
bokl�sning, datorer och eget skrivande.Ó (98-11-19)
(Vi har haft kontakt med IH efter det att projektet slutf�rts och hon ber�ttade d� att man f�tt
mycket positiva reaktioner fr�n s�v�l l�rare som elever. IH har fr�n l�rarh�ll f�tt �nskem�l om
bokprat i klasserna, n�got som kommer att genomf�ras under v�ren 1999. Dessutom �r nu,
enligt IH, alla l�rare i och med julklappsboken till eleverna medvetna om bibliotekets roll i
ÓHisnande historierÉÓ) (99-01-28)

Ingrid Linde: Tror ÓMan �r v�ldigt intresserad s� fort det kommer n�gon utifr�n. Sedan tror
nog m�nga att en f�rfattare �r en v�ldigt speciell person som ser ut och �r p� ett speciellt s�tt,
man tror inte att det �r en vanlig m�nniska p� n�got vis. Sedan �r ungarna v�ldigt intresserade
av att leka med ord och av ramsor.Ó �nskar ÓJa det �r ju det h�r med att l�sa och skriva, de
skriver ju ocks�, det har ju med det att g�ra: l�s- och skrivutvecklingen. Och det handlar ju inte
om det h�r med att stava r�tt och s� utan det handlar ju om att hitta ord och kunna uttrycka
sig, och de sakerna.Ó (98-12-03)

Clas Rosvall: Tror ÓMan kan ju se mig lite som en f�rebild, jag �r ju f�rfattare. De kanske har
gjort sig en bild av en f�rfattare som en sv�r person och s� kommer jag d�r och viftar med
armarna och k�r en sorts Ôstand-up-poetryÕ.Ó �nskar  ÓMan kan ju hoppas att om jag l�ser
n�gra dikter som de gillar s� skulle man kunna t�nka sig att de b�rjar leta efter liknande grejer
och s�.Ó (98-10-15)
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�ngaskolans l�rare: D� intervjuerna med l�rarna gjordes efter projektets genomf�rande, fick
l�rarna uttala sig om vilka effekter man tyckte sig kunna se ÓEleverna upplevde bes�ket som
mycket positivt och trevligt. Det �r alltid kul n�r det kommer folk utifr�n p� bes�k. Dessutom
�r det roligt f�r barnen att f� sitt eget material uppl�st.Ó (98-12-10)
Backaskolans l�rare: D� intervjuerna med l�rarna gjordes efter projektets genomf�rande, fick
l�rarna uttala sig om vilka effekter man tyckte sig kunna se ÓDet �r nyttigt att det kommer
olika personer in i klassen. Det �r ocks� j�ttekul och nyttigt f�r barnen att f� respons p� det de
skrivit. De fick sina texter behandlade; barnen blev bekr�ftade. (98-12-18)

I intervjun med Ann-Elise Ahlstrand st�llde vi en mer �vergripande fr�ga om effekter av
projekt avsedda f�r barn- och ungdomar. ÓEleverna �r v�ldigt tacksamma �ver att det kommer
folk utifr�n. Ja man m�ste ha alla sorters konstn�rer i skolan. Kreativa krafter m�ste in och
jobba. Lite st�kiga barn har kanske en m�jlighet att visa andra talanger. Och d� blir de pl�tsligt
inte sedda som besv�rliga och de faller in p� ett annat s�tt.Ó (98-11-09)

Basfr�ga 3: �r informanten n�jd med projektet i dess nuvarande form? Eventuella f�rslag p�
f�r�ndringar?

Isabelle Halvarsson: ÓDen fr�gan f�r man v�l fundera p� n�r projektet �r avslutat, tycker jag.
Jag �r v�l inte riktigt n�jd med att vi kommit ifr�n varandra lite i h�st, jag skulle kunna t�nka
mig att jag egentligen vill h�ra lite mer vad som h�nder �ven under arbetet. Om projektet
permanentas kommer vi att vara lite mera stringenta och vi kommer s�kert att g� ut lite mera
och informera. Det h�r �r ju ett f�rs�k och f�rs�ket g�r ju ut p� att f� skolan och skolans l�rare
och rektorerna inte minst, vi vill ju att de ska ha �terkommande f�rfattarbes�k i skolorna
sedan. Jag kan ju inte g� ut f�r starkt �ven fr�n bibliotekets synpunkt, f�r de tycker att det h�r
�r skolans grej, jag skall d� sk�ta barnverksamheten p� biblioteket. S�dana tong�ngar har h�rts
lite grand.Ó (98-11-19)

Ingrid Linde: ÓJag kan inte komma p� n�got som varit d�ligt. Jag har ju pratat med barn som
varit med i projektet ocks�. De tycker att det var kul och roligt och de vill g�rna att han
kommer igen. Nej, det kan jag absolut inte se n�got d�ligt i. Det var ju n�gon som tyckte att
informationen inte varit s� bra; de hade f�tt veta f�r lite om att det skulle g�ras s� m�nga
uppgifter. Ni s�g ju utv�rderingen [utv�rdering fr�n bes�k hos 2:orna i kommunen under VT-
98], men jag menar att Clas sa att han hade uttryckt s� m�nga g�nger att de skulle g�ra s�
mycket som de hann med. Och det har ju varit v�ldigt positivt fr�n l�rarna i allm�nhet. Jag
fr�gade rektorerna om de var intresserade av att forts�tta och alla var intresserade; det var ingen
som sa att de inte ville forts�tta!Ó (98-12-03)   

Clas Rosvall: ÓMan kan undra om detta �r s� bra, att det kommer ovanifr�n. D�r sitter en
l�rare som har en linje i sin undervisning, i b�sta fall, ett tema och s�d�r. Och s� kommer det
n�gon och s�ger att nu ska vi ha ett skr�cktema och det ska kr�nas med att Clas Rosvall
kommer p� bes�k, man kan undra hur bra det �r. Men det kan jag inte l�gga mig i, jag har aldrig
visat s� stort intresse f�r det h�r temat. Skrivid�erna �r i stort desamma vad �n temat �r. Fast
jag f�redrar att de skriver dikter, jag blir mer �verraskad n�r de skriver i diktform f�r att n�r de
ska skriva en historia s� k�nns niv�n ofta l�gre p� det de �stadkommer medan de kan �vertr�ffa
sig sj�lv ibland n�r de skriver i diktform. Min erfarenhet �r att om de f�r skriva fritt s� �r risken
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att de bara imiterar, d� f�redrar jag de mer k�rnfulla dikterna d�r man kanske kan f�nga en tanke
och en k�nsla mycket starkare �n p� 15 t�ttskrivna A4:a. S� jag �r lite skeptisk till det h�r med
att ge dem fria h�nder.Ó (98-10-15)
�ngaskolans l�rare: L�rarna upplevde projektet som mycket positivt. De hade inga
inv�ndningar, men det d�k upp ett f�rslag p� f�rb�ttring. En l�rare uttryckte ett �nskem�l om
att alla barn borde f� minst ett av sina alster uppl�sta, vilket tyv�rr inte skedde i hans klass.
(98-12-10)

Backaskolans l�rare: L�rarna upplevde ocks� bes�ket som renodlat positivt. De hade inga
f�rslag eller inv�ndningar alls. (98-12-18)

Ann-Elise Ahlstrand: AA uppger att hon �r positiv till projektet, men hon �r inte tillr�ckligt
insatt f�r att kunna g�ra en bed�mning p� den h�r niv�n. (98-11-09)

Basfr�ga 4: Hur fungerar kommunikationen mellan deltagarna och initiativtagarna i projektet?

Isabelle Halvarsson: ÓJa, den fungerar ju inte eftersom vi inte har s� mycket kontakt under
den h�r perioden n�r Clas �r ute. Det blir ingen direkt feedback mot oss. Utan den sker i s� fall
mot Clas, och sedan n�r vi g�r slutv�rderingen. N�r Clas har haft sitt sista bes�k s� skickar vi
ut en enk�t.Ó ÓL�rarna har f�tt direktiv fr�n sina egna rektorer. S� de har f�tt det p�dyvlat sig,
de har ju naturligtvis kunnat tacka nej men det har kommit uppifr�n till den enskilde l�raren
som ett f�rslag p� ett projekt. Det kommer fr�n biblioteket, men det har ju varit
l�rarmedverkan hela tiden via den h�r tredje l�raren i gruppen. Och kommunikationen har
fungerat p� s� s�tt att s� l�nge den h�r lilla gruppen har varit aktiv, som vi inte �r i h�st nu n�r
projektet k�rs, s� �r det j�ttebra kommunikation. Och nu ligger kommunikationen vilande
medan projektet k�rs. Och sedan s� �terupptas det igen n�r Clas har varit d�r. Ungef�r s� �r
det.Ó (98-11-19)

Ingrid Linde: ÓVi har faktiskt ingen kontakt med l�rarna, mer �n att jag g�r ett schema och de
f�r skriva eller ringa och best�lla tider. Sedan h�r de bara av sig om det inte fungerar. Varje
skola best�mmer tid p� biblioteket, jag har inte alls varit inblandad i det.Ó (98-12-03)

Clas Rosvall: CR har ingen kontakt med initiativtagarna under projektets g�ng, men han antar
att han blir kontaktad efter utv�rderingen. ÓJag har ju s�llan det l�ngsiktiga perspektivet, jag g�r
mitt och sedan tr�ffar jag dem inte mer.Ó (98-10-15)

�ngaskolans l�rare: G�llande kontakten med initiativtagarna under arbetets g�ng, har den
varit ÓobefintligÓ. B�da l�rarna uttryckte tvivel om vem som stod bakom projektet, men kom
sedan p� att det var BUN eftersom det kommit ett papper med utv�rderingsfr�gor fr�n dem.
En av l�rarna hade ocks� pratat med Ón�gonÓ fr�n biblioteket om ett klassbes�k d�r Óoch fick
d� veta att biblioteket varit med och utarbetat id�n.Ó (98-12-10)

Backaskolans l�rare: Svarade spontant p� fr�gan om initiativtagare ÓVem �r det?Ó
(98-12-18)
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Ann-Elise Ahlstrand: D� vi p�pekade att man fr�n skolans h�ll inte hade n�gon aning om att
biblioteket l�g bakom projektet, svarade AA ÓNej, och det �r bra! Det handlar ju v�ldigt
mycket om pengar. Det handlar hemskt mycket om det. Men nu lyckades Isabelle f�
rektorerna att ta detta projekt. Vi bistod v�l med n�got, tror jag, kanske med litteratur och lite
s�d�r. Jag tycker nog att det var ganska skickligt gjort av henne att f� de d�r pengarna till detta
projektet. Hon har gjort ett j�ttebra jobb d�r! D�rf�r att det �r skolans ansvar n�gonstans att ta
det h�r och sedan kan vi supplera med b�cker, s� kan det vara v�rt ansvar. Jag tror att det �r
r�tt s�tt att jobba ocks�.Ó (98-11-09)

Basfr�ga 5: Tidigare erfarenheter av liknande samarbete mellan folkbibliotek och skola?

Isabelle Halvarsson: ÓMina tidigare erfarenheter �r r�tt s� stora och de �r av varierande slag.
Jag har jobbat som barn- och skolbibliotekarie i en massa �r. Jag har jobbat p� olika s�tt med
l�rare och �r sj�lv l�rare i grunden. Och jag tycker att eftersom vi inte har s� m�nga barn h�r p�
huvudbiblioteket, ska vi ut och fiska i skolorna. Vi vill n� dem och vi vill att de ska komma till
oss och d� m�ste man ha en verksamhet ut�ver det h�r vanliga. Man kan inte bara �ka ut och
bokprata, man m�ste ocks� ha n�got litet mer.Ó (98-11-19)

Ingrid Linde: Under den f�rsta intervjun med IL n�mnde hon att det inte f�rekommit n�gra
liknande samarbeten mellan folkbibliotek och skola tidigare. Dock har man p� Norreportskolan
i Ystad, en h�gstadieskola, sedan flera �r ett �terkommande f�rfattarbes�k med Niklas
T�rnlund, hos 9:orna. Detta har inspirerat till satsningen med f�rfattarbes�k p� l�g- och
mellanstadieelever. (98-09-11)

Clas Rosvall: CR har arbetat med barnverksamhet i olika form, i drygt 20 �r. ÓDen samverkan
som jag uppt�cker �r att biblioteket anordnar f�rest�llningar som jag har gjort, mestadels har
det r�rt sig om f�rskolegrupper som kommer d�. Det �r en vanlig modell att det sker p�
biblioteket, men pengarna tas v�l inte direkt fr�n bibliotekets kassa alla g�nger utan fr�n
kommunens allm�nna barnkulturkassa. Det �r vanligt att det �r en barnbibliotekarie som
engagerar mig och sedan kommer det b�de l�sa barn och dagmammebarn och f�rskolebarn och
klasser ocks�.Ó Ó Den h�r typen av projekt som jag g�r i Ystad nu, har jag v�l inte gjort s�
m�nga g�nger om ens n�gon g�ng innan. Att biblioteket drar ig�ng en ÔdriveÕ som sedan n�r ut
till alla skolor i kommunen det k�nner jag inte riktigt igen. Men � andra sidan vet ju jag inte hur
mycket som �r biblioteket och vad som �r BUN. De sitter ju i en grupp d�r med Isabelle
Halvarsson och Ingrid Linde och vem som sedan initierar vad och best�mmer hur, det vet ju
inte jag.Ó (98-15-10)

�ngaskolans l�rare: N�r det g�ller samverkan och samarbete mellan skolan och
folkbiblioteket n�mner l�rarna klassbes�ken som man g�r p� biblioteket, samt temal�dorna
som man kan l�na. N�gon annan form av samarbete k�nner man inte direkt till. (98-12-10)

Backaskolans l�rare: L�rarna h�r n�mner bokl�dor och temab�cker. I b�rjan av 90-talet hade
en bibliotekarie bokprat i n�gra klasser p� skolan. (98-12-18)

Ann-Elise Ahlstrand: ÓJag kan ju s�ga att min erfarenhet �r mycket v�xlande beroende p� i
vilken kommun man �r, vad det finns f�r skolchef, vad det finns f�r aktiva l�rare. Tar man d�
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Ystad, tycker jag att h�r har det varit v�ldigt sv�rt att f� geh�r f�r vikten av bibliotek i skolorna
eller att man ska satsa p� bra bibliotek. Det har varit j�ttesv�rt och jag har upplevt att det �r en
verksamhet som knappt har utvecklats. Snarare att man har plockat timmar fr�n de l�rare som
har jobbat med det. Numera s� ligger v�ldigt mycket ansvar p� rektorsomr�dena, det beror
v�ldigt mycket p� varje enskild rektor. Det g�r ju ocks� att samarbetet och resultaten kan bli
v�ldigt olika fr�n omr�de till omr�de. Ser man sedan till samarbetet med enskilda l�rare, s� kan
det var mycket, mycket bra. Och d� �r det ju ofta v�ra barnbibliotekarier som har kontakten.
Det kan vara j�ttebra p� vissa h�ll och p� andra fungerar det inte alls s�rskilt bra. Men det
beror mycket p� l�raren. Det h�r nya inneb�r ju att man inte heller har n�gon plan f�r hur man
ska jobba. I andra kommuner d�r jag har jobbat, s� har vi haft ett bra samarbete, ett samarbete
d�r vi regelbundet suttit ner och diskuterat hur det ska vara. Vad man kan s�ga �r att v�rt
bibliotek h�r i Ystad fungerar v�ldigt mycket som skolbibliotek. Det blir ju konsekvensen att
om man inte satsar s� mycket p� skolbibliotek s� f�r man g� n�gon annanstans med eleverna
som l�rare och d� g�r man ju hit v�ldigt mycket. Alla barn ska under grundskolans tid ha varit
p� biblioteket tre g�nger och det fungerar ju. Men d�rut�ver kommer hemskt m�nga, b�de
enskilda elever och grupper av elever med l�rare, f�r att komma �t det material de beh�ver.
Men det �r d� aktiva l�rare och s� finns det andra l�rare som inte tycker att de beh�ver arbeta
genom biblioteket.Ó (98-11-09)

Basfr�ga 6: Inst�llningen till liknande samarbete mellan skola och folkbibliotek?

