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Abstract 
In this study the book talk is examined as a communicative act with a purpose to convince according to an under-
lying intention to promote reading. I follow the book talk’s way from an idea of the book talker (and the library) 
to the reception of the audience, with the aim to understand how to talk about books in an engaging manner. More 
specifically, the rhetorical situation and the purpose of a book talk, the performance and the means to arouse and 
retain interest in the book talk as a speech and in the books themselves are examined and the impact of the book 
talk on the audience. 

 The empirical material consists of observations of two different book talks (both directed to children) and 
interviews with the two different book talking librarians and a few of the children from the audiences to both book 
talks. The theoretical framework consists of rhetorical theories from both antique and modern times and I perform 
a rhetorical analysis of both book talks. As a complement to the rhetorical theories I use concepts from Readers’ 
Advisory such as ”book appeal” and ”reading appeal” to talk about what in the books themselves and in reading 
as an activity can be used as an argument. 

 The results of the study show that in principle all children wanted to read one or more of the books presented 
in the book talk. To achieve this interest from the children the librarians know how to use the stories in the books 
and to draw on the arguments from the books themselves. This involves different appeal-elements from the books 
as plot summary, characters, genre, style and atmosphere. The book talking librarians also used different rhetorical 
techniques including evidentia, identification, pathos and ethos. Ethos especially in the form of the benevolence 
or goodwill the book talker shows the audience by including them in the book talk and trusting them to share what 
they think about the books. This study is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies.  
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Inledning 

Att förmedla läsupplevelser till barn och vuxna är en av bibliotekariens viktigaste uppgifter 
[…] Och det i särklass effektivaste – och roligaste – sättet att göra det är att bokprata.1 

Bokprat är en vanligt förekommande läsfrämjande aktivitet på bibliotek. En bibli-

otekarie presenterar vanligtvis ett antal böcker för en skolklass i hopp om att upp-

muntra till läsning. Men bokprat kan givetvis hållas också för vuxna, även om det 

på grund av samarbete mellan skola och bibliotek förefaller vara vanligast att de 

hålls för barn eller ungdomar. Termen bokprat infördes i Sverige på 1950-talet av 

Greta Renborg och är en försvenskning av det amerikanska ”book talk”.2 Renborg 

lyfter fram en definition av ”book talk” från en kurs vid bibliotekshögskolan på 

Rutgers State University som lyder:  

 A ”book talk” has become formalized as a presentation by a librarian to a group of potential 
readers of the books talked about. 

 The ”book talk” is closely related in content to the comments made about books to indi-
vidual readers in an informal fashion in ”floor work”.3 

Hon menar vidare att en förutsättning för att ett bokprat ska kunna inspirera är att 

den som håller bokpratet själv har upplevt något inför boken eller böckerna som 

denne talar om.4 

Att berätta om en bok fyller även en funktion av att ge förförståelse för denna 

bok. Karna Nyström menar att bokprat kan bidra till att överbrygga svårigheter: 

Förstår man vad det är för bok, varför den är skriven som den är, konstiga ord eller företeelser 
så har man mycket större möjligheter att lyckas med läsningen. Som lärare och bibliotekarier 
kan vi, genom att bokprata, hjälpa elever förbi de snubbeltrådar som skulle kunna få dem att 
avfärda boken med ”jag fattar ingenting”. Vi kan ge läsaren rätt verktyg att följa och förutsäga 
händelseutvecklingen – något som vi vet goda läsare är bra på.5 

Bokprat ska inte förväxlas med begreppet boksamtal. Skillnaden mellan bokprat 

och boksamtal är att bokprat ska inspirera till läsning av böcker, medan boksamtal 

handlar om att fördjupa förståelsen av redan lästa böcker.6 

                                                 
1 På tal om böcker (2005), s. 5. 
2 Tala om böcker (1979), s. 5. 
3 Renborg, G. (1979), ”Det talade ordet”, s. 25. 
4 Renborg, G. (1979), ”Det talade ordet”, s. 26. 
5 Nyström, K. (2005), ”Bokprat – Hur? Var? När? Varför?”, s. 13. 
6 Se bland annat Nyström, K. (2005), ”Bokprat – Hur? Var? När? Varför?”, s. 10. 
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Syfte och frågeställningar 

Jag vill undersöka bokpratet och dess läsfrämjande intention genom att dels se när-

mare på intentionen i sig, dels se till hur den formuleras till ett budskap som förs ut 

och hur detta budskap tas emot av publiken för bokpratet. Fokus kommer dock att 

ligga på att undersöka hur intentionen formuleras till ett budskap. 

Då jag vill uppnå en helhetssyn av den kommunikativa handlingen som bokpra-

tet utgör vänder jag mig till retorikens teorier. Retorikens studieobjekt är just pro-

duktionen, innehållet och mottagandet av budskap avsedda att övertyga. Retorika-

nalys har därför ett helhetsperspektiv där hela talsituationen inklusive dess samhäl-

leliga kontext har betydelse.7  

Syftet med uppsatsen är att undersöka bokpratet som en kommunikativ hand-

ling med ett syfte att övertyga enligt en bakomliggande läsfrämjande intention. Jag 

vill följa bokpratets väg från en idé hos bokprataren (och biblioteket) till mottagan-

det från publiken och försöka utläsa hur man kan tala om böcker på ett engagerande 

sätt. Detta sker genom att besvara frågeställningarna: 

 Vad är syftet med ett bokprat och hur ser den retoriska situationen ut? 

 Vilka medel används för att övertyga och väcka/behålla intresse? 

 Hur framförs bokpratet?  

 Hur påverkar bokpratet åhörarna? 

Jag ansåg det vara viktigare att följa alla ovannämnda steg i ett fåtal bokprat än att 

följa något steg i ett flertal bokprat. Detta för att jag vill uppnå den helhetsbild jag 

nämnde ovan. Bokpraten i min studie kan inte sägas representera alla bokprat och 

därmed kan mina resultat inte säga något generellt om hur bokprat framförs eller 

tas emot. Min studie vill snarare finna retoriska aspekter eller strukturer som kan 

finnas i ett bokprat och hur man kan arbeta med dessa för att föra ut sitt budskap på 

bästa sätt. Alltså är min förhoppning att jag ska kunna säga något om hur man kan 

prata om böcker på ett engagerande sätt. Min uppsats kommer att fokusera på 

bokprat riktade till barn, men jag hoppas att även finna allmänna tekniker som kan 

fungera med olika publiker i olika åldrar. 

Tidigare forskning och litteratur 

Här följer en presentation av tidigare forskning och litteratur som dels placerar in 

min forskning i ett sammanhang och erbjuder en bakgrund, dels är till hjälp i min 

                                                 
7 Karlberg, M. & Mral, B. (1998), Heder och påverkan, s. 11, 12. 
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egen studie. Jag väljer att lyfta fram olika typer av litteratur, dels forskning på upp-

satsnivå och rapporter men även böcker av handbokskaraktär som kan ha betydelse 

för min uppsats. Dessa handböcker skulle kunna ses som beprövad kunskap.  

The Booktalker's Bible. How to Talk About the Books You Love to Any Audience 

är en uttömmande handbok om bokprat där bibliotekarien Chapple Langemack de-

lar med sig av sin kunskap och erfarenhet om bokprat från folkbiblioteksarbete i 

USA. I boken går hon igenom steg för steg vad som bör göras för att strukturera, 

planera och framföra ett bokprat.   

Hon menar att den viktigaste ingrediensen i ett bokprat är bokens ”hook” som 

hon beskriver som den scen, omständighet eller intrigaspekt, som finns någonstans 

i alla böcker som tilltalat en och som ber om att kommuniceras till andra: ”It will 

give the flavour of the book and provide an impetus to read the book […] This is 

the hook, and it is the foundation on which the rest of the booktalk rests.”8 Boken 

har under mitt uppsatsarbete varit en viktig källa till kunskap om bokprat som verk-

samhet. 

Att väcka läslust hos lässvaga barn och ungdomar: ett metodutvecklingspro-

gram av Maria Törnfeldt är en rapport över ett projekt som genomfördes under 1991 

och 1992 med syfte att prova och att utveckla nya metoder för barnbibliotekariers 

lässtimulerande verksamhet för att bättre tillgodose de lässvaga och läsovilliga bar-

nens behov.9  Projektet gick ut på att i samarbete med skolorna bilda mindre grupper 

för de lässvaga eleverna i vilka bibliotekarien började med att bokprata för att sedan 

låta eleverna välja vilken bok de ville läsa tillsammans, högt för varandra. Biblio-

tekarien hade förberett uppgifter till böckerna för att ge barnen tillfälle att tillsam-

mans bearbeta det de läste. Dessutom pratade man kontinuerligt om böckerna i 

grupperna då en vuxen tillsammans med eleverna summerade och kommenterade 

texterna. Man hade även individuell läsning i små grupper.10 De resultat som är extra 

relevanta för min egen studie är följande: 

 Man kunde styrka att bokprat av bibliotekarie är viktigt.  

 Lärare i studien har bekräftat att bokpratsstunden är lustfylld. 

 Det blir lättare att välja för barnen i det begränsade urvalet som erbjuds ge-

nom bokprat. 

 Genom presentationerna får eleverna också förhandskunskap om böckerna.  

Utöver detta visar resultaten att det gynnar lässvaga elever om man eftersträvar ett 

bredare och mer okonventionellt urval av böcker, såsom större åldersmässig sprid-

ning (framförallt i de högre klasserna), facklitteratur och bilderböcker. Vad gäller 

                                                 
8 Langemack, C. (2003), The booktalker’s bible, s. 46. 
9 Törnfeldt, M. (1993), Att väcka läslust hos lässvaga barn och ungdomar, s. 3. 
10 Törnfeldt, M. (1993), Att väcka läslust hos lässvaga barn och ungdomar, s. 10, 11. 
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bilderböcker menar Törnfeldt att många bilderboksskapare gör böcker som enligt 

henne passar bättre för skolbarn än för den traditionella målgruppen. Hon lyfter 

även fram att man kan nå lässvaga barn genom att ha en större öppenhet för böcker 

som anses vara ”skräp”, något som hon dock menar inte längre är så kontroversi-

ellt.11 

”Tre ord i kroken – les denne boken” Bokprat i bibliotekarbeidet av Kari Asker 

är en publikation över ett specialuppdrag författaren utförde tillsammans med Sta-

tens bibliotek- och informationshögskolas vidareutbildningskurs för barnbibliote-

karier 1990–1991. Specialuppdraget gick ut på att testa ett upplägg med bokprat i 

alla klasser på en skola för att bl.a. ta reda på hur arbetskrävande ett sådant upplägg 

skulle vara och vilken effekt det skulle ha på elevernas läslust, lärarnas syn på an-

vändning av litteratur i undervisningen och lärarnas användning av bibliotek.12 Man 

skulle besöka varje klass under en timme och besöket skulle innehålla såväl en pre-

sentation av böcker som högläsning ur böckerna och varje klass fick komma med 

önskemål om urval och upplägg för besöket. Asker ville innan besöket ha upplys-

ningar om lässvaga elever och mognadsgrad på eleverna. Lärarna skulle dessutom 

bidra med att registrera hur besöket blev mottaget, om urvalet passade, om något 

var ointressant eller svårt, vilka böcker som blev mest populära, hur böckerna an-

vändes i klassen samt om besöket och böckerna hade någon effekt på elevernas 

läslust.13 En slutsats av projektet är att det är viktigt att prata om böckerna för att 

synliggöra dem för barnen – det visade sig att de böckerna som blir presenterade 

också är de böcker som blir lästa. Projektet visade även att det är en ganska arbets-

krävande metod att göra klassbesök, men att resultatet var så positivt att metoden 

ändå kan tänkas provas vidare. Biblioteket Asker arbetade på skulle eventuellt fort-

sätta med upplägget att istället för att bjuda in klasser åka ut till dem och därmed 

kan de spara in energi som går åt till att locka in klasserna till biblioteket. Det är 

mindre tidskrävande för läraren och klassen att ta emot besök än att ta sig till biblio-

teket. Asker menar att då grundskolan når alla barn, vilket inte biblioteket gör, är 

det viktigt att biblioteken åker till skolorna.14  

Tala om böcker. En läsfrämjande metod för både barn och vuxna (1979) och 

På tal om böcker: Om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek (2005) är två 

böcker om bokprat utgivna av BTJ. Båda böckerna är uppbyggda av flera artiklar 

om (framförallt) bokprat skrivna av bl.a. erfarna och kunniga bokpratare. 