Isabelle Halvarsson: ÓGenerellt anser v�l vi fr�n bibliotekets sida att det skulle vara j�ttebra
om vi fick en skolbibliotekscentral, f�r den h�r kommunen beh�ver verkligen en s�dan. Det �r
n�got som jag kunde t�nka mig att l�gga r�tt mycket resurser p�. Den ska vara placerad i Ystad
och d�r ska man ha ett bokbest�nd, f�r vi f�r s� himla mycket fr�gor fr�n l�rare och det �r
v�ldigt roligt n�r man kan hj�lpa dem men ibland s� kan man inte det f�r de vill ha fem
exemplar av varje bok och s� d�r.Ó IH s�ger ocks� att man fr�n skolans och bibliotekets sida
har olika m�ls�ttningar n�r det g�ller samarbetsformer: ÓVi har ju sagt att vi ska bjuda med
l�rare i s�dana h�r bokprat som vi sj�lva h�ller i, men de vill ha BTJ:s bokpratare. De har ingen
id� om att vi skulle kunna bidra med n�got liknande.Ó Ó H�gre upp i �ldrarna s� blir det ju
konflikter n�r de ÔforskarÕ och jag tycker allts� att l�rare inte vet speciellt mycket
�verhuvudtaget om hur biblioteket fungerar. Och att inte ta reda p� det innan, tycker jag �r
konstigt. F�r att d� plockar de alla b�cker i ett visst �mne fr�n hyllan och d� k�nns det inte s�
himla kul f�r oss. N�r det g�ller l�sning s� har vi olika utg�ngspunkter. De l�str�nar barnen
samtidigt som de p� n�got s�tt vill ge barnen en sk�nlitter�r upplevelse, samtidigt som de
analyserar s�nder b�cker redan i fyran eller trean eller �nnu tidigare. Faran med det m�ste ju
vara att den h�r upplevelsel�sningen, d�r f�rsvinner lite av gl�djen n�r det blir skolarbete. Det
blir ju som matematik. Man kan ju tycka om matte, men man sitter ju inte p� sin fritid och
myser �ver det! Men det �r lite sv�rt att diskutera, vi borde ha ett forum som var lite bredare
�n l�rarnas kanaler d�r man kunde ta upp s�dana saker.Ó ÓVi kan ju inte ta ansvar f�r den
enskilda elevens l�sning, d�remot kan vi ju strukturera upp en verksamhet till dem och det g�r
vi d� via kultursekreteraren som ju �r v�r personal. Hon har hand om alla s�dana �vergripande
kultursatsningar f�r barn. Och sedan s� skulle vi g�ra detsamma d� n�r det g�ller
upplevelsel�sning och det g�r vi p� s� s�tt att vi �r ute och bokpratar och har bokprat med
l�rarna.Ó (98-11-19)
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Ingrid Linde: IL pratar om att det �r bra med samarbete �ver institutionsgr�nserna och att det
blir vanligare med s�dana gr�ns�verskridande samarbeten. I Ystad, h�vdar hon, finns det
Óhyfsade skolbibliotek, i alla fall p� vissa skolor.Ó Hon n�mner ocks� grundskolans klassbes�k
p� biblioteket som en form f�r samarbete, n�got hon tycker fungerar bra.
(98-12-03)

Clas Rosvall: CR hade ingen �sikt om detta.
�ngaskolans l�rare: L�rarna hyste inget �verv�ldigande intresse f�r samarbete med
huvudbiblioteket. D�remot framkom �nskem�l om ett b�ttre skolbibliotek, b�de g�llande
bemanning och bokbest�nd. (98-12-10)

Backaskolans l�rare: En av l�rarna framh�ll att det vore bra (bekv�mt) om biblioteket tog
mer ansvar f�r klassvisningarna och liknande satsningar p� skolbarn. Han menade att
biblioteket borde best�mma tiderna ist�llet f�r att l�mna det �t l�rarna att boka in sig f�r
klassvisningar. �ven h�r framh�ll man vikten av ett b�ttre skolbibliotek, med mer bemanning
och pengar till nyink�p av litteratur. (98-12-18)

Ann-Elise Ahlstrand: ÓJag ser detta som absolut n�dv�ndigt och i framtiden kommer det att
bli mycket, mycket mer. Jag tror att det h�r �r bara ett tecken p� hur samh�llet f�r �vrigt �r.
Det finns tendenser till att man grupperar sig men jag tror ocks� att det finns v�ldigt stora
tendenser till gr�ns�verskridande. Och dessa tv� tendenser m�ts i dagens samh�lle. Jag tror att
skolan �r p� v�g att bli en mer �ppen del av samh�llet. Just det h�r med �ppenhetenÉ.
Eleverna �r v�ldigt tacksamma f�r att det kommer folk utifr�n.Ó Initiativet: ÓJag tror att det �r
v�ldigt viktigt att det finns en fungerande m�tesform. Jag tror att det handlar mycket om att
det ska v�xa fram som ett intresse f�r b�da parter. D�rf�r tror jag mycket p� det h�r att man
ska ha regelbundna tr�ffar, kanske med ombud eller n�got s�dant. Vi har olika ansvarsomr�den
och jag tycker att man ska st� f�r kostnaderna inom sitt ansvar. Det �r inte v�rt ansvar att
bedriva pedagogik, men d�remot �r det v�rt ansvar att tillhandah�lla litteratur och det tycker
jag att vi ska f�rs�ka g�ra med s�dana h�r projekt och g�rna bidra med den kunskap vi
bibliotekarier har kring b�cker.Ó AA tar sedan sj�lv upp skolbiblioteksfr�gan i Ystads kommun
och p�pekar att d� KOMVUX f�tt nya lokaler har man inte byggt n�got bibliotek. ÓMan l�gger
inte in ett bibliotek i byggnaden! Det betyder att vi har de eleverna h�r. De g�r ju hit ist�llet.
Men man tycker att det ska finnas i skolan ocks� och i det dagliga arbetet. Det �r ju liksom ett
exempel p� att h�r i Ystads kommun finns inget engagemang inom skolv�rden f�r bibliotek!Ó
(98-11-09)

Basfr�ga 7: Upplever informanten n�gra f�r�ndringar i attityderna till samarbete mellan skola
och folkbibliotek?

Isabelle Halvarsson: Eftersom IH inte arbetat i Ystad s� l�nge, saknar hon en helhetsbild �ver
attitydf�r�ndringarna. Hon tycker sig dock kunna se att det blir fler och t�tare samarbeten nu
�n tidigare. Mariann Lindberg, ocks� barnbibliotekarie vid Ystads bibliotek, har varit d�r
betydligt l�ngre och hon kan inte se n�gra radikala f�r�ndringar. Visserligen har man inte haft
samarbeten och projekt liknande det med Clas Rosvall tidigare, men det har ju ocks� blivit fler
timmar p� barnbibliotekssidan. ÓSkolbiblioteken har alltid varit urd�liga!Ó (98-11-19)
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Ingrid Linde: IL ser det som en ny trend, att man b�rjar samarbeta �ver institutionsgr�nserna.
Hon �r positiv till dylika samarbeten. (98-12-03)

Clas Rosvall: CR menar att det under 80-talet var betydligt vanligare med samarbeten mellan
olika kulturinstitutioner och skolan. Den f�rs�mrade ekonomin under 80-talets slut och 90-
talets b�rjan gjorde att dylika samarbeten och satsningar mer eller mindre f�rsvann. Dock
tycker han sig m�rka en viss f�r�ndring under senare �r.
 ÓJag har i och f�r sig en vag k�nsla av att det kan ha v�nt lite grand, att jag tycker att jag har
f�tt lite mer av den h�r sortens skol- och f�rfattarbes�k. Det kan bero p� att jag blivit mer k�nd
och mer etablerad ocks�.Ó (98-10-15)

�ngaskolans l�rare: L�rarna har inte m�rkt av n�gon f�r�ndring. (98-12-10)

Backaskolans l�rare: L�rarna har inte m�rkt av n�gon f�r�ndring. (98-12-18)   

Ann-Elise Ahlstrand: ÓJa, det tycker jag att jag kan s�ga att jag sett. Att biblioteket b�rjar
utnyttjas mer. Det �r v�l en f�r�ndring i arbetss�ttet ocks� i skolorna, med mindre l�romedel
och man h�ller sig mindre till den fasta kurslitteraturen och de fasta l�rob�ckerna. N�r man d�
jobbar p� det h�r upps�kande s�ttet d� har man inte materialet p� skolorna, man har inte
hunnit att bygga upp den d�r stommen som vi har gjort p� folkbiblioteket. Och d� f�r de
komma hit och f� hj�lp, dessutom har de inte den professionella kunskapen p� skolorna; de har
ingen s�rskild utbildad skolbibliotekarie i Ystad kommun, ut�ver p� gymnasiet. Det finns
ingen! Den l�nken mellan skola och folkbibliotek saknas.Ó  (98-11-09)

ANALYS OCH DISKUSSION AV INTERVJUER

Basfr�ga 1, M�ls�ttning med projektet?

De tydliga m�ls�ttningar IH satt upp uttrycks inte av de andra deltagarna i ÓHisnande
historierÉÓ Anledningarna h�rtill �r som vi ser det flera; dels har biblioteket fr�n b�rjan
medvetet tonat ned sin roll i ÓHisnande historierÉÓ av ekonomiska sk�l, n�got som AA
n�mner i svaret p� basfr�ga 4. ÓHisnande historierÉÓ �r dessutom ett helt nytt projekt, varf�r
man fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas vad g�ller projektets form och sammans�ttning.

Dock tycks det oss m�rkligt att de m�ls�ttningar biblioteket satt upp �r s� v�l utarbetade i
f�rh�llande till de m�ls�ttningar som finns i projektbeskrivningen. Att IL inte kunde ge n�gra
tydligare m�l f�r ÓHisnande historierÉÓ under intervjun tyder ocks� p� brister i
kommunikationen mellan initiativtagarna. De ursprungliga m�len har utvecklats, som vi
uppfattar det endast fr�n bibliotekets sida, utan n�gon inblandning fr�n BUN. Det framg�r
tydligt av intervjusvaren att den grupp som utvecklade projektet, efter en intensiv
arbetsperiod med t�ta tr�ffar, inte l�ngre h�ller kontakt med varandra efter det att projektet
satt ig�ng p� skolorna. Att det �r biblioteket som utvecklat de existerande m�len �r inte
konstigt eftersom man praktiskt deltar i ÓHisnande historierÉÓ  med b�cker och framtida mera
utarbetade biblioteksvisningar. BUN i sin tur har ju fr�mst en administrativ roll, sedan
projektet v�l godk�nts av rektorsgruppen. BUN �r dock skolans organ och st�r till stor del f�r
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den information som rektorsgruppen och l�rarna f�r. Vi uppfattar det som en svaghet att man
fr�n initiativtagarnas h�ll har s� olika uppfattningar om projektets m�ls�ttningar, speciellt med
tanke p� att projektet skall permanentas.

Vad g�ller CR, har han inte erh�llit n�gon presentation av m�len f�r ÓHisnande historierÉÓ
Han uppfattar projektet som Ó ett slags skrivfr�mjande projekt som skall resultera i b�ttre
spr�k eller s�Ó. CR menar att han inte trycker s� mycket p� l�sande i sina bes�k, utan mer p�
spr�kgl�dje i st�rsta allm�nhet.
Det framst�r f�r oss som en sj�lvklarhet att den f�rfattare som h�ller i bes�ken �r insatt i
m�ls�ttningen med projektet. F�r att kunna uppfylla de tydliga m�l som biblioteket satt upp
f�r ÓHisnande historierÉÓ, torde det kr�vas att alla de som praktiskt arbetar med det �r v�l
medvetna om s�v�l syfte som m�ls�ttning. Detta �r i synnerhet viktigt f�r CR, som ju d� kan
anpassa sitt program efter de m�l som satts upp. Vi uppfattar det som att en b�ttre dialog
mellan initiativtagarna och CR �r n�dv�ndig inf�r ett permanentande av projektet.

Att l�rarna har en s� vag uppfattning om m�len med ÓHisnande historierÉÓ, Ó v�cka intresse
f�r eget skrivande och skapandeÓ och Óutveckla sitt skrivande och f�rm�ga till eget skapandeÓ,
beror som vi ser det p� att man endast haft kontakt med BUN i projektets initialfas och inte
f�tt vare sig projektbeskrivning eller m�ls�ttningar presenterade f�r sig. L�rarna har inte haft
n�gon kontakt med biblioteket f�rr�n efter det att f�rfattarbes�ken genomf�rts. Liksom i fallet
med CR, anser vi att personer som s� direkt arbetar med ÓHisnande historierÉÓ m�ste vara v�l
insatta i syfte och m�ls�ttningar f�r projektarbetet. �ven h�r �r en t�tare och mer ing�ende
kontakt med initiativtagarna �nskv�rd. Vi tycker att det vore rimligt att biblioteket och l�rarna
tillsammans utarbetade m�ls�ttningar f�r projektet, i synnerhet med tanke p� de resultat man
str�var efter. F�r att ÓHisnande historierÉÓ inte ska bli ett l�sryckt evenemang under
terminens g�ng utan ing� i ett st�rre sammanhang n�r det g�ller l�s- och spr�kgl�dje, �r det
viktigt att biblioteket och skolan har mycket klart f�r sig varandras roller och ansvarsomr�den.
Delade m�ls�ttningar �r grunden f�r en meningsfull samverkan.

Vad g�ller m�ls�ttningarna f�r ÓHisnande historierÉÓ �r AA inte insatt i dessa, s� vi
diskuterade ist�llet m�ls�ttningarna f�r upps�kande barn- och ungdomsverksamhet p� Ystads
bibliotek. Det framgick att AA inte anser att man beh�ver en uttalad och nedskriven
m�ls�ttning f�r denna delverksamhet inom biblioteket, eftersom man i en s� liten kommun som
Ystad har ett n�ra samarbete med beslutsfattarna. Vi st�ller oss dock en aning fr�gande till
detta resonemang. V�r �sikt �r att nedskrivna och uttalade m�ls�ttningar m�jligg�r ett mer
fokuserat och effektivt arbete mot de resultat man vill uppn�. Detta �r speciellt viktigt f�r
projektet ÓHisnande historierÉÓ. De inblandade kommer fr�n olika institutioner och
arbetsmilj�er och en gemensam grund att arbeta utifr�n torde underl�tta ett samarbete.
Gemensamma m�ls�ttningar, som dessutom �r nedskrivna, b�r underl�tta kommunikationen
mellan deltagarna och d�rf�r leda till ett b�ttre samarbete.