 I Tala om böcker vill jag särskilt lyfta fram ett kapitel av Greta Renborg, bib-

liotekarie och lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. I kapitlet som heter ”Det ta-

lade ordet” skriver hon bl.a. att: 

                                                 
11 Törnfeldt, M. (1993), Att väcka läslust hos lässvaga barn och ungdomar, s. 31. 
12 Asker, K. (1992), Tre ord i kroken - les denne boken, s. 17. 
13 Asker, K. (1992), Tre ord i kroken - les denne boken, s. 21. 
14 Asker, K. (1992), Tre ord i kroken - les denne boken, s. 50–54. 
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En sak är i alla fall klar: ingen kan bara stå upp och prata. Det till synes väldigt lättsamma, 
improviserade är oftast mycket väl förberett, om det blir lyckat. 

Det gäller nämligen att ha en mängd olika tankar i huvudet, att i förväg ha sorterat dem i en 
mjuk följd, att ha ett litet lager historier att tillgå, om stämningen behöver muntras upp, att vara 
beredd på många olika tänkbara åldersgrupper och intressegrupper bland lyssnarna. Det är oft-
ast mycket bättre att inte ha ett genomtänkt bokprat klart inför mötet med någon grupp av män-
niskor, utan ha flera tänkbara bokprat i huvudet.15 

Hon menar även att det är viktigt att läsa på och skaffa kännedom om målgruppen 

för bokpratet.16 Kapitlet har tidigare i lite annorlunda utformning publicerats i Ren-

borgs bok Bibliotekens PR- och kontaktarbete.17 Förutom denna artikel består Tala 

om böcker av ytterligare sex artiklar som behandlar bokprat. 

Karna Nyström skriver i artikeln ”Bokprat – Hur? Var? Varför?” i På tal om 

böcker att en av bokpratets viktiga funktioner är att skapa förförståelse.18 Vidare 

reflekterar hon över skillnaden mellan att bokprata för barn och vuxna och menar 

att skillnaden inte är jättestor, även om det innebär lite olika sätt att närma sig grup-

pen och böckerna. Hon menar att vuxna bl.a. har ett ordförråd, erfarenheter, ana-

lysförmåga, förståelse för symbolspråk och en koncentrationsförmåga som gör att 

man ofta kan utgå från sitt eget språk och sin egen läsning. Att bokprata för barn 

däremot innebär att man måste vara fokuserad på målgruppen och anpassa sitt språk 

och vara uppmärksam på bl.a. deras intressen och vad de kanske inte förstår.  Barn 

ställer dessutom stora krav på att hålla koncentrationen levande medan vuxna van-

ligtvis är artiga och lyssnar.19  

I boken finns ytterligare fjorton artiklar eller kapitel om såväl bokprat som bok-

samtal skrivna av olika författare.  

Det har skrivits många uppsatser om bokprat varav jag valt ut tre stycken att 

presentera här som passar in på mitt eget syfte och mina egna frågeställningar på 

olika sätt. Sara Degervall har skrivit magisteruppsatsen Att väcka barns läslust med 

hjälp av bokprat. En kvalitativ studie med syfte ”att undersöka hur bokpratsverk-

samheten ser ut idag, vad barnens upplevelser av bokprat är och om det går att för-

ändra bokpraten till det bättre, baserat på barnens upplevelser av dagens bokprat.”20 

Metoderna som används är individintervjuer med fem bokpratande bibliotekarier 

och gruppintervjuer med barn som tagit del av bokprat samt observationer av tio 

bokprat. De teoretiska utgångspunkter som används är Lev S. Vygotskijs teorier om 

språk, tänkande och fantasi i samspel. Utöver Vygotskij används en del undersök-

ningar kring barns läslust och bokpratsverksamhet. Upptäckter som gjordes i stu-

dien var att de bibliotekarier som verkade intresserade av boken de pratade om och 

                                                 
15 Renborg, G. (1979), ”Det talade ordet”, s. 27. 
16 Renborg, G. (1979), ”Det talade ordet”, s. 33. 
17 Tala om böcker (1979), s. 5, 6. 
18 Nyström, K. (2005), ”Bokprat – Hur? Var? När? Varför?”, s. 13. 
19 Nyström, K. (2005), ”Bokprat – Hur? Var? När? Varför?”, s. 9, 10. 
20 Degervall, S. (2006), ”Att väcka barns läslust med hjälp av bokprat. En kvalitativ studie.”, s. 3. 
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delade med sig av sin personliga läsupplevelse fängslade barnen mer än de biblio-

tekarier som bara objektivt presenterade boken.21 Bibliotekariernas inlevelse och 

delgivande av egna positiva läsupplevelser visade sig till och med påverka barnen 

mer än en innehållsligt bra berättelse.22 I studien var det inget av barnen som uppgav 

att de läste för att det var roligt, utan alla uppgav istället olika nyttoaspekter som 

anledningar till att läsa. Uppsatsförfattaren menar därför att det finns ett behov av 

att visa att läsning kan handla om fantasi och upplevelser och inte bara om nytta.23  

 En annan magisteruppsats är Bokprat för barn ur ett förmedlarperspektiv skri-

ven av Rebecca Ahlström och Angelica Ekstrandh. Syftet med uppsatsen är att un-

dersöka den läsfrämjande verksamheten bokprat utifrån ett förmedlarperspektiv. 

Uppsatsförfattarna intervjuar tre bibliotekarier angående hur de går tillväga när de 

förbereder sina bokprat, hur deras framförande ser ut, varför de bokpratar och om 

de har någon uppföljning av sina bokprat. De vill även ta reda på varför biblioteken 

erbjuder denna verksamhet och samtidigt få en djupare förståelse för bokprat som 

en läsfrämjande verksamhet.24 Teorin de använder kallas Läsandets cirkel och är 

utformad av Aidan Chambers. Cirkeln består av delarna vuxenstöd, att välja, att 

läsa och reaktion/respons, vilka alla behövs för att främja läsintresset hos barn och 

göra dem till läsare under utveckling. För uppsatsens syfte var delarna vuxenstöd 

och att välja de aspekter som främst var relevanta.25 Delarna att läsa och reaktion/re-

spons menar de faller utanför bokpratet och de ska snarare ske i skolan.26 En slutsats 

i studien är att man måste vara engagerad och uppriktigt intresserad av att bokprata 

för att vara en bra bokpratare. Bibliotekarierna i studien bokpratar för att de tycker 

det är kul att förmedla böcker och inspirera till läsning. De visar tillsammans med 

Chambers teori att det bör förmedlas böcker av olika svårighetsgrad och olika gen-

rer under bokpratet för att barnen ska ha en möjlighet att finna en bok som tilltalar 

dem.27 

Uppsatsförfattarna menar att en stor brist som visat sig under studien är att det 

saknas uppföljning av bokpraten, något som skulle kunna ge förmedlaren värdefull 

bekräftelse på det egna arbetet då denne skulle få veta om verksamheten fungerar. 

Detta skulle kunna göras med exempelvis enkäter.28  

En annan magisteruppsats som också använder Aidan Chambers teori är 

Bokprat. En undersökning av två mellanstadieklassers upplevelser av bokprat. Den 

är skriven av Anna Maria Malmin och Ann Söderholm med syfte att undersöka hur 

                                                 
21 Degervall, S. (2006), ”Att väcka barns läslust med hjälp av bokprat. En kvalitativ studie.”, s. 37. 
22 Degervall, S. (2006), ”Att väcka barns läslust med hjälp av bokprat. En kvalitativ studie.”, s. 51. 
23 Degervall, S. (2006), ”Att väcka barns läslust med hjälp av bokprat. En kvalitativ studie.”, s. 49. 
24 Ahlström, R. & Ekstrandh, A. (2005), ”Bokprat för barn ur ett förmedlarperspektiv”, s. 1, 2. 
25 Ahlström, R. & Ekstrandh, A. (2005), ”Bokprat för barn ur ett förmedlarperspektiv”, s. 55. 
26 Ahlström, R. & Ekstrandh, A. (2005), ”Bokprat för barn ur ett förmedlarperspektiv”, s. 23, 24. 
27 Ahlström, R. & Ekstrandh, A. (2005), ”Bokprat för barn ur ett förmedlarperspektiv”, s. 48, 49. 
28 Ahlström, R. & Ekstrandh, A. (2005), ”Bokprat för barn ur ett förmedlarperspektiv”, s. 51, 52. 
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bokprat fungerar som lässtimulerande metod i två mellanstadieklasser. Uppsatsför-

fattarna ville ta reda på hur bokprat tas emot av eleverna och om de blir inspirerade 

till läsning.29 Som metod observerade de två bokprat och intervjuade samtliga när-

varande elever. Även bokpratarna och lärarna intervjuades. Dessa författare ville 

följa hela Chambers cirkel och studerade även barnens läsmiljö i skolan.  

De slutsatser som är extra intressanta för min studie är att gällande det första 

bokpratet var barnen övervägande positiva även om negativa kommentarer före-

kom. I princip alla barn blev intresserade av en av böckerna.30 Barnen i publiken till 

det andra bokpratet var inte riktigt lika positiva, då endast hälften av barnen använde 

gillande omdömen om bokpratet.31 Sammantaget var det i det andra bokpratet elva 

barn av sjutton som blev intresserad av någon av böckerna, varav de allra flesta blev 

intresserade av samma bok. I första bokpratet presenterades sex böcker och i det 

andra endast två, men värt att nämna för bokpratet där endast två böcker presente-

rades var att publiken till bokpratet kommer till biblioteket en gång i månaden för 

att lyssna på bokprat och låna böcker. Därav är det lätt att förstå att bokprataren inte 

hinner förbereda fler böcker. Men med så få böcker är det givetvis svårt att finna 

en bok för alla och således är det svårt att lyckas övertyga alla om att läsa. Som 

tänkbar orsak till varför detta bokprat inte riktigt gick hem lyfter uppsatsförfattarna 

fram att den bok som inte blev så populär presenterades genom att bokprataren läste 

högt ur den utan att erbjuda barnen tillräckligt med förförståelse innan. Detta kan 

vara anledningen till att en del barn uppfattade den som svår. Bokprataren dramati-

serade heller inte tillräckligt under högläsningen och tycktes ha valt fel avsnitt att 

läsa ur boken.32  

Angående läsmiljön konstaterar författarna att när det gäller lästid (egen tyst 

läsning) så saknas detta i de båda klasserna. I och med detta blir bokpratet bara av 

betydelse för de som har läsning som fritidsintresse och därmed läser hemma. Upp-

satsförfattarna menar att böcker som lånas ut ska bli lästa och då måste det finnas 

tid för läsning på skoltid.33 

I forskningen kring bokprat kan min uppsats fylla en lucka då den tar sig an 

bokpratet ur ett retoriskt perspektiv vilket jag inte funnit någon tidigare forskning 

kring. Inom området för undervisning däremot finns en hel del litteratur med ett 

retoriskt perspektiv, varav jag kommer att presentera ett urval här. 

                                                 
29 Malmin, A. M. & Söderholm, A. (2000), ”Bokprat - en undersökning av två mellanstadieklassers upplevelser 

av bokprat”, s. 2. 
30 Malmin, A. M. & Söderholm, A. (2000), ”Bokprat - en undersökning av två mellanstadieklassers upplevelser 

av bokprat”, s. 54. 
31 Malmin, A. M. & Söderholm, A. (2000), ”Bokprat - en undersökning av två mellanstadieklassers upplevelser 

av bokprat”, s. 55. 
32 Malmin, A. M. & Söderholm, A. (2000), ”Bokprat - en undersökning av två mellanstadieklassers upplevelser 

av bokprat”, s. 56. 
33 Malmin, A. M. & Söderholm, A. (2000), ”Bokprat - en undersökning av två mellanstadieklassers upplevelser 

av bokprat”, s. 71. 
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 I Retorik för lärare. Konsten att välja språk konstruktivt skriver Anders Sigrell 

att retorikens infallsvinkel är påverkan och hur kommunikation används för att göra 

en tanke gemensam med mottagaren.34  Han menar att retoriken bl.a. är konsten att 

övertyga, men definierar den mer precist som ”konsten att välja språk konstruk-

tivt”.35 Man måste välja ett språk som gör att mottagarna förstår den tanke man vill 

förmedla till dem.36 En intressant poäng Sigrell lyfter fram är att trots att retoriken 