Biblioteks- och kulturchefen i Ystad har, som vi uppfattar det, en helhetssyn p� barn och
barns kulturbehov. Hon h�vdar att de olika institutioner som sysslar med detta har ett
gemensamt ansvar och att man inte kan dela upp ansvarsomr�dena alltf�r specifikt. AA
ber�ttade att man utarbetat en m�ls�ttning f�r barn- och ungdomskultur gemensamt med skola,
f�rskola och �vriga kulturinstitutioner. Denna syn upplever vi som positiv och helt i linje med
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ÓHisnande historiersÉÓ syfte och m�ls�ttningar. Dock kr�ver ett s�dant perspektiv att alla
inblandade i projektet �r villiga att diskutera och kommunicera med varandra ut�ver de
traditionella kanalerna och tillv�gag�ngss�tten. Detta �r �nnu inte en realitet, med tanke p� de
svar vi f�tt fr�n de �vriga informanterna.

Sammanfattningsvis tycker vi att de m�l biblioteket satt upp �r v�lformulerade och
genomt�nkta. Eftersom de �vriga deltagarna inte �r insatta i de m�ls�ttningarna, saknas
gemensamma m�l att arbeta utifr�n. Vi anser att IH:s m�ls�ttningar ska presenteras f�r och
diskuteras med de �vriga deltagarna i ÓHisnande historier...Ó, s� att man i forts�ttningen kan
arbeta efter dessa. Att alla deltagare i ÓHisnande historier...Ó �r medvetna om och delar
projektets m�l �r n�got vi upplever som n�dv�ndigt f�r att projektet skall bli lyckat.

Basfr�ga 2: Vilken effekt tror informanten att projektet kommer att f� och vilken effekt �nskar
man att det ska f�?

IH har �terigen tydligare klart f�r sig vilka effekter ÓHisnande historierÉÓ b�r och kan f�, �n
�vriga informanter. De andra informanterna n�mner alla det positiva i att det kommer n�gon
Óutomst�endeÓ till skolan och hur givande det  �r f�r eleverna. Detta �r s�kert b�de riktigt och
sant, men det tycks oss vara ett aningen luddigt argument f�r ett utarbetat projekt som detta.
N�gon utifr�n kan ju inneb�ra allt fr�n en brandman till en g�stf�rel�sare. S�dana bes�k �r
sedan l�nge en del i grundskoleelevernas vardag och viktiga s�dana. Dock handlar det i dessa
fall oftast om l�sryckta studiedagar eller enstaka evenemang, som inte �r inplanerade i ett
st�rre sammanhang. Det �r f�rv�nansv�rt att man inte tror att effekterna av projektet blir
st�rre �n efter ett s�dant bes�k. Att s�v�l l�rarna som CR inte tror p� n�gon st�rre eller mer
l�ngvarig effekt �n denna, ser vi �terigen som en fr�n l�rarna och CR diffus uppfattning om
m�len f�r projektet vilket �r ett resultat av d�lig kommunikation fr�n initiativtagarna.

Samst�mmigheten �r st�rre mellan informanterna vad g�ller de effekter man �nskar av
projektet. IH vill f�rst�s infria m�len f�r ÓHisnande historierÉÓ. �nskv�rt �r att eleven
synligg�rs och f�r respons p� sin kreativitet. Denna �nskan delas av s�v�l biblioteks- och
kulturchefen som av l�rarna och n�mns i indirekta ordalag av �vriga informanter. Dock ser IH
denna �nskade effekt i ett st�rre sammanhang, med en positiv koppling mellan skrivande,
l�sande och bibliotek. Detta sammanhang n�mns inte av �vriga informanter, utan svaren
tenderar �ven nu att g�lla projektets direkta resultat. IL och AA n�mner visserligen
spr�kutveckling som en �nskv�rd effekt, men vi efterlyser �ven h�r mera uttalade visioner.

Sammanfattningsvis tycker vi att man �r ganska oklar n�r det g�ller effekterna av ÓHisnande
historierÉÓ. Naturligtvis kan man inte f�ruts�ga de l�ngsiktiga effekterna av projektet i
nul�get, men man kan alltid ha visioner. Tydliga visioner och �nskem�l b�r delas av alla
inblandade och finnas uttalade tillsammans med m�ls�ttningen. F�r att kunna g�ra en relevant
j�mf�relse mellan trodda och �nskade effekter samt de faktiska effekterna kr�vs att man skrivit
ut sina �nskem�l och visioner, samt att dessa f�retr�desvis delas av samtliga deltagande.

Basfr�ga 3: �r informanten n�jd med projektet i dess nuvarande form? Eventuella f�rslag p�
f�r�ndringar?
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Denna fr�ga st�lldes i en fas d� ÓHisnande historierÉÓ �nnu ej var avslutat. Vi �r medvetna om
att det �r sv�rt f�r informanterna att ge ett fullst�ndigt svar s� tidigt i projektarbetet. Dock
finner vi det relevant att f�rs�ka sk�nja tendenserna i hur man fr�n olika h�ll uppfattar
projektet.

IH tycks vara relativt n�jd med ÓHisnande historierÉÓ, trots att hon s�ger att biblioteket inte
synts speciellt mycket. Hon menar att det viktigaste under denna initialfas har varit att f�
skolan, rektorsgruppen, positivt inst�lld till f�rfattarbes�ken. Sedan detta �r uppn�tt kan
biblioteket f� en mer tydlig roll i projektet. �ven AA n�mner under intervjun (98-11-09) en
s�dan framf�rh�llning fr�n bibliotekets sida, som f�rklaring till varf�r bibliotekets delaktighet i
ÓHisnande historierÉÓ inte �r k�nd av s� m�nga. Vi har full f�rst�else inf�r detta
tillv�gag�ngss�tt, �ven om vi hoppas att man hade kunnat vara lite mer tydlig utan risk f�r att
skolan skulle reagera negativt. En undanman�ver av detta slag tyder p�, som vi ser det, ett
d�ligt arbetsf�rh�llande mellan skolans representanter och folkbiblioteket. Vi �terkommer till
detta i analysen av basfr�gorna 5 och 6.

Anm�rkningsv�rt �r att IH �r den enda som uttryckte n�gon brist i projektarbetet. Hon tyckte
�ven att man bland initiativtagarna kommit f�r mycket ifr�n varandra under arbetets g�ng och
efterlyste t�tare kontakt mellan deltagarna, n�got som vi helt h�ller med om. D�ligt fungerande
kommunikation, �r som vi ser det, en av de allvarligare bristerna i projektet. Det �r ocks� den
faktor som �r l�ttast att �tg�rda. IL var enbart positiv till projektarbetet och projektet, liksom
l�rarna. Dock k�nns dessa reaktioner inte riktigt underbyggda d� de utg�r ifr�n projektet i en
f�rhoppningsvis icke helt utarbetad form. Om de m�ls�ttningar IH satt upp skall kunna infrias
kommer det att kr�va mer arbete av samtliga deltagare �n vad som varit fallet i h�st, d�
projektet inte inneburit mycket mer �n f�rfattarbes�ken. Kanske blir svaren annorlunda efter
n�sta projekttermin d� man f�rhoppningsvis arbetar utifr�n en mer v�ldefinierad m�ls�ttning.

Basfr�ga 4: Hur fungerar kommunikationen mellan deltagarna och initiativtagarna i projektet?

IH �r medveten om att kommunikationen mellan initiativtagare och deltagare inte fungerade
under den period f�rfattarbes�ken �gde rum. Detta, h�vdar hon, �r dock inget problem, f�r
kommunikationen har fungerat bra i arbetsgruppen innan projektet gick ig�ng och kommer att
�terupptas igen efter det att bes�ken �r gjorda och BUN:s utv�rdering insamlad. IH:s
inst�llning tycks delas av IL, som ocks� s�ger att den enda kommunikation som hon haft med
CR och l�rarna �r i planeringsfasen av ÓHisnande historierÉÓ d� schemal�ggningen �gt rum. IL,
BUN,  stod ocks� bakom den presentation av projektet som skickades ut till l�rarna inf�r
bes�ken.     

CR hade ingen kontakt med initiativtagarna under projektets g�ng, men antog att han skulle bli
kontaktad efter utv�rderingen. Vi tycker att det kunde vara meningsfullt om CR och biblioteket
h�ller n�gon form av kontakt, �ven under sj�lva genomf�randet av f�rfattarbes�ken. D� kunde
man fr�n bibliotekets sida f� b�ttre feed-back p� hur eleverna uppfattar bes�ken och utifr�n
detta kunna planera f�r framtida kontakt med eleverna.  

L�rarna fick information om projektet via rektorerna p� skolorna, samt via ett utskick fr�n IL.
Det var den enda kontakt de haft med projektets initiativtagare d� vi gjorde intervjuerna. Vid
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intervjutillf�llena framgick det att l�rarna inte visste vem som stod bakom ÓHisnande
historierÉÓ. P� en av skolorna hade man dock redan f�tt BUN:s utv�rdering skickad till sig
och f�rstod s�ledes att de var inblandade p� n�got vis. Man uppgav ocks� att man pratat med
Ón�gon p� biblioteketÓ och d� f�tt reda p� att �ven de varit med och utarbetat id�n till
projektet. Detta tyder p� total avsaknad av kommunikation mellan initiativtagarna och
deltagarna, n�got som vi anser vara ytterst olyckligt. Som vi tidigare n�mnt, anser vi, att en v�l
fungerande och t�t kommunikation mellan alla inblandade i ÓHisnande historierÉÓ �r en
f�ruts�ttning f�r att projektet ska fungera p� ett tillfredsst�llande s�tt. Om inte deltagarna �r
medvetna om varandras roller och ansvarsomr�den i projektarbetet, kan man inte hoppas p�
att projektet f�r de resultat man str�var efter. L�rarna borde, som vi ser det, f�tt information
fr�n biblioteket och BUN om projektets syfte och m�ls�ttningar.  

Efter v�rt sista bes�k har l�rarna deltagit i en utv�rdering, fr�n BUN, samt haft tillf�lle att tala
med IH p� fyrornas obligatoriska biblioteksvisning. De har d� blivit informerade om
bibliotekets medverkan i ÓHisnande historierÉÓ och kunnat tala med IH om framtida bokprat.
Detta �r i och f�r sig bra, men det hade varit �nnu b�ttre om l�rarna f�tt denna information
innan f�rfattarbes�ken. Man hade d� kunnat planera in eventuella l�steman och bokprat i
anslutning till CR:s bes�k. Vi hoppas att l�rarna i framtiden kommer att vara informerade om
detta, allra senast vid terminens b�rjan s� att man kan planera projektarbetet utifr�n ett st�rre
sammanhang.
 
AA �r inte insatt i arbetsg�ngen i ÓHisnande historierÉÓ och kan d�rf�r inte uttala sig om
kommunikationen i det sn�va perspektiv v�r fr�ga g�ller. D�remot diskuterade vi bibliotekets
n�got tillbakadragna roll i projektet, s� osynlig att l�rarna inte visste att det alls hade n�gon.
AA sade d�, n�got �verraskande, ÓNej, och det �r bra!Ó Sk�len till denna inst�llning �r,
f�rklarade hon, ekonomiska. F�r att skolan skulle st� f�r kostnaderna, k�nde sig biblioteket
manat att tona ned sin roll i satsningen. Som vi n�mnt tidigare, har vi f�rst�else f�r detta
tillv�gag�ngss�tt, �ven om vi tycker att man kanske g�tt lite v�l l�ngt i sin str�van att maskera
sin delaktighet! Eftersom projektet k�rts f�r f�rsta g�ngen under 1998 och det fortfarande
funnits fr�getecken om huruvida det skulle permanentas, kan vi f�rst� bibliotekets st�ndpunkt.
Vi hoppas dock att man i framtiden kommer att visa sin medverkan tydligare och p� ett mer
aktivt s�tt delta i det praktiska genomf�randet.

Sammanfattningsvis anser vi att kommunikationen mellan deltagare och initiativtagare inte har
fungerat p� ett tillfredsst�llande s�tt. F�rhoppningsvis beror detta till viss del p� att projektet
drivits f�r f�rsta g�ngen och en f�rb�ttring p� detta omr�det �r att v�nta under 1999. Dock tror
vi att det kommer att kr�vas en insats fr�n initiativtagarnas sida f�r att f�rb�ttra
kommunikationskanalerna och skapa ett forum f�r kontakt mellan deltagarna.

Basfr�ga 5: Tidigare erfarenheter av samarbete mellan skola och folkbibliotek?
 
V�ra informanters erfarenheter av samarbeten mellan skola och folkbibliotek, �r av varierande
slag. IH har arbetat som l�rare, skol- och barnbibliotekarie, varf�r samarbeten mellan skola och
bibliotek inte �r n�got nytt f�r henne. IH har inst�llningen att man m�ste ha en v�l utbyggd
upps�kande verksamhet p� skolorna f�r att f� barnen att komma till folkbiblioteket. Detta
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avspeglar sig i hennes inst�llning till och arbetsinsats i ÓHisnande historierÉÓ. IH framst�r
som eldsj�len och vision�ren i projektet, hon �r ju ocks� den som initierat det.

Vad g�ller IL, har hon ingen tidigare erfarenhet av denna typ av samarbete. D�remot n�mner
hon Norreportskolans �terkommande f�rfattarbes�k, som en inspirationsk�lla och hon har en
positiv inst�llning till samarbeten �ver institutionsgr�nserna.

CR har deltagit i olika sorters samverkansprojekt, men har inte f�rr st�tt p� n�got som �r
j�mf�rbart med ÓHisnande historierÉÓ.
L�rarna p� b�da skolorna n�mner bokl�dor, biblioteksvisningar och bokprat. De tycks inte ha
funderat �ver andra och mer utvecklade samarbetsformer mellan skolan och folkbiblioteket. Vi
upplever det som att de st�r f�r en traditionell h�llning fr�n skolans sida, vad g�ller kontakt
med institutioner utanf�r skolv�rlden.

AA lyfter fram en annan aspekt p� fr�gan. Hon talar om sv�righeterna med samverkan mellan
skola och bibliotek i Ystad kommun. AA h�vdar att samarbeten ofta �r upp till den enskilda
l�raren eller bibliotekarien, och inte har n�got geh�r h�gre hos beslutsfattarna. Dessutom f�r
folkbiblioteket i Ystad fungera mycket som skolbibliotek, p g a nedsk�rningarna i skolornas
budget. Det �r intressant att AA n�mner detta, eftersom det visar p� ett problem som kan
p�verka samverkan mellan skola och folkbibliotek och i f�rl�ngningen �ven arbetet med
ÓHisnande historierÉÓ. Konflikter mellan folkbibliotek och skola n�mns �ven av IH, vilket vi
kommer till i analysen av basfr�ga 6.

Projektets deltagare har en varierande erfarenhet av samarbeten mellan skola och folkbibliotek.
Samtliga informanter har en positiv inst�llning till samarbete, men uppfattningen om vad ett
samarbete kan inneb�ra skiljer sig �t. �verraskande nog intar l�rarna en f�r skolan traditionell
h�llning vad g�ller samverkansformer, d� de inte verkar se de m�jligheter ett ev samarbete kan
inneb�ra. I �vrigt tycker vi att informanterna har en �ppen inst�llning till samarbete �ver
institutionsgr�nser, n�got som ligger i tiden. I framtiden tror vi att samarbeten mellan skola och
folkbibliotek kommer att bli vanligare. Dels p� grund av den nya pedagogik som bedrivs i
skolan, men ocks� p� grund av de d�ligt fungerande skolbiblioteken i m�nga av dagens skolor.
Folkbibliotekens upps�kande verksamhet riktad mot skolorna, s�rskilt d� det handlar om
upplevelsel�sning, �r viktig och positiv enligt v�r mening.