är en språklig disciplin ligger dess fokus utanför språket och på resultatet av våra 

språkhandlingar.37 När Sigrell resonerar kring det latinska persuasiobegreppet lyfter 

han fram att man som lärare vill övertyga sina elever, inte övertala dem, men att 

begreppet kan översättas till båda orden. Han menar att om man inte övertygar sina 

elever, kan man inte få helhjärtat stöd av dem.38 Vidare menar han att retorikens 

främsta bidrag till vår teoretiska kommunikationsförståelse är triaden ethos, pathos 

och logos, och att alla dessa tre måste vara med för att någon ska bli övertygad.39 

Tina Kindeberg, docent och universitetslektor i pedagogik och retorik vid 

Lunds Universitet, skriver i Pedagogisk retorik. Den muntliga relationen i under-

visningen utifrån egen forskning, erfarenhet och kunskap. Dessutom har hon infogat 

röster från lärarstudenter och hon lyfter även in mindre analyser och studenters ut-

värderingar av lärare. Hon menar att för en lärare räcker det inte att ha goda ämnes-

kunskaper om man inte också har insikt i hur man väcker intresse och skapar för-

ståelse. En lärare behöver veta hur kunskaper kommuniceras för att skapa känslor 

av tillit, tilltro och trygghet hos eleverna, då dessa känslor utgör grundläggande 

villkor för viljan att lyssna och lära.40 Läraren ska alltså kunna finna de ord som bäst 

lämpar sig för att skapa känslor som motiverar ämnets mening och uttrycka de ord 

som skapar den nödvändiga känslan av tillit. Det är således lärarens ansvar att få 

eleverna intresserade av ämnet och känna en vilja att lära.41 Det är med hjälp av talet 

som läraren skapar ämnets mening och hur väl läraren kan uttrycka sitt engagemang 

och intresse för ämnesinnehållet påverkar hur eleverna tänker om och känner för 

ämnet.42 

I sin examensuppsats Lärares retorik i klassrummet – Hur lärares egenskaper 

kan synliggöras med retoriska begrepp undersöker Maria Lindberg Väringer och 

Karin Nyström vad som gör en lärare bra genom att intervjua gymnasieelever om 

detta och observera lektioner av de lärare som eleverna ansåg vara bäst. Detta kopp-

las till retorikens teorier om de tre medlen för att övertyga: ethos, pathos och logos 

samt den retoriska arbetsmodellen partes för att på så sätt ringa in och teoretisera 

                                                 
34 Sigrell, A. (2008), Retorik för lärare, s. 24. 
35 Sigrell, A. (2008), Retorik för lärare, s. 48, 51. 
36 Sigrell, A. (2008), Retorik för lärare, s. 41. 
37 Sigrell, A. (2008), Retorik för lärare, s. 50. 
38 Sigrell, A. (2008), Retorik för lärare, s. 25. 
39 Sigrell, A. (2008), Retorik för lärare, s. 41. 
40 Kindeberg, T. (2011), Pedagogisk retorik, s. 11. 
41 Kindeberg, T. (2011), Pedagogisk retorik, s. 31, 124. 
42 Kindeberg, T. (2011), Pedagogisk retorik, s. 29. 
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kring lärarnas egenskaper. De använder också Kindebergs forskning om pedago-

gisk retorik. De kommer fram till att samtliga egenskaper som eleverna uppskattar 

hos lärarna går att koppla samman med retoriska begrepp. Under observationerna 

görs en retorisk analys enligt dessa medel för att övertyga och den retoriska arbets-

processen. Med hjälp av detta och intervjuerna med eleverna visar författarna på 

vilka retoriska handlingar som kan leda till att en lärare uppfattas som bra. Engage-

rad, humoristisk och ämneskunnig är tre av de vanligaste egenskaperna som lyfts 

fram hos bra lärare under intervjuerna med eleverna. Vad som under observation-

erna visade sig vara gemensamt för de lärare som ansågs vara bäst var att de lyck-

ades vinna lyssnarnas uppmärksamhet, vinna lyssnarnas förståelse och att få lyss-

narnas samtycke. Dessa är tre av de fyra målen med handlingarna i framförandet 

som de alltså menar att lärarna levt upp till. En av lärarna lyckades även med det 

fjärde och sista målet, att få ett aktivt gensvar.43 Dessa mål hämtar de från Lennart 

Hellspongs framställning av retorikens fyra mål eller syften i Konsten att tala. 

Handbok i praktisk retorik.44  

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Som jag inledningsvis skrev vänder jag mig i undersökningen till retorikens teorier. 

Jag kommer att blanda klassisk och mer modern retorisk teori och presenterar dessa 

i detta avsnitt.  

Från retoriken tar jag sedan ett kliv över till Readers’ Advisory (RA) där man 

forskar en del om ”book appeal” och ”reading appeal”, något jag ser som medel att 

övertyga med genom boken och läsningen själv. Detta blir ett komplement till de 

medel att övertyga som retoriken erbjuder. 

Retorik 

Aristoteles (384–322 f.Kr.) definierade retoriken som ”förmågan att i varje enskilt 

fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande”.45 Hans bok Retoriken 

är den äldsta bevarade läroboken i retorik, från omkring 330 f.Kr. och nästan alla 

senare definitioner av retoriken har sitt ursprung i hans definition.46 Jag upplever ett 

problem med översättningen av persuasio från de antika texterna till både övertyga 

och övertala, då dessa ord har väldigt olika klang och innebörd. Jag tror precis som 

Sigrell att det är övertygandet som fungerar bäst men att ordet kan ha båda innebör-

der.47 Det är omöjligt att veta säkert vad de antika författarna menade med ordet, 

                                                 
43 Lindberg Väringer, M. & Nyström, K. (2012), ”Lärares retorik i klassrummet - Hur lärares egenskaper kan 

synliggöras med retoriska begrepp”, s. 51, 52. 
44 Hellspong, L. (2004), Konsten att tala, s. 80, 159, 175. 
45 Aristoteles, Retoriken, 1.2.1, 1355b. 
46 Kjeldsen, J. E. (2008), Retorik idag, s. 32. 
47 Sigrell, A. (2008), Retorik för lärare, s. 25. 
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men jag upplever att de flesta översättningar till svenska ändå tolkat persuasio som 

övertygande, även om en del har valt att skriva ut båda orden kanske för att vara på 

den säkra sidan. 