Basfr�ga 6: Inst�llningen till liknande samarbete mellan skola och folkbibliotek?

Samtliga informanter, utom CR, tog upp fr�gan om b�ttre skolbibliotek d� vi diskuterade
basfr�ga 6. Med tanke p� de underm�liga skolbiblioteket p� Backa- och �ngaskolan, framst�r
det som naturligt att man fr�n s�v�l skolans som folkbibliotekets h�ll framh�ver behovet av v�l
utrustade och bemannade skolbibliotek.

IH po�ngterar behovet av en skolbibliotekscentral i Ystads kommun. Det �r inte rimligt att
folkbiblioteket skall serva skolklasser med alltf�r mycket material till temal�sning och
forskning. Detta sl�r mot �vriga l�ntagare, t ex kan en l�rare plocka alla b�cker inom ett
�mnesomr�de till sina elever, n�got som inte uppskattas av vare sig bibliotekarierna eller
l�ntagarna. Naturligtvis vill man fr�n bibliotekets sida g�rna hj�lpa l�rarna och eleverna, men
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inom rimliga gr�nser. IH saknar ocks� ett forum d�r man kan diskutera skolans och
folkbibliotekets ansvarsomr�den gentemot varandra. Hon menar att m�nga l�rare har en alltf�r
ringa kunskap om hur bibliotek fungerar, speciellt med tanke p� de nya undervisningsformerna
med forskning och informationss�kning.

N�got som IH �ven tycker borde diskuteras i ett s�dant forum, �r elevernas l�svanor och
l�rarnas inst�llning till detta. IH menar att barn beh�ver f� l�sa, f�r l�supplevelsens skull, n�got
som hon upplever sker alltmer s�llan i dagens skola. Folkbiblioteket skall finnas f�r eleverna
liksom f�r alla l�ntagare, som en plats d�r man kan l�na och l�sa den litteratur man sj�lv v�ljer.
IH ser �ven att folkbiblioteket b�r strukturera upp en upps�kande verksamhet f�r att n�
eleverna i skolorna med just upplevelsel�sning, men denna b�r planeras i samr�d med skolans
representanter.

Med tanke p� IH:s erfarenheter b�de som l�rare och bibliotekarie, tror vi henne vara v�l insatt i
och inf�rst�dd med denna problematik. En skolbibliotekscentral som ocks� kan fungera som
det forum IH talar om, tycks vara den b�sta l�sningen p� problemen. Vi �r f�rv�nade �ver att
en kommun av Ystads storlek inte har n�gon skolbibliotekscentral. Med tanke p� antalet elever
i skolorna och de underm�liga skolbibliotek vi har sett, ter det sig som en absolut n�dv�ndighet
att en s�dan central uppr�ttas.

IL:s uttalande om skolbiblioteken i Ystads kommun tyder p� vikten av ett s�dant forum f�r
diskussion. Hon menar att skolbiblioteken i Ystad �r Óhyfsade, i varje fall p� vissa skolorÓ.
Denna uppfattning delas nog inte av l�rare och elever p� Backa- och �ngaskolan samt, efter
vad vi tror, elever och l�rare i gemen i Ystad. Det tycks oss som om man fr�n BUN:s sida inte
�r s�rskilt v�l insatta i hur skolbiblioteken fungerar och borde fungera. Vad g�ller samarbeten
mellan skola och folkbibliotek n�mner IL endast de klassvisningar som folkbiblioteket erbjuder.
Med tanke p� det samarbete som drivs i och med ÓHisnande historierÉÓ �r det lite m�rkligt att
IL inte t�nkt mer p� denna aspekt. BUN har ett samordnande ansvar f�r de olika
rektorsomr�dena i Ystad och varje rektorsomr�de ansvarar f�r sin skola. Det inneb�r i sin tur
att det �r rektorn som �r ytterst ansvarig f�r att skolan har ett fungerande skolbibliotek samt
f�r skolans samtliga kultursatsningar. Rektorerna har s�ledes ett stort ansvar vad g�ller detta
omr�de, men detta �mne borde diskuteras mellan BUN och rektorerna, n�got som vi inte
upplever sker i n�gon st�rre utstr�ckning. �terigen ser man behovet av en skolbibliotekscentral
och ett forum f�r diskussion.

L�rarnas inst�llning till samarbete speglade en konservativ h�llning fr�n skolans sida till
samr�re med institutioner utanf�r skolan. Man upplever inte samarbete som vare sig
n�dv�ndigt eller intressant. Denna inst�llning tror vi �r typisk f�r m�nga anst�llda inom skolan
och det skulle kr�vas mer diskussion och utbyte av erfarenheter mellan skolan och �vriga
kulturinstitutioner f�r att f�r�ndra detta. Detta �r ytterligare ett tydligt argument f�r det forum
IH efterlyste. L�rarna efterlyste ocks� b�ttre och bemannade skolbibliotek, en h�gst rimlig
beg�ran!

AA n�mner ocks� vikten av en fungerande m�tesform mellan skola och bibliotek med
regelbundna tr�ffar. Hon talar om de gr�ns�verskridande tendenser som finns i dagens
samh�lle, och vikten av att skolan �ppnar sig mer mot �vriga samh�llet. Detta holistiska
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perspektiv k�nns realistiskt och genomt�nkt. Vi �r av samma uppfattning! AA n�mner ocks�
skolbiblioteksfr�gan och det faktum att eleverna s�ker sig till Ystads folkbibliotek �ven f�r
material som skolbiblioteket borde serva med. ÓH�r i Ystad kommun finns inget engagemang
inom skolv�rlden f�r bibliotek, det vill jag p�st�!Ó Vi �r ben�gna att h�lla med AA.

Basfr�ga 7: Upplever informanten n�gra f�r�ndringar i attityderna till samarbete mellan skola
och folkbibliotek?

IH har inte arbetat s� l�nge i Ystad att hon tycker sig kunna se n�gra f�r�ndringar, men
upplever �nd� att samarbetena blivit fler och t�tare under senare �r. �ven IL menar att
samarbete �ver institutionsgr�nserna �r en positiv ny trend. CR tycker sig ha m�rkt en viss
f�r�ndring de senare �ren, han har f�tt lite mer uppdrag av denna typ. L�rarna har inte m�rkt
n�gon f�r�ndring �verhuvudtaget. AA n�mner �terigen det upps�kande arbetss�ttet som slagit
igenom i skolorna och hur detta p�verkat skolans relation till folkbiblioteket. Biblioteket
anv�nds mer!

Vi tror att samarbeten mellan skola och folkbibliotek blir allt vanligare. Vi grundar denna
uppfattning p� dels den nya pedagogik som bedrivs i skolan, dels p� avsaknaden av fungerande
skolbibliotek p� m�nga skolor. Dessutom �r det en trend i samh�llet att arbeta
gr�ns�verskridande. V�ra informanters svar st�rker oss i denna uppfattning. Samarbete mellan
skola och kulturinstitutioner, ser vi som n�got positivt. Att folkbiblioteken har en upps�kande
verksamhet mot skolorna, speciellt vad g�ller upplevelsel�sning, anser vi vara s�v�l positivt
som n�dv�ndigt. Dock tycker vi att det b�r finnas fungerande och bemannade skolbibliotek p�
alla skolor, samt en skolbibliotekscentral f�r att m�ta de behov som de nya
undervisningsformerna skapar.
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RESULTAT OCH ANALYS AV ENK�TERNA

Vi presenterar h�r resultaten av enk�terna b�de efter skolor, k�n eller tillsammans. Vi har valt
att inte skilja ut flickorna och pojkarna p� Backa- respektive �ngaskolan, d� vi inte anser att
en s�dan s�rskiljning �r n�dv�ndig eller intressant. Undantaget �r fr�ga fyra, d�r eleverna sj�lva
fick kommentera vad de tyckte var roligt eller tr�kigt med CR:s bes�k. Vi anser annars att
antalet elever och skolor inte �r stort nog f�r en s�dan detaljerad analys och det �r heller inte
syftet med v�r unders�kning att g�ra den typen av j�mf�relse. Vi vill f�rs�ka sk�nja generella
m�nster i elevernas �sikter och uppfattningar. Presentationen varierar mellan fr�gorna efter vad
vi tyckt vara mest relevant. Vi g�r igenom fr�ga f�r fr�ga, som kan vara intressant f�r v�r
utv�rdering. Vi anv�nder oss av cirkeldiagram samt tv� tabeller. Man b�r som l�sare ha i �tanke
att flickorna p� �ngaskolan och pojkarna p� Backaskolan �r i majoritet, vad g�ller klassernas
procentuella uppdelning mellan k�nen. Vi har valt att presentera procenttalen utan decimaler,
varf�r siffrorna i de flesta fall �r ungef�rliga.

Vi analyserar resultaten av enk�ten med hj�lp av Hjertzells analysschema.

Analys
D� vi gjort en kvantitativ unders�kning i form av en strukturerad enk�t har analysen av svaren
varit relativt enkel att genomf�ra. Fr�gornas utformning har �stadkommit en del sv�righeter vid
analysen, men i stort har vi l�tt kunnat utl�sa tendenserna.

P�verkan
Eftersom vi inte var n�rvarande vid ifyllandet av enk�ten i dess reviderade form, upplever vi
inte att vi p�verkat elevernas svar. Vi gav instruktioner om hur enk�ten skulle ifyllas till
l�rarna, vilket inneb�r att de kan ha p�verkat svaren, d� de var med vid ifyllandet av enk�ten
och hj�lpte eleverna med fr�gorna. Vi hoppas och tror att s� ej �r fallet. Vi kan heller inte se
n�got som tyder p� det, utan det verkar som om eleverna fyllt i enk�ten sj�lva.  
  
Tillf�rlitlighet
Att eleverna fick fylla i enk�ten s� snart efter projektets slut innebar att de hade
f�rfattarbes�ken i f�rskt minne och eventuella negativa eller positiva upplevelser b�r
fortfarande ha varit aktuella. Allts� ser vi det som en f�rdel att enk�tfr�gorna delades ut s�
snart efter projektets slut. Vad g�ller svarens tillf�rlitlighet b�r denna vara ganska god. V�rt
intryck av klasserna och av de svar vi f�tt p� enk�terna �r att eleverna f�rs�kt svara
sanningsenligt p� v�ra fr�gor. Till v�r gl�dje �r svarsfrekvensen p� de allra flesta fr�gor t�mligen
h�g, �ver 90%. Detta �kar tillf�rlitligheten av resultaten och m�jligg�r en r�ttvis analys. De
fr�gor som haft en l�g svarsfrekvens har dels varit fr�ga 4, d�r eleven med egna ord skulle
beskriva f�rfattarbes�ket, dels de fr�gor som g�llde ev bes�k av bibliotekarier i klassen, fr�ga
14 och 15.  
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�ppenhet
Enk�tens fr�gor �r strikta och medger inte fria formuleringar, utom fr�ga 4 och 18. Detta g�r att
man missar en del intressanta synpunkter, men har den f�rdelen att materialet blir
l�ttanalyserat och gripbart. Vi tror inte att eleverna k�nt n�gon frustration �ver fr�gornas
stramhet. Har de velat skriva n�got extra har vi uppmuntrat dem att g�ra s�.
Spr�k
Genom att ha fasta svarsalternativ har vi f�rs�kt hindra att bristande spr�kf�rst�else och
spr�kbeh�rskning kunnat p�verka svaren. Fr�gorna �r formulerade p� enklast m�jliga s�tt och
kr�ver inte s� stor l�sf�rst�else att inte alla kan klara av dem. Vi har dock, som vi tidigare
n�mnt, insett att fr�ga 8 och 9 varit fel formulerade med tanke p� m�lgruppens �lder. �ven
fr�gorna som innebar att man skulle rangordna svaren har �stadkommit en del problem, d�
eleverna troligen inte uppfattat att de skulle rangordna svarsalternativen.

Medvetenhet
Eleverna var medvetna om varf�r de skulle fylla i enk�ten. Vi presenterade oss f�r dem b�de p�
det f�rsta bes�ket och innan vi l�mnade enk�ten till l�rarna. Vi f�rs�kte dock h�lla
presentationerna korta och koncisa, d� vi inte trodde att eleverna var s� intresserade av eller
kapabla att ta till sig l�nga utl�ggningar om syftet med v�r uppsats. En allt f�r stor
medvetenhet om anledningen till att de skulle fylla i enk�ten, kunde ocks� ha p�verkat
elevernas svar, emedan de d� m�jligen kunde f�rs�kt anpassa svaren efter vad de tror att vi vill
h�ra.

Enk�tfr�gornas utformning
Vi utformade fr�gorna till enk�ten p� ett ganska tidigt stadium av v�rt arbete, d� vi hade ett
mer allm�nt perspektiv p� bibliotekets upps�kande verksamhet och vikten av
upplevelsel�sning i skolorna. Detta speglar enk�tens fr�gor till viss del och resulterar i att vissa
av enk�tens fr�gor inte har samma relevans l�ngre. Vi kunde ha minskat antalet fr�gor totalt
samt ut�kat fr�gorna som r�rde f�rfattarbes�ken. Fr�gorna har ocks� i vissa fall visat sig vara
otydligt formulerade. Vi �syftar h�r fr�mst de svarsalternativ som eleverna ombads att
rangordna, fr�ga 10 och 17. Det har ocks� framkommit att fr�ga 8 och 9 �r f�r avancerade f�r
m�lgruppen, d� en majoritet av eleverna svarat Óvet ejÓ p� dessa fr�gor. F�rre svarsalternativ
och en enklare formulering hade underl�ttat f�r eleverna och d�rigenom f�r v�r analys.
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PRESENTATION AV ENK�TRESULTATEN

Enk�tfr�ga 1 och 2: Vilken skola g�r eleven p� samt vilket k�n tillh�r eleven?

Totalt antal elever f�rdelat 
p� skola och k�n

20%

30%33%

17%

Flickor Backa

Pojkar Backa

Flickor �nga

Pojkar �nga

Diagram 1
Detta diagram illustrerar f�rdelningen av elever och k�n, p� Backa- respektive �ngaskolan.
Flickorna �r i majoritet p� �ngaskolan, de �r n�stan dubbelt s� m�nga som pojkarna. Omv�nt
f�rh�llande r�der p� Backaskolan, d�r pojkarna �r i majoritet.

Fr�ga 1 och 2 �r rena sakfr�gor, som inte kr�ver n�gon analys.

Svarsfrekvens: 100%

Enk�tfr�ga 3: Vad tyckte eleverna om f�rfattarbes�ket?

Vad eleverna p� �ngaskolan tyckte om 
f�rfattarbes�ket

93%

7%

Roligt

S�d�r

Diagram 2
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Vad eleverna p� Backaskolan tyckte om 
f�rfattarbes�ket

92%

8%

Roligt

S�d�r

Diagram 3

Dessa diagram visar hur eleverna uppfattade f�rfattarbes�ket. Vi har h�r valt att skilja mellan
Backa- och �ngaskolan. Om man ser p� det totala antalet elever, s� �r siffrorna 93% ÓroligtÓ
mot 7% Ós�d�rÓ. J�mf�r man sedan vad flickorna respektive pojkarna tyckte, �r det inte n�gra
st�rre skillnader; av flickorna hade 91% ÓroligtÓ och 9% Ós�d�rÓ, medan av pojkarna hade 95%
ÓroligtÓ mot 5% Ós�d�rÓ.