Retoriken började utvecklas redan innan Aristoteles och de första retorikerna 

kallades sofister och undervisade i talekonst. Korax och Tisias betraktas som de 

första sofisterna och de ska även ha framställt läroböcker i ämnet. Men Aristoteles 

lärobok i retorik är den äldsta som finns bevarad än idag. Med Cicero (106–43 f.Kr.) 

och hans tid hade talarkonsten fått den form som vi idag känner som den klassiska 

retoriken och Quintilianus (ca 35–ca 100 e.Kr.) i sin tur presenterade denna i en 

pedagogisk sammanfattning.48 Dessa tre räknas till några av den klassiska retorikens 

främsta företrädare, Aristoteles från det antika Grekland och de andra från det an-

tika Rom, och jag kommer att använda begrepp och teorier från framförallt Aristo-

teles och Quintilianus.  

Janne Lindqvist (tidigare Lindqvist Grinde) definierar retoriken som studiet av 

hur ord och andra symboler används för att påverka.49 Lloyd F. Bitzer menar att 

retorik är en sätt att förändra verkligheten då retorn förändrar verkligheten genom 

att skapa en diskurs som gör att publiken blir engagerad att i såväl tanke som hand-

ling bli medlare av en förändring. På så sätt menar Bitzer att retorik alltid är över-

tygande.50 James McCroskey skriver att retorisk kommunikation är avsiktlig och 

mottagarorienterad. Avsiktlig i och med att källan för ett meddelande väljer ut en 

specifik mening som ska stimuleras hos mottagaren. Mottagarorienterad i och med 

att huvudsaken i retorisk kommunikation är den mening som ska stimuleras hos 

mottagaren.51  

Det finns många definitioner av retoriken men man kan urskilja likheter i dessa 

som jag lyft fram, detta kanske främst på grund av att nästan alla senare definitioner 

”står i skuld till Aristoteles”.52 En likhet är framförallt den övertygande eller påver-

kande aspekten som även kan uttryckas som att retoriken är ändamålsbestämd eller 

avsiktlig. En annan väsentlig likhet är att man har såväl talare som åhörare i fokus 

samt givetvis själva budskapet. Detta kan ledas tillbaka ända till antiken och Aristo-

teles som menar att talet innefattar tre element: talaren, det han talar om och den 

han talar inför.53 

Det klassiska retorikreglerna och -begreppen har utvecklats kring tre specifika 

talgenrer.  I den kontexten de klassiska retorikerna levde och skrev sina verk kunde 

man dela in retoriken i tre genrer då det fanns tre olika typer av situationer som 

föranledde ett tal, dessa genrer är: rättsliga tal eller genus judiciale, politiska tal 

                                                 
48 Kjeldsen, J. E. (2008), Retorik idag, s. 28, 32, 39. 
49 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 25. 
50 Bitzer, L. F. (1968), ”The Rhetorical Situation”, s. 4. 
51 McCroskey, J. C. (2006), An introduction to rhetorical communication, s. 29, 30. 
52 Kjeldsen, J. E. (2008), Retorik idag, s. 32. 
53 Aristoteles, Retoriken, 1.3.1, 1358 b. 
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eller genus deliberativum och ceremoniella tal eller genus demonstrativum.54 Detta 

låter sig inte lika enkelt göras idag, då det finns en mängd tillfällen för oss att över-

tyga och redan Aristoteles menade faktiskt att man genom retoriken ska kunna finna 

medel att övertyga inom vilket område som helst: ”Retoriken tycks kunna uppfatta 

det övertygande eller övertalande i vad som föreligger.”55  

Klassiskt retoriska teorier och begrepp 

Enligt klassisk retorik finns det tre olika typer av bevismedel som en talare eller 

skribent kan använda för att påverka en publik och dessa är ethos vilket innebär en 

förtroendeingivande karaktär, pathos som är de känslor talaren kan visa upp eller 

väcka hos publiken och logos som utgör de sakskäl som kan användas.56 Dessa tre 

pistis står alltså för det som talaren använder som grund för att vinna publikens 

bifall, varför ordet ”bevismedel” kan fungera som en bra översättning.57 Så här ut-

tryckte sig Aristoteles:  

Det finns tre arter av övertalning och övertygande (pistis) som kan skaffas genom talet […]: de 
beror på talarens karaktär, på möjligheten att försätta åhöraren i ett visst tillstånd och på själva 
argumentet (logos), genom att man bevisar […] något eller ger sken av att göra det. 

Genom karaktären (ethos): när talet framförs på ett sådant sätt att talaren framstår som tro-
värdig. […] Genom åhörarna: när de leds till en känsla (pathos) av talet. […] Genom argument 
(logos) skapas övertygelse när vi bevisar det sanna eller skenbart sanna utifrån det som är över-
tygande i varje fråga.58  

Aristoteles menade att talarens karaktär (ethos) kan utgöra det mäktigaste övertal-

ningsmedlet om talaren framstår som trovärdig.59 För att talaren ska lyckas framstå 

som trovärdig krävs förnuft, god karaktär och välvilja. Den som besitter dessa tre 

egenskaper är således trovärdig för åhörarna.60 Även om Aristoteles gav ethos 

förstaplatsen som övertalningsmedel menade han att det är känslorna som är orsa-

ken till att man ändrar sig och gör annorlunda bedömningar.61 Känslorna är även det 

som Quintilianus menade är det mest verkningsfulla.62  

Ethos är ett begrepp som har utvecklats och utvidgats efter att Aristoteles in-

förde det och denna bredare betydelse lyfter jag fram under rubriken ”Moderna re-

toriska teorier”. 