Denna fr�ga var speciellt viktig, med tanke p� att projektet skall permanentas. Att m�lgruppen
uppskattar f�rfattarbes�k, torde vara en f�ruts�ttning f�r dess framg�ng. Gl�djande nog
besvarades fr�ga 3 av 100% av eleverna, varav 93% uppfattade f�rfattarens bes�k som ÓroligtÓ
medan 7% tyckte att bes�ken var Ós�d�rÓ. Skillnaden mellan vad pojkarna respektive flickorna
tyckte, var inte speciellt stora. Lite �verraskande var pojkarna mera positiva till bes�ken �n
flickorna, 95% ans�g att det var ÓroligtÓ mot  91% av flickorna.

Skillnaderna mellan Backa- och �ngaskolan �r inte heller stora. Dessa resultat styrker oss i v�r
uppfattning att  eleverna verkligen uppskattade ÓHisnande historier...Ó. Inget vi kunde
observera under bes�ken tydde heller p� motsatsen. Eleverna reagerade mycket positivt p�
CR:s bes�k. Vi har s�ledes ingen anledning att tro att de angav alternativet ÓroligtÓ f�r att
tillm�tesg� v�ra �nskningar. Vi har heller ingen anledning att misst�nka att l�rarna skulle ha
p�verkat svaren positivt. Fr�gans utformning medger inga st�rre variationer. Vi tror dock att de
svarsalternativ vi presenterade; ÓroligtÓ, Ós�d�rÓ och Ótr�kigtÓ �r l�tta att ta till sig f�r
�ldersgruppen. Vi tror att svarsalternativen till stor del motsvarade de kommentarer eleverna
hade om bes�ken.

Svarsfrekvens: 100%

Enk�tfr�ga 4: Vad tyckte eleven var roligt respektive tr�kigt med f�rfattarbes�ken?

Denna fr�ga besvarades med personliga kommentarer fr�n eleverna. Vi har delat upp det p�
vilken skola och vilket k�n eleven tillh�r och redovisar h�r n�gra av svaren.

Flickor, Backaskolan:
Samtliga flickor i klassen tyckte att CR var rolig och att hans framtr�dande och uppgifter ocks�
var kul. N�gra kommentarer �r: ÓDet var roligt f�r f�rfattarbes�k har man inte varje dag.Ó, ÓHan
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var rolig. Men vissa i v�r klass kunde inte vara tysta.Ó, ÓDet roliga var att man fick m�nga
id�er. Det var inte tr�kigt.Ó samt  ÓDet var roligt f�r jag tycker om att l�sa och skiva sager [!].
Av sagorna g�r jag en bok. Och han var rolig.Ó.

100% av flickorna p� Backaskolan svarade p� fr�ga 4.

Pojkar, Backaskolan:
Samtliga elever var mycket positiva till CR:s bes�k och uppgifter. Man tyckte att det var
roligt med ber�ttelserna, s�ngerna och skrivuppgifterna. CR:s framtr�dande r�nte ocks� stor
uppskattning. N�gra av kommentarerna �r: ÓDet var roligt f�r vi l�rde oss mycke [!] om att
skriva b�cker.Ó, ÓJag tyckte det var roligt med f�rfattarbes�ket f�r han ber�tade [!] mycket och
l�ste vad vi hade skrivit till honom.Ó, Ódet var roligt att lyssna p� historier och att f� ber�tta
om saker som man ville s�ga.Ó, ÓAllting var roligtÉÓ samt Óatt se en riktigt f�rfattare.Ó.

100% av pojkarna p� Backaskolan svarade p� fr�ga 4.

Flickor, �ngaskolan:
Flickorna p� �ngaskolan tyckte ocks� att CR:s bes�k och uppgifterna var roliga. De
uppskattade ocks� att han l�ste upp deras ber�ttelser och dikter p� �terbes�ket. N�gra andra
kommentarer �r: ÓDet �r bara gjete [!] KUL!Ó, ÓAtt man f�r tr�ffa en f�rfattare. Han gjorde s�
h�fftiga [!] ljud. Hans dikter �r fina.Ó, ÓJag vet inte! Det var bara roligt.Ó samt ÓJag vet inte
riktigt varf�r det �r roligt men jag �lskar att skriva sj�lv, och l�sa mycket.Ó
75% av flickorna p� �ngaskolan svarade p� fr�ga 4.

Pojkar, �ngaskolan:
Av de elever som valde att svara p� fr�gan, tyckte de flesta att det var roligt med CR:s
ber�ttelser och s�nger. N�gra av de andra kommentarerna var: ÓHan l�ste med inlevelse.Ó, ÓVi
fick l�ra oss mycket om att hur man skriver bra ber�ttelser ocks� var han rolig.Ó, Óman slapp
jobbaÓ samt ÓJag tycker att det �r rolit [!] n�r han l�ser upp orden skr�mmande.Ó

64% av pojkarna p� �ngaskolan svarade p� fr�ga 4.

Detta var, f�rutom fr�ga 18, den enda fr�ga d�r eleverna sj�lv fick uttrycka vad de tyckte. Alla
kommentarer var positiva och de flesta elever valde att skriva n�got om CR:s uppgifter eller
om hans framtr�dande som uppskattades mycket. Totalt svarade 85% av eleverna p� fr�gan.
100% av eleverna p� Backaskolan besvarade fr�gan, s� de 15% som inte besvarade fr�gan
�terfinnes bland eleverna p� �ngaskolan. Vad denna skillnaden beror p� har vi sv�rt att avg�ra.
M�jligen har eleverna f�tt fylla i enk�ten under en alltf�r sn�v tidsram, vilket har gjort att man
har haft lite br�ttom och valt att inte svara p� fr�ga 4. Det framgick tydligt att eleverna
uppskattade att f� sina alster uppl�sta, vilket bekr�ftar v�ra informanters antaganden och
f�rhoppningar kring vilken effekt projektet f�r.

Bland svaren kan man ocks� se att eleverna tycker det �r sp�nnande att Óse en riktig
f�rfattareÓ, vilket CR ocks� n�mnde under v�r intervju. Under samtliga intervjuer framgick det
att informanterna trodde att eleverna skulle uppskatta att det Ókom n�gon utifr�nÓ till klassen,
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n�got som bekr�ftas av svaren p� fr�gorna 3 och 4. Sammanfattningsvis kan man s�ga att
elevernas kommentarer p� fr�ga 4 tydligt visar en stor uppskattning f�r CR och hans bes�k.

Total svarsfrekvens: 85% av eleverna svarade p� fr�gan.

Enk�tfr�ga 5: Vad tyckte eleven om uppgifterna som f�rfattaren delade ut?

Vad det totala antalet flickor tyckte 
om f�rfattarens uppgifter

93%

7%

Roliga

S�d�r

Diagram 4

Vad det totala antalet pojkar tyckte 
om f�rfattarens uppgifter

68%

29%

3%

Roliga

S�d�r

Tr�kiga

Diagram 5

Dessa diagram visar vad flickorna respektive pojkarna totalt tyckte om uppgifterna Clas
Rosvall delade ut. Tittar man p� vad eleverna tillsammans tyckte, visar det sig att 82% tyckte
att uppgifterna var ÓroligaÓ, 17% Ós�d�rÓ och 1% Ótr�kigaÓ. Det �r f� skillnader mellan Backa-
och �ngaskolan. P� Backaskolan tyckte 82% av eleverna att uppgifterna var ÓroligaÓ och 18%
att de var Ós�d�rÓ. P� �ngaskolan tyckte 81% av eleverna att uppgifterna var ÓroligaÓ, 17%
Ós�d�rÓ och 2% Ótr�kigaÓ.

Resultaten st�mmer v�l �verens med svaren p� fr�ga 3, d�r 93% tyckte att bes�ken var
ÓroligaÓ, och  fr�ga 4, d�r 85% svarat med positiva kommentarer. Skillnaden ligger snarare i att
93% av flickorna uppskattade uppgifterna mot 68% av pojkarna. Bland pojkarna menade 29%
att uppgifterna var Ós�d�rÓ och 3% att de var Ótr�kigaÓ. Anledningen h�rtill �r sv�r att
definiera, men vi tror att det beror p� att flickor i denna �lder �r mer positivt inst�llda till
skolarbete och skrivande �n j�mn�riga pojkar. Denna uppfattning tror vi att vi delar med m�nga
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som �r verksamma inom skola och barnomsorg. Det �r gl�djande att eleverna uppskattade
uppgifterna, som ju inkluderade en hel del eget skapande och kreativitet.

Svarsfrekvens: 100%.

Enk�tfr�ga 6: Skulle eleven vilja att klassen fick bes�k av en f�rfattare igen?

Vad eleverna p� Backaskolan tyckte 
om att f� fler f�rfattarbes�k

87%

13%

Ja

Vet ej

Diagram 6

Vad eleverna p� �ngaskolan tyckte 
om att f� fler f�rfattarbes�k 

85%

11% 4%

Ja

Vet ej

Ej svar

Diagram 7

N�r man j�mf�r diagrammen ser man att en tydlig majoritet, p� b�da skolorna, �r positiva till
fler f�rfattarbes�k. Det finns inga tydliga skillnader mellan skolorna. R�knar man samman
resultaten totalt f�r Backa- och �ngaskolan, vill 89 %  ha fler f�rfattarbes�k i forts�ttningen,
medan 10% svarade Óvet ejÓ och 1% inte svarade. Skillnaden mellan vad pojkarna och flickorna
tyckte �r inte heller stor. 92 % av pojkarna ville ha fler f�rfattarbes�k i framtiden mot 86 % av
flickorna, som mer frekvent �n pojkarna, 11 % mot 8%, svarade Óvet ejÓ.

Fr�ga 6 var, liksom fr�ga 3, viktig f�r v�r unders�kning emedan projektet ska permanentas. En
majoritet av eleverna var positiva till fler f�rfattarbes�k. Intressant �r att de elever som inte
svarat p� fr�gan, �r fr�n �ngaskolan. Samma sak g�llde fr�ga 4. Vi tror att tidsbrist kan vara
orsaken. I likhet med fr�ga 3,  ville en majoritet av pojkarna ha fler f�rfattarbes�k i framtiden,
92%, mot flickornas 86%.

Med tanke p� att flickorna uppskattade uppgifterna mer �n pojkarna, vore det rimligt att tro
att flickorna var mer positiva till fler f�rfattarbes�k. Kanske kan det bero p� att pojkarna som i
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denna �lder ofta �r livligare �n flickorna, uppskattar sj�lva bes�ket och CR:s framtr�danden
mer �n de egna skrivuppgifterna. Flickorna i sin tur tycker om att skriva, men �r inte lika
aktiva i klassen. Detta f�rklarar ocks� varf�r pojkarna var mer positiva till f�rfattarbes�ket �n
flickorna, i svaren p� fr�ga 3. Det torde vara gl�djande f�r projektets initiativtagare att
m�lgruppen i s� stor omfattning uppskattar bes�ken och vill ha en forts�ttning.

Svarsfrekvens: 99%.

Enk�tfr�ga 7: Har eleven bes�kt huvudbiblioteket med skolan?

P� denna fr�ga visste mer �n h�lften av eleverna p� Backa- och �ngaskolan, 62 %, att de
bes�kt huvudbiblioteket med skolan. 27 % trodde inte att de varit p� huvudbiblioteket, medan
11 % svarade Óvet ejÓ.

Om man j�mf�r Backa och �ngaskolan med varandra, finner man att eleverna p� �ngaskolan
hade klassens biblioteksbes�k i f�rskare minne, 76 % svarade ÓjaÓ mot 7 % ÓnejÓ p� fr�gan och
17% svarade Óvet ejÓ. P� Backaskolan var motsvarande siffror 48 % ÓjaÓ mot 48 % ÓnejÓ och
s�ledes 4% Óvet ejÓ.
Svaren p� fr�ga 7 varierade mycket, �ven bland elever inom samma klass. Sk�len till detta, �r
som vi ser det, att det vid enk�tens ifyllande var l�ngesedan klassen tillsammans bes�kte
huvudbiblioteket. Eleverna i Ystad kommun bes�ker huvudbiblioteket i andra, fj�rde och
�ttonde klass. De fj�rdeklasser vi f�ljde, hade �nnu inte haft sitt obligatoriska bes�k p�
biblioteket, vid utdelandet av enk�ten. S�ledes �r det oss veterligen minst tv� �r sedan eleven
med skolan bes�kt huvudbiblioteket, vilket avspeglas i deras svar.

Totalt svarade 62% att de bes�kt huvudbiblioteket med skolan, medan 27% inte trodde att de
varit p� huvudbiblioteket. 11% svarade Óvet ejÓ p� fr�ga sju. Att hela 27% inte trodde att de
bes�kt huvudbiblioteket med skolan, tyder p� att bes�ket inte l�mnade n�gra best�ende
intryck. Dock �r tv� �r en l�ng tidsperiod f�r barn i denna �lder, varf�r man kan f�rst� att
bes�ket fallit ur minnet. �ngaskolans elever mindes biblioteksbes�ket b�ttre �n Backaskolans,
av sk�l som vi inte k�nner till. Vi inser, i efterhand, att fr�ga 7 �r oklart formulerad. Speciellt
eftersom vi k�nner till de obligatoriska biblioteksbes�ken och n�r dessa �ger rum. Det hade
troligen r�ckt om vi st�llt fr�gan enbart till l�rarna. Trots detta var svarsfrekvensen 100% p�
fr�gan och vi har anledning att tro att eleverna f�rs�kt svara sanningsenligt.    

Svarsfrekvens: 100%.
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Enk�tfr�ga 8: Ungef�r hur m�nga g�nger har eleven bes�kt huvudbiblioteket p� sin fritid det
senaste l�s�ret?

K�n och skola En g�ng En g�ng En g�ng  Ingen Vet Ej

i veckan varannan vecka i m�naden g�ng ej svar

Flickor Backa 4 1 3 2 5 1

Pojkar Backa 0 2 2 4 15 1

Flickor �nga 2 3 8 4 10 1

Pojkar �nga 1 1 5 0 7 0

Totalt: 7 7 18 10 37 3

I procent: 9% 9% 22% 12% 45% 4%

Tittar man p� skillnaderna mellan hur ofta pojkarna respektive flickorna bes�kt
huvudbiblioteket, �r dessa ganska stora. 14% av flickorna uppgav att de bes�kte
huvudbiblioteket en g�ng i veckan, mot 3% av pojkarna, 9% av flickorna och 8% av pojkarna
bes�kte huvudbiblioteket varannan vecka. 25% av flickorna mot 18% av pojkarna uppgav att
de var p� huvudbiblioteket en g�ng i m�naden, medan 14% respektive 11% menade att de inte
varit p� huvudbiblioteket under det senaste l�s�ret. 34% av flickorna respektive 58% av
pojkarna svarade Óvet ejÓ p� fr�gan, medan 5% av flickorna och 3% av pojkarna inte alls
svarade p� fr�gan.   