De tre olika pistis svarar mot tre olika plikter som en talare enligt romersk re-

torik måste uppfylla för att syftet med talet ska uppnås. Talaren ska behaga, under-

visa och röra sina åhörare – delectare, docere och movere. Talaren måste behaga 

                                                 
54 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 50, 51. 
55 Aristoteles, Retoriken, 1.2.1, 1356a. 
56 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 55, 56. 
57 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 58. 
58 Aristoteles, Retoriken, 1.2.3–6, 1356a.  
59 Aristoteles, Retoriken, 1.2.4, 1356a. 
60 Aristoteles, Retoriken, 2.1.5-6, 1378a.  
61 Aristoteles, Retoriken, 2.1.8, 1378a.  
62 Quintilianus, Den fulländade talaren, 6. 2. 2.  
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åhörarna för att de ska vilja lyssna, talaren måste också lära publiken något nytt och 

lyckas med att röra dem för att kunna påverka dem i rätt riktning. Dessa plikter är 

inte spegelbilder av pistis och de hör inte alltid med nödvändighet ihop, men kan 

ofta sammanfalla. Lindqvist menar i Klassisk retorik för vår tid att vägen till att 

behaga åhörarna till stor del går via ethos, för att lära dem används logos och pathos 

blir särskilt viktigt för att röra dem. Dessa tre plikter är även mål med talet som är 

nödvändiga för att lyckas övertyga.63  

Quintilianus skriver att talekonsten består av fem delar: uppslaget (inventio), 

gestaltningen (dispositio), uttrycket (elocutio), inlärningen (memoria) och framfö-

randet (actio).64  Dessa delar kallas partes och utgör den retoriska arbetsprocessen. 

Partesläran utgår alltså ifrån att alla talare går igenom fem steg.65 Lindqvist väljer 

att kasta om Quintilianus ordning och lägga actio före memoria eftersom han vill 

betona att actio även handlar om att planera framförandet.66 Jag kommer framförallt 

att betrakta actio som själva framförandet och håller mig därför till den sedvanliga 

ordningen i analysen men vill fördenskull inte glömma bort att actio även är något 

man måste planera innan man håller talet. Så här formulerar Lindqvist talekonstens 

fem delar:  

1 att kartlägga situationen och uppfinna argument, vilket på latin kallades inventio; 

2 att ordna argumenten, dispositio; 

3 att välja ord, vilket kallades för elocutio; 

4 att planera själva framförandet, actio eller pronuntiatio; 

5 att lära sig utantill, memoria.67 

Ytterligare ett klassiskt retoriskt begrepp jag använder mig av i uppsatsen är evi-

dentia som är en särskild retorisk teknik som innebär att man ”målar upp” något för 

åhöraren så att denne ser det hela framför sig. Lindqvist menar att evidentia kan 

betraktas som ett av retorikens mest grundläggande verktyg. Den som lyckas fram-

mana en levande bild i åhörarnas sinnen har också mycket goda förutsättningar att 

övertyga dem.68 Evidentia innebär att beskriva något tydligt och konkret så att publi-

ken kan se det framför sig. Det är alltså själva åskådliggörandet som utgör evidentia 

och det är de konkreta detaljerna som får oss att se något tydligt.69 Quintilianus 

                                                 
63 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 58. 
64 Quintilianus, Den fulländade talaren, 3.3.1.  
65 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 59. 
66 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 58, 59. 
67 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 60. 
68 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 289, 290. 
69 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 250. 
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skriver följande om begreppet evidentia: ”that is, the expression in words of a given 

situation in such a way that it seems to be a matter of seeing rather than of hearing.”70 

Moderna retoriska teorier 

En mer modern retorisk teori jag använder i uppsatsen är Lloyd F. Bitzers teori om 

den retoriska situationen. När Bitzer talar om den retoriska situationen menar han 

kontexten i vilken talaren eller skribenten skapar en retorisk diskurs.71 Han menar 

att retorik är situationsbunden vilket innebär att retorisk diskurs uppstår som ett svar 

på situationen på samma sätt som ett svar uppstår som en respons på en fråga eller 

en lösning som en respons på ett problem. En retorisk situation är ett nödvändigt 

villkor för en retorisk diskurs, precis som en fråga är ett nödvändigt villkor för ett 

svar. Situationen sätter ramar för den retoriska responsen precis som frågan sätter 

ramar för svaret.72 Före själva skapandet och presentationen av diskursen finns tre 

beståndsdelar i alla retoriska situationer, dessa är: 

 En tvingande nödvändighet, en brist eller ofullkomlighet i form av ett be-

hov. Det kan vara en defekt, ett hinder, något som behöver göras, något som 

är på ett annat sätt än det borde vara. För att vara en retorisk nödvändighet 

måste det kunna förändras med hjälp av diskurs. 

 En publik att påverka i beslut och handling. Den retoriska publiken är dock 

endast de som är möjliga att påverka genom diskursen och som är potenti-

ella förmedlare av förändring, det betyder alltså inte alla som kan tänkas 

höra ett tal. Den retoriska publiken måste vara kapabel att fungera som med-

lare av den förändring som diskursen vill producera. 

 Restriktioner som påverkar talaren och som kan användas för att övertyga 

publiken. Det finns två huvudklasser av restriktioner vilka är sådana som är 

skapade av retorn och hans metod samt övriga restriktioner i situationen som 

också kan vara verksamma.73 Restriktioner uppfattar jag därmed som medel 

att gripa i situationen men även som begränsningar för talsituationen, enligt 

ordet ”constraints” mer strikta betydelse och en tolkning av Marie Gelang 

som ”de begränsande omständigheter som finns i situationen.”74  

Kenneth Burke väljer att lägga till ”identifikation” som ett nyckelbegrepp i retori-

ken. Han menar att två huvudaspekter av retoriken är att den använder sig av iden-

tifikation och att den är riktad till någon.75 Han skriver att man endast kan övertyga 

                                                 
70 Quintilianus, The orator’s education, 9.2.40. 
71 Bitzer, L. F. (1968), ”The Rhetorical Situation”, s. 1. 
72 Bitzer, L. F. (1968), ”The Rhetorical Situation”, s. 5–6. 
73 Bitzer, L. F. (1968), ”The Rhetorical Situation”, s. 6–8. 
74 Gelang, M. (2008), Actiokapitalet, s. 32. 
75 Burke, K. (1969), A rhetoric of motives, s. 45. 
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någon om man kan tala dennes språk genom bl.a. tal, gester, ton och attityd samt 

identifiera sitt sätt att vara med dennes.76 Ett exempel på användning av identifikat-

ion är politikern som inför en publik bestående av bönder säger att han själv varit 

en bondpojke.77   

Övertygande involverar kommunikation genom tecken av ”consubstantiality” 

eller väsensenhet, d.v.s. att appellera med identifikation.78  ”Consubstantiality” blir 

därmed ett viktigt begrepp för att förstå identifikation: ”To identify A with B is to 

make A ’consubstantial’ with B.”79 I den mån A:s intressen sammanfaller med B:s 

identifierar sig A med B. A kan även identifiera sig med B när deras intressen inte 

sammanfaller men A tror eller har blivit övertygad att tro att så är fallet.80  

För att komplettera det klassiska ethosbegreppet som endast handlar om den 

karaktär som talaren visar upp eller konstruerar i själva talet,81 använder jag mig 