Svaren p� fr�ga 8 visar att en tydlig majoritet, hela 45%, inte vet hur ofta man bes�kt
huvudbiblioteket p� sin fritid under det senaste l�s�ret. Vi inser i efterhand att fr�gan �r ganska
komplex, eleven m�ste ta st�llning till tre delfr�gor, n�mligen om hon/han bes�kt
huvudbiblioteket, om hon/han varit d�r p� sin fritid och slutligen om detta skett under det
senaste l�s�ret. En omformulering av fr�gan kr�vs f�r att sanningsenligheten ska bli s� h�g som
m�jligt. Som det �r nu har vi missat en hel del elevers biblioteksvanor, till stor del beroende av
v�r formulering och att vi lade in Óvet ejÓ som ett alternativ. Utan tvekan �r alternativet Óvet ejÓ
lockande att anv�nda sig av, eftersom det kr�ver mindre eftertanke.

Ett s�tt att komma f�rbi detta hade varit att l�gga till flera svarsalternativ, t ex Óannan tid (ange
sj�lv vilken)Ó ist�llet f�r Óvet ejÓ, eller att f�renkla fr�gan till ÓHur ofta brukar du bes�ka
huvudbiblioteket/stora biblioteketÓ? Som det nu �r s�ger oss svaren p� fr�ga 8 tyv�rr inte s�
mycket, eftersom s� m�nga valt att svara Óvet ejÓ. Vi antar att de som valt Óvet ejÓ alternativet
bes�kt huvudbiblioteket n�got mindre �n en g�ng i m�naden. Vi kan dock utl�sa vissa tendenser
i svarsalternativen Óen g�ng i veckanÓ och Óen g�ng varannan veckaÓ. Vi tror att de som valt ett
av dessa svarsalternativ har en relativt god uppfattning om hur frekvent de bes�ker
huvudbiblioteket, liksom de som svarat Óingen g�ngÓ.

Svarsfrekvensen p� fr�gan var dock relativt h�g, 96%, vilket ocks� ger en antydan om att det
saknas svarsalternativ. Det kan betyda att eleverna har svarat s� gott de kunnat p� fr�gan, men
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i brist p� b�ttre svarsalternativ har de kryssat f�r Óvet ejÓ. Eleverna visar att de vill svara
sanningsenligt p� fr�gorna, men om alternativ saknas v�ljer m�nga s�ledes Óvet ejÓ.

En analys av materialet �r sv�r med tanke p� hur m�nga som svarat Óvet ejÓ, men vi tycker oss
kunna sk�nja vissa m�nster. Eleverna p� Backa- och �ngaskolan �r inte flitiga
huvudbiblioteksbes�kare. Vi ser av resultaten att flickorna �r betydligt flitigare
biblioteksbes�kare �n pojkarna och dessutom har de en b�ttre uppfattning om hur ofta de
bes�ker biblioteket.

Svarsfrekvens: 96%.

Enk�tfr�ga 9: Ungef�r hur m�nga g�nger har eleven bes�kt skolbiblioteket det senaste l�s�ret?

K�n och skola En g�ng En g�ng En g�ng  Ingen Vet Ej

i veckan varannan vecka i m�naden g�ng ej svar

Flickor Backa 5 1 1 1 8 0

Pojkar Backa 4 2 2 0 16 0

Flickor �nga 10 4 3 2 9 0

Pojkar �nga 3 4 2 0 5 0

Totalt: 22 11 8 3 38 0

I procent: 27% 13% 10% 4% 46% 0%

Ser man p� skillnaderna mellan hur ofta flickorna respektive pojkarna bes�ker skolbiblioteket,
�r de �ven h�r ganska stora. 34% av flickorna uppgav att de varit p� skolbiblioteket en g�ng i
veckan motsvarande siffra f�r pojkarna var 18%. 11% av flickorna mot 16% av pojkarna
menade att de varit p� skolbiblioteket varannan vecka. Av flickorna sade sig 9% bes�ka
skolbiblioteket en g�ng i m�naden och f�r pojkarna var motsvarande siffra 11%, medan 7% av
flickorna och 0% av pojkarna inte alls bes�kt skolbiblioteket. Hela 39% av flickorna och 55%
av pojkarna svarade Óvet ejÓ p� fr�ga 9.

Fr�ga 9 �r uppbyggd p� samma s�tt som fr�ga 8 och den har samma brister i formuleringen.
�ven h�r svarar en stor majoritet, 46%, Óvet ejÓ. Som vi sagt i analysen av fr�ga 8, borde vi ha
formulerat fr�gan annorlunda och givit andra svarsalternativ. Alternativet Óvet ejÓ har visat sig
vara ett olyckligt val. De tendenser man trots allt kan sk�nja, �r att s� m�nga som 27% bes�ker
skolbiblioteket Óen g�ng i veckanÓ, medan 13% bes�ker det Óen g�ng varannan veckaÓ. 34% av
flickorna angav att de bes�kte skolbiblioteket Óen g�ng i veckanÓ mot 18% av pojkarna.
�terigen ser vi samma tendenser, flickorna �r flitigare biblioteksbes�kare �n pojkarna. Det �r
sv�rt att g�ra en korrekt analys av materialet d� s� m�nga valde alternativet Óvet ejÓ, men vi
tycker oss kunna se att skolbiblioteken trots sin underm�lighet �nd� bes�ks flitigare �n vad vi
trott, vilket �r gl�djande. Svarsfrekvensen �r ocks� h�g p� fr�ga 9, 100%. Detta visar �terigen
elevernas vilja att svara p� v�ra fr�gor.
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Svarsfrekvens: 100%.

Enk�tfr�ga 10: Vad brukar eleven g�ra n�r hon/han �r p� biblioteket? Rangordna fr�n 1 till 3.

De flesta elever p� Backa- och �ngaskolan svarade att de l�nade mer �n de l�ste. Det var f�
som rangordnade ÓannatÓ som f�rsta alternativ. I de fall eleverna svarade ÓannatÓ varierade
f�rklaringen till vad detta innebar. 44% av eleverna skrev ut vad de menade med ÓannatÓ och av
dem var 44% flickor och 56% pojkar. Vi har inordnat svaren i sju grupper: L�xan, totalt 8%,
Ritar och m�lar, totalt 6%, Internet/ Datorer, totalt 31%, Leker, totalt 6%, Inget speciellt,
totalt 22%, Serietidningar, totalt 11% och L�nar/ L�ser/ Annat, totalt 17%.

Vad de elever som rangordnat helst av 
allt g�r p� biblioteket

63%

28%

9%

l�na

l�sa

annat

Diagram 8

Svarsalternativen p� fr�ga 10 skulle rangordnas, fr�n ett till tre, n�got som inte alla elever
f�rstod. Endast 59% av eleverna rangordnade svarsalternativen korrekt. Dock svarade hela
94% med minst ett alternativ. Detta tyder, tror vi, p� att fr�gan �r f�r komplicerad f�r den
�ldersgrupp den riktas mot. Vi har valt att endast analysera de svar som rangordnats korrekt.
Inte helt �verraskande valde eleverna Ól�naÓ som f�rsta alternativ, 63%, 28% angav Ól�saÓ som
f�rstaalternativ medan endast 9% �gnade sig �t ÓannatÓ i f�rsta hand. Intressant �r, att ÓannatÓ
till 31% best�r i anv�ndandet av Internet/datorer. Detta tyder p� ett behov hos eleverna av
datorer p� biblioteket.

I fr�gans ursprungliga form fanns anv�ndandet av datorer/Internet med som ett eget
rangordningsalternativ, men vi valde att ta bort detta och andra alternativ f�r att f�renkla
fr�gan. Detta visade sig vara ett gott val, men inte tillr�ckligt eftersom vi trots att vi skurit ner
svarsalternativen till tre, inte lyckats med att f� eleverna att f�rst� fr�gan korrekt.

Svarsfrekvens: 59% av eleverna rangordnade svarsalternativen. 94% har svarat med minst ett
alternativ.

Enk�tfr�ga 11: Vad tycker eleven om att vara p� biblioteket?
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Vad det totala antalet elever tycker om 
att vara p� biblioteket

66%

26%

4% 4%

Roligt

S�d�r

Tr�kigt

Inget svar

Diagram 9

En �verv�ldigande majoritet av eleverna uppskattar att bes�ka biblioteket. Flickorna �r mest
positiva till att vara p� biblioteket, men �ven pojkarna uppskattar biblioteksbes�ken. J�mf�r
man sedan vad flickorna respektive pojkarna tycker ser man att fler flickor �n pojkar, 80% mot
53%, tycker att det �r roligt att vara p� biblioteket. 18% av flickorna och hela 34% av pojkarna
tycker att det �r Ós�d�rÓ, medan 0% av flickorna och 8% av pojkarna upplever det som
Ótr�kigtÓ. Ingen har valt alternativet Óvet ejÓ, men 2% av flickorna och 5% av pojkarna har valt
att inte alls svara p� fr�gan.

96% av eleverna svarade p� fr�ga 11 och en majoritet av eleverna var positiva till att vara p�
biblioteket. Man kan h�r sk�nja ett samband mellan flickornas t�tare biblioteksbes�k, b�de p�
huvud- och skolbiblioteket, och deras inst�llning till vistelse i bibliotekslokaler. Vi borde ha
delat upp fr�gan s� att den g�llde dels huvud- och dels skolbiblioteket.

Som fr�gan nu �r formulerad kan den tolkas till att g�lla b�da biblioteken eller enbart ett av
dem, beroende p� vem som l�ser fr�gan. Om eleven tolkat det till att g�lla skolbiblioteken �r
det knappast underligt, med tanke p� dessas underm�lighet, att 26% av eleverna svarat Ós�d�rÓ
p� fr�ga elva. Dock kan man ur svaren utl�sa en generell inst�llning till bibliotek och vistelsen
d�r. Totalt 66% tycker att det �r ÓroligtÓ att vara p� biblioteket. F�rhoppningsvis �r detta en
siffra som kan stiga efter ÓHisnande historier...Ó och i fall man inr�ttar en skolbibliotekscentral.   

Svarsfrekvens: 96%.

Enk�tfr�ga 12: Tycker eleven att hon/han f�r hj�lp av bibliotekspersonalen n�r hon/han ber om
det?

68 % av eleverna p� Backa- och �ngaskolan svarade Óf�r det mestaÓ, medan 18% svarade
Ón�gon g�ngÓ. 10% menade att de Ón�stan aldrigÓ fick n�gon hj�lp och 4 % svarade inte alls p�
fr�gan. Om man j�mf�r Backa- och �ngaskolan med varandra, skiljer sig svaren lite grand. 63%
p� Backaskolan mot 74% p� �ngaskolan tyckte att de fick hj�lp Óf�r det mestaÓ. 15% p�
Backa- och 21% p� �ngaskolan svarade Ón�gon g�ngÓ medan hela 18% p� Backa- mot 2% p�
�ngaskolan svarade Ón�stan aldrigÓ. 5% av Backaskolans elever och 2% av �ngaskolans elever
svarade inte p� fr�ga 12.
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Liksom fr�ga 11 �r fr�ga 12 sv�r att analysera, d� vi inte angivit om vi syftar p� huvud- eller
skolbiblioteket. Med tanke p� att det i princip saknas bemanning p� skolbiblioteken och att
det helt saknas utbildad personal, �r det inte konstigt att 18% svarade Ón�gon g�ngÓ och 10%
menade att de Ón�stan aldrigÓ fick hj�lp. Om eleven har syftat p� huvudbiblioteket �r siffran
�nnu mer anm�rkningsv�rd. 68% anger att de f�r hj�lp Óf�r det mestaÓ, men det vore bra om
den siffran var h�gre. Vi kan inte avg�ra huruvida eleven menat skol-, huvudbiblioteket eller
b�da biblioteken. Speglar svaren bibliotek generellt, �r siffrorna �nd� nedsl�ende. I efterhand
tycker vi att fr�gan, liksom fr�ga 10, borde varit uppdelad i tv�.

Svarsfrekvens: 96%.

Enk�tfr�ga 13: Skulle eleven vilja att klassen bes�kte huvudbiblioteket oftare?

Om eleverna p� Backaskolan vill bes�ka 
huvudbiblioteket oftare

74%

5%

18%
3%

Ja

Nej

Vet ej

Ej svar

Diagram 10

Om eleverna p� �ngaskolan vill bes�ka 
huvudbiblioteket oftare

60%21%

17%
2%

Ja

Nej

Vet ej

Ej svar

Diagram 11

En majoritet av eleverna, 68%, vill bes�ka huvudbiblioteket oftare. Dock vill 13% inte bes�ka
det oftare, 17% vet ej och 2% har inte svarat p� fr�gan. Det finns n�gra skillnader mellan
Backa- och �ngaskolan, fr�mst n�r det g�ller de som svarat ÓnejÓ. Utav dessa utg�r
�ngaskolan hela 21% mot Backaskolans mer modesta 5%. 74% av Backaskolans elever vill
bes�ka biblioteket oftare och motsvarande siffra f�r �ngaskolan �r 60%. Av eleverna p�
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Backaskolan svarar 18% Óvet ejÓ och 3% svarar inte alls, medan man p� �ngaskolan uppvisar
17% som v�ljer Óvet ejÓ och 2% som inte svarar.

Av flickorna svarar 73% ÓjaÓ, mot 61% av pojkarnas ÓjaÓ. Alternativet ÓnejÓ lockar fler pojkar,
16%, �n flickor, 11%, och andelen Óvet ejÓ �r ocks� h�gre hos pojkarna, 21%, �n flickorna,
14%. 2% flickor och 3% pojkar valde att inte besvara fr�gan.

J�mf�r man svaren p� fr�ga 13 med svaren p� fr�ga 7 ser man att �ngaskolans elever, som
mindes biblioteksbes�ket b�ttre, inte �r speciellt intresserade av att komma dit oftare. Detta
tycker vi �r lite m�rkligt och vi �r mycket nyfikna p� anledningarna.

Svaren p� fr�ga 13 bekr�ftar ocks� den tendens vi sett i tidigare svar; flickorna �r mer positivt
inst�llda till bibliotek och biblioteksbes�k. Sammanfattningsvis hoppas vi att andelen elever
som vill bes�ka huvudbiblioteket oftare �r st�rre efter det obligatoriska bes�ket.

Svarsfrekvens: 97%.

Enk�tfr�ga 14 och 15, Handlade om eventuella bibliotekariebes�k i klassen.

Eftersom n�got bibliotekariebes�k inte �gt rum, blev flertalet elever f�rirrade av dessa fr�gor.
Vi kan s�ledes inte anv�nda oss av svaren.
Enk�tfr�ga 16, Brukar eleven l�sa p� sin fritid?

Hur ofta flickorna l�ser

66%

32%

2%

Varje dag

Ibland

N�stan aldrig

Diagram 12

Hur ofta pojkarna l�ser

24%

66%

5% 5%

Varje dag

Ibland

N�stan aldrig

Inget svar

Diagram 13
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Som man kan utl�sa av diagrammen ovan, skiljer sig pojkars och flickors l�svanor. Medan 66%
av flickorna uppger att de l�ser Óvarje dagÓ, s�ger sig endast 24% av pojkarna g�ra det samma.
D�remot anger 66% av pojkarna att de l�ser ÓiblandÓ mot 32% av flickorna. Endast 2% av
flickorna uppger att de Ón�stan aldrigÓ l�ser mot 5% av pojkarna. 5% av pojkarna svarade inte
alls p� fr�ga 16. Vad g�ller j�mf�relsen mellan Backa- och �ngaskolan, visar det sig att eleverna
p� �ngaskolan l�ser oftare �n eleverna p� Backaskolan, 57% av �ngaskolans elever mot 35%
av Backaskolans uppgav att de l�ste Óvarje dagÓ. 55% av Backaskolans elever sade sig l�sa
ÓiblandÓ mot 40% av �ngaskolans. Endast 2% av �ngaskolans elever sade sig l�sa Ón�stan
aldrigÓ mot 5% av Backaskolans. 5% av Backaskolans elever svarade inte alls p� fr�gan. Totalt
l�ser 46% av eleverna Óvarje dagÓ, 48% l�ser ÓiblandÓ medan 4% l�ser Ón�stan aldrigÓ.

Man kan av resultaten utl�sa att de flesta elever l�ser ganska ofta. Flickorna utm�rker sig med
att i genomsnitt l�sa oftare �n pojkarna. Vi tycker oss h�rav se ett samband mellan
inst�llningen till bibliotek och l�svanor. Skillnaden mellan Backa- och �ngaskolan var n�got
�verraskande. �ngaskolans elever �r mer negativa till biblioteksbes�k �n Backaskolans.
Detta leder fram till en intressant fr�ga, n�mligen varifr�n eleverna f�r sina b�cker, n�got som vi
tyv�rr missat att fr�ga om i v�r enk�t. Fr�gan kunde formulerats s�h�r: ÓVarifr�n f�r du de
b�cker du l�ser p� din fritid?Ó med svarsalternativen: Óhuvudbiblioteket, skolbiblioteket,
bokhandeln, hemma, l�nar av kompis.Ó

Svarsfrekvens: 97%.

Enk�tfr�ga 17, Vad l�ser eleven mest p� sin fritid?

Vad de elever som rangordnat 
svaren helst l�ser

4%

67%

22%

7%

Faktab�cker 

Kapitelb�cker 

Serier 

Annat 

Diagram 14

Diagrammet visar vad de elever som rangordnat, helst av allt l�ser. Eleverna har sj�lv fyllt i vad
de menar med ÓannatÓ. Exempel p� detta �r; sp�kb�cker, h�stb�cker, tidningar (Ystads
Allehanda), roliga b�cker, andra barnb�cker samt en elev som angav Bibeln.

Som vi tidigare n�mnt �r det f�rmodligen alltf�r komplicerat f�r denna �lderskategori med
rangordningsfr�gor. Vi har h�r, liksom i fr�ga 10, endast anv�nt oss av de korrekt rangordnade
svaren i v�r analys. Inte helt �verraskande v�ljer flertalet elever Ókapitelb�ckerÓ d� de ska l�sa
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p� sin fritid, 67%. 22% l�ser mest ÓserierÓ, medan endast 4% mest l�ser Ófaktab�ckerÓ p�
fritiden. 7% uppger att de mest l�ser ÓannatÓ, bl a sp�kb�cker, h�stb�cker och tidningar.
Flickorna st�r f�r h�stb�ckerna, medan pojkarna uppger att de l�ser tidningar och sp�kb�cker.   

Svarsfrekvens: 56% bland de elever som rangordnat och 97% har svarat med minst ett
alternativ.

Enk�tfr�ga 18, Vad l�ser eleven just nu?

Denna fr�ga �r inte direkt avsedd att analyseras, utan snarare ett s�tt att avsluta enk�ten. Utan
konkurrens �r b�ckerna om Bert av Anders Jacobsson och S�ren Olsson mest popul�ra, b�de
hos pojkarna och flickorna.

Svarsfrekvens: Den totala svarsfrekvensen var 96%. 100% av flickorna och 96% av pojkarna
har svarat.

SAMMANFATTNING

Resultaten av enk�ten har inte inneburit n�gra st�rre �verraskningar. Gl�djande nog var
eleverna mycket positiva till ÓHisnande historier...Ó. De uppskattade CR och hans
framtr�dande och de flesta tyckte att de uppgifter som CR delade ut var ÓroligaÓ. Vi m�rkte
under v�ra observationer och har �ven f�tt bekr�ftat via l�rarnas enk�t (BUN:s utv�rdering), att
eleverna efter CR:s f�rsta bes�k i m�nga fall gav uttryck f�r stor kreativitet och fantasi, vilket
m�rktes i de uppgifter de s�nde till CR inf�r �terbes�ket. M�nga elever skrev att de tyckte att
det var roligt att f� sina alster framf�rda och kommenterade av en riktig f�rfattare. En klar
majoritet av eleverna p� de b�da skolorna ville ha fler f�rfattarbes�k i framtiden, vilket �r bra
med tanke p� projektets permanentande.

Pojkarna var aningen mera positiva till bes�ken �n flickorna, medan flickorna i sin tur var mera
positiva till CR:s uppgifter �n pojkarna. F�rklaringen h�rtill kan vara att  pojkarna, som i
denna �lder ofta �r livligare �n flickorna, uppskattar sj�lva bes�ket och CR:s framtr�danden
mer �n de egna skrivuppgifterna. Flickorna i sin tur tycker om att skriva, men �r inte lika
aktiva i klassen. Det vi iakttog under v�ra observationer bekr�ftar denna teori, pojkarna var i
allm�nhet betydligt mera verbala �n flickorna, som inte framh�vde sig sj�lva i samma
utstr�ckning.  

Vad g�ller elevernas biblioteksvanor fann vi att eleverna p� Backa- och �ngaskolan inte �r
speciellt flitiga bes�kare p� huvudbiblioteket. Flickorna �r flitigare bes�kare �n pojkarna och
tycks ocks� vara b�ttre insatta i hur ofta de �r p� huvudbiblioteket. Flickorna �r �ven mera
positivt inst�llda till fler bes�k p� huvudbiblioteket och de tycker b�ttre om att vara p�
biblioteket �n pojkarna. Vad g�ller skolbiblioteken fann vi att eleverna bes�kte dessa oftare �n
vi trott, med tanke p� bristerna i best�nd och bemanning. �terigen var flickorna flitigare
bes�kare �n pojkarna. Det eleverna g�r mest p� biblioteket �r att Ól�naÓ, p� andra plats
kommer Ól�saÓ och p� tredje ÓannatÓ. ÓAnnatÓ visade sig till stor del inneb�ra anv�ndande av
datorer/Internet. Tyv�rr tyckte inte s� m�nga av eleverna att de fick den hj�lp de bad om fr�n
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bibliotekets personal. Dock �r vi inte s�kra p� i vilken utstr�ckning eleverna fr�gar om hj�lp,
eller vad eleverna menar med hj�lp.

Elevernas l�svanor p� fritiden bj�d inte p� n�gra st�rre �verraskningar. En �verv�ldigande
majoritet av eleverna l�ser mest Ókapitelb�ckerÓ. Flickorna l�ser mest, mer �n h�lften l�ser
Óvarje dagÓ. Av pojkarna l�ser mera �n h�lften ÓiblandÓ. Sammanfattningsvis tycker vi att
eleverna ger intryck av att l�sa relativt ofta.

Vi tror att de resultat vi f�tt genom enk�ten kan vara ganska representativa f�r fj�rdeklass-
elever i Ystads kommun. Vi har inte f�tt intryck av att Backa- och �ngaskolan skiljer sig fr�n
andra mellanstadieskolor i Ystad eller liknande skolor bel�gna i �vriga Sverige.
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BUN:s UTV�RDERING

Totalt hade 13 l�rare svarat p� enk�ten som BUN skickade ut, d� vi tog del av den. Det ringa
antalet l�rare inneb�r en viss snedvridning i resultaten, d� man redovisar resultaten i procent.
En person blir d� hela 8%. Vi har valt att presentera resultaten av enk�ten fr�ga f�r fr�ga.

1. �r Du n�jd med f�rfattarbes�ken?
P� denna fr�ga svarade 100%  ja.
 
2. Varf�r?
De vanligaste kommentarerna var: Óinspirerande, medryckande och trevligt.Ó
Bland de andra kommentarerna m�rktes: ÓClas m�tte barnen p� r�tt s�tt och engagerade dem.Ó
ÓTrevligt med bes�k Ôutifr�nÕ.Ó ÓDet var bra - genomt�nkta.Ó Alla kommentarer var positiva.

3. Vad tyckte Du om uppl�gget av projektet dvs bes�k - arbetsperiod - �terbes�k?
De allm�nna kommentarerna var Ómycket braÓ samt ÓtrevligtÓ. Tv� l�rare uttryckte en �nskan
om att arbetsperioden skulle f�rl�ngas. Andra kommentarer var: ÓLagom tidsperioder. F�rsta
bes�ket lite f�r kort.Ó, ÓMycket bra f�r barnen k�nde att de fick respons p� sitt arbete.Ó samt
ÓTrevligt med �terbes�k. Eleverna uppskattade n�r Clas l�ste och spelade upp deras
ber�ttelser och dikter.Ó Alla kommentarer var positiva till uppl�gget av projektet.

4. Var tidsintervallet lagom?
85% av de tillfr�gade tyckte att det var bra, medan 15% ans�g att tidsintervallet var f�r kort.

5. Var programmet adekvat f�r �ldern?
100% ans�g att programmet var adekvat f�r �ldersgruppen.

6. Hur fungerade arbetsperioden i Din klass?
92% tyckte att arbetsperioden fungerade bra, medan 8% tyckte att det fungerade mindre bra.
P� denna fr�ga kunde man, om man ville, ocks� kommentera skriftligen vad man tyckte om
arbetsperioden. �ven h�r framkom �nskem�l om en l�ngre arbetsperiod:  ÓMen den f�r inte
vara kortare.Ó, ÓLite f�r kort tid.Ó samt ÓMed tanke p� den korta tiden.Ó

7. Passade inneh�llet Din klass?
100% tyckte att inneh�llet passade klassen.

8. Anv�nde Du Dig av arbetsuppgifterna Clas l�mnade till klassen?
100% svarade ja p� fr�gan.

9. Vad tyckte Du om uppgifterna?
Samtliga l�rare var �verens om att uppgifterna fungerade bra och att de gav inspiration till
eleverna. Valda kommentarer �r:  ÓJag tyckte de fungerade bra. Var f�rst r�dd att �mnet skulle
ge f�r mycket frossa i hemskheter men det blev bra.Ó, ÓJag trodde f�rst att vissa uppgifter
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skulle bli sv�ra f�r eleverna, men de klarade dem bra.Ó, ÓOmv�xlande, kreativa.Ó samt ÓBra.
Lagom sv�righetsgrad.Ó.

10. Vad tyckte klassen om uppgifterna?
Samtliga l�rare skrev att eleverna var positiva till uppgifterna. N�gra av kommentarerna var: ÓI
b�rjan tyckte de att det var sv�rt, men �ndrade sig n�r de v�l kommit ig�ng och fick v�ldig
skrivkl�da.Ó, ÓDe var Ôheln�jdaÕ .Ó samt ÓPennorna gl�dde.Ó.

11. Hur upplevde klassen �terbes�ket?
100% menade att klassen upplevde �terbes�ket som positivt. Tv� l�rare valde att skriva egna
kommentarer: ÓSp�nnande att h�ra Clas l�sa vad man skrivit.Ó och ÓAtt f� h�ra sina dikter
sjungas, var nog extra kul.Ó.

12. Skulle Du rekommendera bes�ken f�r fyrorna n�sta �r?
100% rekommenderar bes�ken f�r kommande fyror.

Plats f�r ytterligare kommentarer!
P� enk�ten fanns ocks� plats f�r l�rarnas egna kommentarer. Inte alla har svarat, men vi har
valt att presentera de kommentarer som framkommit: ÓVi har en del tysta elever som g�rna
skriver och f�r d� m�ta en f�rfattare p� riktigt. Bra!!Ó, ÓUnder december m�nad sker det
mycket i skolan, varf�r bes�ket borde ligga under annan period.Ó, ÓOj, vad positivt! Vilken
inlevelse! L�sning + musikackompanjemang.Ó samt ÓFler f�rfattarbes�k!!!Ó

Sammanfattningsvis har det framkommit att samtliga l�rare som svarat p� enk�ten �r mycket
positivt inst�llda till f�rfattarbes�ken. Vi vill dock p�peka att enk�ten fr�mst g�ller den
pedagogiska och planeringsm�ssiga sidan av ÓHisnande historierÉÓ. BUN:s enk�t tar inte upp
samarbetet med biblioteket eller ett ev efterarbete.
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Vi har granskat och utv�rderat projektet ÓHisnande historierÉÓ utifr�n fr�gest�llningarna och
kriterierna i kapitlet ÓSyfte och fr�gest�llningarÓ. Vi kommer h�r att redog�ra f�r de resultat vi
f�tt av v�r utv�rdering och diskutera dessa, f�r att slutligen presentera n�gra konkreta
�tg�rdsf�rslag f�r en f�rb�ttring av projektet. De fr�gest�llningar vi utg�tt ifr�n �r:

•  Hur arbetar man fr�n bibliotekets respektive l�rarnas h�ll f�r att uppn� m�ls�ttningarna
f�r projektet?

•  Hur fungerar den gemensamma planeringen mellan projektets deltagare?
•  Hur fungerar kommunikationen mellan l�rare, bibliotekarier och BUN?
•  Hur stor �r medvetenheten bland de medverkande om varandras roller och attityder?
•  Hur fungerar det praktiska utf�randet p� skolorna?
•  Vilka direkta effekter av projektet kan sk�njas, p� biblioteket och i skolan, fr�mst p�

m�lgruppen?

M�LS�TTNINGAR

M�ls�ttningarna fr�n projektbeskrivningen �r att skapa sina egna historier, att f� ett ut�kat
ordf�rr�d och en st�rre f�rm�ga att leka med ord samt att beh�lla och utveckla l�slusten. Vi
tror att dessa m�ls�ttningar i stora drag har uppfyllts. Eleverna har skapat egna historier, l�rt
sig nya ord och lekt med spr�ket. Eleverna �r, enligt de resultat vi kan utl�sa ur svaren p�
enk�ten, positiva till f�rfattarbes�ken och vill g�rna ha liknande bes�k igen. Vad g�ller l�slusten
kan vi inte se n�gra direkta effekter, men med tanke p� klassvisningarna p� biblioteket och den
bok biblioteket sk�nkte till eleverna �r det m�jligt att elevernas l�slust kommer att utvecklas i
forts�ttningen.

M�ls�ttningarna i projektbeskrivningen g�ller fr�mst det praktiska utf�randet av ÓHisnande
historierÉÓ. Undantaget �r m�let att beh�lla och utveckla l�slusten, som �r en mer l�ngsiktig
m�ls�ttning. Vad g�ller hur man praktiskt arbetat f�r att uppn� m�len, ser vi det som att detta
ansvar fr�mst har legat p� CR. Det �r d� anm�rkningsv�rt att CR inte f�tt ta del av
projektbeskrivningens m�ls�ttningar. �ven l�rarna har haft del i det praktiska arbetet och de
har inte haft tillg�ng till projektbeskrivningen eller varit insatta i m�ls�ttningarna vid
intervjutillf�llena. Av vad vi kunnat se, har arbetet ute i klasserna fungerat bra, men vi tror att
det hade fungerat b�ttre om man haft gemensamma m�l att utg� ifr�n.

IH presenterade betydligt mer utarbetade m�ls�ttningar f�r ÓHisnande historierÉÓ �n de som
finns med i projektbeskrivningen:

•  Att skapa nya samarbetsformer mellan skola och bibliotek.
•  Att f� ig�ng regelbundna f�rfattarbes�k p� l�g- och mellanstadiet.
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•  Att st�dja och vidareutveckla elevernas intresse f�r b�cker och eget skrivande.
•  Att samtliga elever och l�rare m�ter oss inne p� biblioteket.
•  Att i m�n av bidrag fr�n Statens Kulturr�d ge elever och l�rare en bra bok.
Praktiskt sett �r de flesta av IH:s m�l uppfyllda. Det har skapats en ny samarbetsform mellan
skola och folkbibliotek, eleverna i l�g- och mellanstadiet kommer att f� regelbundna
f�rfattarbes�k, samtliga elever och l�rare kommer till folkbiblioteket och eleverna har, utan
bidrag fr�n Statens Kulturr�d, erh�llit varsin bok. Vad g�ller att st�dja och vidareutveckla
elevernas intresse f�r b�cker och eget skrivande, sammanfaller denna m�ls�ttning delvis med
projektbeskrivningens m�l att beh�lla och utveckla l�slusten. Denna m�ls�ttning �r, som vi
tidigare n�mnt, av ett mer l�ngsiktigt slag och sv�r f�r oss att utv�rdera i nul�get. Tyv�rr hade
inte �vriga deltagare i projektet tagit del av IH:s m�ls�ttningar vid intervjutillf�llena. S�ledes
kan man anta att deltagarna inte har arbetat speciellt fokuserat f�r att uppn� dessa m�l.
Tydligare och av samtliga medverkande delade m�ls�ttningar b�r forts�ttningsvis ing� i
projektet.

De m�ls�ttningar som IH presenterade har visserligen praktiskt uppfyllts, men
formuleringarna omfattar �ven en mer l�ngsiktig och bred vision. Under v�ra intervjuer med IH
och IL framkom det att man har en mer l�ngsiktig och bred plan f�r projektet �n vad som
framg�r i projektbeskrivningen. B�da talade om samarbetet med andra kulturinstitutioner, som
Klostret eller konstmuseet, samt om vikten av att barnen l�ser och bibeh�ller sitt l�sintresse.
Det framgick att det fanns visioner om projektet som en del i ett st�rre spr�kfr�mjande
samarbete. Det �r inte n�gra uttalade eller nedskrivna m�l, men s�v�l IH som IL delar samma
visioner om projektets utveckling och framtida effekter. Vi hoppas att man delar med sig av
dessa visioner och att de skrivs ned i projektbeskrivningen. Som det nu �r uppfylls de
praktiska m�len, men de mer l�ngsiktiga m�len och visionerna kommer kanske inte att kunna
infrias om projektet forts�tter att drivas i sin nuvarande form.

PLANERING

Vad g�ller den gemensamma planeringen har den, av vad vi kunnat se, fungerat mindre bra. D�
man planerade projektets tillblivelse f�rdes givande diskussioner mellan bibliotekarien och
BUN. Dock har man, efter att projektet accepterades av rektorsgruppen, inte fortsatt tr�ffas.
De inblandade l�rarna har allts� inte deltagit i planeringen, utan f�tt projektet presenterat f�r
sig i dess f�rdiga form. De fick ett brev fr�n IL med information om projektet och bes�ken,
d�refter har de kunnat skriva eller ringa till BUN och boka tider. Inte heller CR har deltagit i
n�gon diskussion eller planering.

Det vore bra om man utarbetade temat f�r projektet i samarbete med l�rare och f�rfattare,
eftersom det praktiska arbetet med projektet utf�rs av dem. Vi tror att gemensamma tr�ffar
och en gemensam diskussion om hur projeket b�r drivas skulle gagna alla inblandade.
Naturligtvis kan inte alla kommunens l�rare vara med och diskutera och planera ett projekt
som ÓHisnande historierÉÓ, men vi tror att det vore en god id� att inf�r n�sta l�s�r utse en
kontaktperson p� varje skola. Det b�r inte vara rektorn, som inte m�ter projektet p� samma
s�tt som l�rarna, utan f�rslagsvis en av de l�rare vars klasser f�r f�rfattarbes�k.
Kontaktpersonen b�r ha schemalagda timmar till sitt f�rfogande f�r att diskutera och planera
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med initiativtagarna och CR. Det b�r r�cka med 3-4 arbetstimmar per termin. P� s� s�tt kan
l�rarna f�ra fram �nskem�l om teman, aktiviteter i anknytning till temat samt annat av vikt, till
initiativtagarna.

KOMMUNIKATION

Kommunikationen mellan deltagarna i ÓHisnande historier...Ó har, enligt vad vi erfar, inte
fungerat tillfredsst�llande. Initiativtagarna har inte haft n�gon kontakt med varandra under den
tid som projektet drivits ute i skolorna. L�rarna har inte haft n�gon kontakt med
initiativtagarna under projektets g�ng. CR har inte haft n�gon kontakt med initiativtagarna
under projektets g�ng. Han antog, vid intervjutillf�llet, att han blir kontaktad efter
utv�rderingen. Kommunikationen mellan l�rarna och CR har, enligt vad vi erfar, fungerat bra.
Dock hade de inte tr�ffats eller diskuterat bes�ket innan CR kom till klassen. Mellan l�rarna
och bibliotekarien har det inte funnits n�gon kommunikation alls, f�rr�n efter projektet
avslutats. Inte f�rr�n d� fick vissa av l�rarna veta att biblioteket var en av initiativtagarna till
ÓHisnande historierÉÓ.

Vi tror att det kommer att kr�vas ett forum f�r kommunikation, f�r att projektet ska kunna
drivas framg�ngsrikt i forts�ttningen. Med detta menar vi att man f�rslagsvis inr�ttar en
skolbibliotekscentral (SBC) p� folkbiblioteket, vilken b�r ha en samordnande funktion mellan
skola och folkbibliotek. �nskem�l om en s�dan framkom under intervjuerna med IH och
indirekt i intervjuerna med l�rarna, vilka �nskade sig b�ttre skolbibliotek. N�r det g�ller
ÓHisnande historierÉÓ beh�vs det, som vi tidigare n�mnt,  en kontaktperson som kan fungera
som l�nk mellan initiativtagare och deltagare. Ett f�rslag �r att man ute p� skolorna inr�ttar ett
ÓBiblioteksr�dÓ f�r att f�rb�ttra kommunikationen mellan biblioteket och skolan. I r�det b�r
ing� en ev skolbibliotekarie, rektor, l�rarbibliotekarie, n�gra l�rare samt n�gon elevrepresentant.
Biblioteksr�det och SBC kunde s�ledes utarbeta fasta former f�r kommunikation mellan skola
och folkbibliotek.

MEDVETENHET

Eftersom initiativtagarna till ÓHisnande historierÉÓ har utarbetat och planerat projektet, �r de
v�l medvetna om deltagarnas ansvar och roller i projektets struktur. Tyv�rr delas inte denna
medvetenhet av CR och l�rarna, vilket framgick tydligt under intervjuerna med dessa. L�rarna
var, som vi tidigare n�mnt, i vissa fall inte alls medvetna om vem som initierat ÓHisnande
historierÉÓ. Detta, anser vi, tyder p� brister i kommunikationen mellan initiativtagarna och
�vriga deltagare. Initiativtagarna b�r forts�ttningsvis informera projektets medverkande b�ttre
om hur ÓHisnande historierÉÓ �r strukturerat.

Vad g�ller attityderna till projektet har initiativtagarna f�tt en uppfattning om l�rarnas attityd
genom utv�rderingen fr�n ÓOrdlek och fantasiÓ. Man diskuterade dock inte ÓHisnande
historierÉÓ med de inblandade l�rarna innan projektet inleddes. L�rarna �r positiva till
projektet i dess nuvarande form, men �r inte medvetna om de planer p� utveckling som IH och
IL har.
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Att biblioteket gjort sig s� ÓosynligtÓ i h�stens projektarbete har, som vi tidigare n�mnt, sin
f�rklaring i projektets finansiering. Vi hoppas att man, d� beslut om permanentande nu �r
taget, kommer att visa sin medverkan tydligare och mera aktivt delta i projektet.

Vi anser att en �kad medvetenhet bland deltagarna om varandras roller och attityder �r av vikt
f�r att ÓHisnande historierÉÓ skall kunna utvecklas till det projekt man �nskar att det skall
vara, fr�n bibliotekets och f�rhoppningsvis, i forts�ttningen, �ven fr�n skolans h�ll.

PRAKTISKT UTF�RANDE

Det praktiska utf�randet av ÓHisnande historierÉÓ har, efter vad vi kunnat iaktta, fungerat
tillfredsst�llande. M�ls�ttningarna har mestadels infriats. M�lgruppen har uppskattat
f�rfattarbes�ken och �ven l�rarna har upplevt dem som  positiva och givande. Initiativtagarna
har inte haft n�gon direkt inblandning i projektets praktiska utf�rande. Efter projektets slut har
initiativtagarna kunnat ta del av l�rarnas reaktioner genom den utv�rdering som BUN
genomf�rt.

Vi tror att elever och l�rare kan f� mer utbyte av bes�ken om klassen f�rbereder sig mer inf�r
bes�ken samt arbetar vidare med temat efter det att bes�ken �gt rum. Vi st�der oss h�r p�
Staas, som i sin unders�kning kommit fram till att ett b�ttre f�rarbete och uppf�ljande
aktiviteter g�r f�rfattarbes�ken mer v�rdefulla f�r samtliga involverade. �ven Stefan Casta
menar att n�r f�rfattaren l�mnar klassrummet p�b�rjas den mest intressanta fasen i ett
f�rfattarbes�k. I de klasser som vi f�ljt bedrev man inte n�got strukturerat f�rarbete och ingen
av klasserna planerade n�gon uppf�ljande aktivitet. Biblioteksvisningen ing�r som ett
uppf�ljande moment i projektet, men detta har inte framg�tt tydligt i projektbeskrivningen
eller p�pekats fr�n bibliotekets h�ll.

Vi hoppas att man i forts�ttningen kommer att arbeta mer med s�v�l f�rarbete som
efterf�ljande aktiviteter med anknytning till projektets tema. Speciellt med tanke p� vilka
m�jligheter som faktiskt finns p� folkbiblioteket, med eventuella utst�llningar, framf�randen,
bokprat etc. IH har ocks� uttryckt planer p� denna typ av uppf�ljning, men det kommer att
kr�vas tydligare riktlinjer f�r att utveckla detta.

DIREKTA EFFEKTER

Vi har under v�rt arbete endast kunnat se de direkta effekterna av ÓHisnande historierÉÓ. De
�nskade, mera l�ngsiktiga, effekterna var inte f�r oss sk�njbara d� vi avslutade v�rt arbete.

Av vad vi kan se �r de direkta effekterna av ÓHisnande historierÉÓ, vad g�ller m�lgruppen,
f�ljande; eleverna har f�tt tr�ffa en f�rfattare, de har f�tt skapa egna texter samt f�tt dessa
framf�rda av f�rfattaren och de har �ven f�tt inspiration till att skriva mer fantasifullt. Eleverna
har ocks� bes�kt biblioteket och dess personal samt fr�n dem erh�llit en bok i present. L�rarna
har genom ÓHisnande historierÉÓ f�tt en ny kontakt med barnbibliotekarien och biblioteket.
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Genom f�rfattarens framtr�danden har de ocks�, i den m�n de varit n�rvarande,  erh�llit
inspiration och nya id�er f�r kreativt skrivande och skapande. Biblioteket har,
f�rhoppningsvis, f�tt mer kontakt med eleverna och l�rarna genom projektet. Man har �ven
utarbetat samarbetet och kommunikationen med BUN.

KONKRETA �TG�RDSF�RSLAG

•  Ett biblioteksr�d med en kontaktperson f�r l�rarna p� varje skola. Biblioteksr�det ska ha
ett samordnande ansvar f�r kontakterna mellan folkbibliotek och skola.

 

•  Ett forum f�r kommunikation och diskussion, som kan f�rl�ggas till en framtida
skolbibliotekscentral. Genom ett s�dant forum skapas f�ruts�ttningar f�r ett l�ngsiktigt
och mer varaktigt samarbete mellan skola och folkbibliotek.

 

•  Ett gemensamt utarbetande av m�ls�ttningarna f�r projektet i dess framtida form.
Initiativtagare, l�rarrepresentanter och den aktuella f�rfattaren b�r tillsammans diskutera
de �nskade effekterna av projektet och genom dessa formulera tydliga m�ls�ttningar f�r
det.

 

•  Uttalade och nedskrivna riktlinjer f�r f�r- och efterarbete i anslutning till
f�rfattarbes�ken i klasserna. Dessa b�r, s�v�l som m�ls�ttningarna, ing� i en
projektbeskrivning.

•  B�ttre fungerande informationskanaler mellan initiativtagare och deltagare i projektet. En
kontaktperson p� varje skola hade underl�ttat kommunikationen avsev�rt.

•  Mer arbetstid f�r barnbibliotekarien och l�rarna kommer att beh�vas om projektet skall
kunna resultera i de mer l�ngsiktiga effekter som IH:s m�ls�ttningar antyder.

Vi �r medvetna om att samtliga �tg�rdsf�rslag inneb�r en merkostnad f�r s�v�l biblioteket som
skolan. Projektet i sin nuvarande form �r kostnadseffektivt och kr�ver inga stora arbetsinsatser
fr�n deltagarna, n�got som s�kerligen bidragit till dess tillblivelse och sedermera
permanentande. Vi upplever dock att det finns en stor risk f�r att projektet, som det nu �r
upplagt, inte kommer att resultera i mer �n ett enstaka evenemang, n�got som gl�ms bort s�
snart det avslutats.

D� det under intervjuerna med de medverkande tydligt framkom att det finns en vilja och ett
engagemang f�r att �stadkomma mer l�ngsiktiga effekter med ÓHisnande historier...Ó, antog vi
att initiativtagarna vill undvika att projektet stagnerar i sin nuvarande form. Initiativtagarna har
visioner om att knyta projektet till s�v�l spr�kutvecklande verksamhet i skolor och f�rskolor
som till andra kulturinstitutioners barninriktade verksamhet. Detta kan dock, som vi ser det,
inte uppn�s utan �kade arbetsinsatser, s�v�l f�r planering som i det praktiska genomf�randet.

Vad g�ller skapandet av biblioteksr�d p� skolorna och etablerandet av en skolbibliotekscentral
anser vi det, med tanke p� de obefintliga eller underm�liga skolbiblioteken p� Ystads
grundskolor, vara en n�dv�ndighet vare sig det drivs n�got samarbetsprojekt i skolorna eller
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inte. Organiserandet av biblioteksr�d p� skolorna beh�ver inte resultera i n�gra st�rre
kostnader och dessa r�d skulle underl�tta kommunikationen mellan l�rare och bibliotekarier
avsev�rt. Dessutom torde inf�randet av dylika kunna rikta l�rarnas uppm�rksamhet p�
m�jligheterna i ett ut�kat och mera planerat samarbete med skol- och folkbiblioteken, vilket
vore positivt med tanke p� den nya pedagogiken.
Utifr�n de m�ls�ttningar och visioner vi tagit del av, tror vi att ÓHisnande historierÉÓ skulle
kunna utvecklas till det l�ngsiktiga projekt med anknytning till s�v�l skolan som biblioteket
samt eventuella �vriga kulturinstitutioner, som initiativtagarna hoppas p�. Dock kommer det
att kr�vas s�v�l ekonomiska medel som �kade arbetsinsatser f�r att genomf�ra detta. V�r
f�rhoppning �r att man inte n�jer sig med att driva ÓHisnande historierÉÓ p� samma s�tt som
under 1998, utan att man kontinuerligt arbetar f�r att utvidga och f�rdjupa projektet.
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