även av McCroskeys definition av ethos som är lite bredare. Han menar att ethos är 

mottagarens attityd till källan för kommunikationen vid en viss tidpunkt. Han skiljer 

på tre olika typer av ethos och dessa är: initialt ethos som är talarens ethos innan 

själva talet, erhållet eller ”derived” ethos som produceras under kommunikations-

akten och terminalt ethos som är produkten av ett initialt och ett erhållet ethos.82 

Vidare menar han att även fast man pratar om en talares ethos så är det egentligen 

i mottagarens sinne som ethos existerar, då det är en attityd mottagaren har till ta-

laren. Alltså; ethos är en uppfattning hos mottagaren om talaren.83 

Förutom det han skriver om ethos kommer jag använda McCroskeys tankar 

kring feedback eller reaktioner från publiken med medförande anpassning, något 

han anser är ett viktigt element och som därför ingår i hans modell. Även om han 

menar att detta inte nödvändigtvis är ett naturligt element inom retoriken så kan det 

vara den faktor som avgör om den retoriska kommunikationen blir en succé.84 Detta 

är en av talsituationens främsta fördelar, endast då ett tal framförs till en publik i 

samma rum finns möjlighet att avgöra om meddelandet inte producerar den önskade 

effekten eller meningen i tid för att för att göra förändringar till meddelandet så att 

det blir effektivt.85 Han skriver att enklast att agera på reaktioner från publiken är 

om talet framförs utan fullständigt manuskript men ändå är förberett, något han 

kallar ”extempore”. I ett tal som framförs ”extempore” har talaren gått igenom de 

olika delarna av förberedelse som rekommenderas men väljer att presentera med-

delandet med några begränsade anteckningar. Denna typ av tal har precis som ett 

                                                 
76 Burke, K. (1969), A rhetoric of motives, s. 55. 
77 Burke, K. (1969), A rhetoric of motives, s. xiv. 
78 Burke, K. (1969), A rhetoric of motives, s. 62. 
79 Burke, K. (1969), A rhetoric of motives, s. 21. 
80 Burke, K. (1969), A rhetoric of motives, s. 20. 
81 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 88. 
82 McCroskey, J. C. (2006), An introduction to rhetorical communication, s. 82. 
83 McCroskey, J. C. (2006), An introduction to rhetorical communication, s. 83. 
84 McCroskey, J. C. (2006), An introduction to rhetorical communication, s. 27. 
85 McCroskey, J. C. (2006), An introduction to rhetorical communication, s. 27, 28. 
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helt improviserat tal fördelen att det finns utrymme för anpassning efter publikens 

reaktioner. Talet som framförs ”extempore” är alltså noga förberett men då det le-

vereras med hjälp av några få anteckningar kan det varieras beroende på responsen 

från publiken.86 På grund av den viktiga betydelsen av en ingående förberedelse och 

av anpassning till publikens feedback är ”the extempore speech form” normalt att 

föredra även om undantag givetvis finns.87 En direktöversättning av ordet ”extem-

pore” är oförberett, men detta anser jag inte är vad McCroskey menar. Det är svårt 

att hitta en svensk term för detta men man skulle kunna kalla det manuskriptlöst.  

Argumentationen i ett bokprat liknar inte nödvändigtvis den argumentation som 

används i de klassiska talgenrerna, varför jag i första hand använder en nyare teori 

kring argumentation. Att presentera ett antal böcker i hopp om att väcka läslust 

skiljer sig från att argumentera i en rättegång eller inför ett politiskt beslut. Men 

likväl kan man hävda att det rör det sig om argument. Enligt Nationalencyklopedin 

betyder argument bland annat ’bevis’, ’slutsats’ och ’skäl’.88 I Metoder i kommuni-

kationsvetenskap menar man att argumentationens grundstruktur består av två de-

lar: Ett påstående (eller tes) som är något man försöker få andra att hålla med om, 

och en grund – det man anför som stöd åt sitt påstående och som ska övertyga om 

att man har rätt.89 Utöver dessa två delar som utgör grundstrukturen krävs ännu ett 

element som komplement – garanten, vilket är den regel som garanterar att påstå-

ende och grund hänger ihop.90  Stephen Toulmin ligger bakom denna argumentat-

ionsmodell där alltså tesen, grunden och garanten utgör basen i en argumentation.91 

Något som inte ingår i Toulmins modell är begreppen huvud- och stödargument, 

som jag kommer använda mig av. Ett stödargument är ett skäl för ett skäl eller ett 

argument för ett annat argument. Tekniskt sett kan man då se argumentet som man 

talar för som en ny tes. Argument som inte är stödargument är istället huvudargu-

ment och fokuserar då på huvudtesen, även om man inte kan dra någon skarp gräns 

mellan dessa argument.92  

Book appeal & Reading appeal 

En teori som i min uppsats kompletterar retoriken kommer ifrån forskning inom 

Readers’ Advisory, RA. RA innebär att en bibliotekarie ger boktips till en låntagare, 

vilket påminner mycket om bokpratet. Inom RA hjälper man vanligtvis en enskild 

person och ska då försöka hitta rätt bok till just denne varför en dialog blir nödvän-

dig. Bokpratet blir mer som ett framträdande och böckerna har ofta valts ut i förväg 

                                                 
86 McCroskey, J. C. (2006), An introduction to rhetorical communication, s. 171–173. 
87 McCroskey, J. C. (2006), An introduction to rhetorical communication, s. 173. 
88 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: argument [2015-04-14].  
89 Vigsø, O. (2010), ”Retorisk analys”, s. 223. 
90 Vigsø, O. (2010), ”Retorisk analys”, s. 223. 
91 Hellspong, L. (2004), Konsten att tala, s. 223–227. 
92 Hellspong, L. (2004), Konsten att tala, s. 222. 
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och kan inte anpassas på samma sätt som vid en boktipssituation på biblioteksgol-

vet. Trots att det finns stora skillnader mellan formella bokprat och informell råd-

givning så påminner de ändå mycket om varandra och bokpraten skulle kunna vinna 

på att ta till sig av RA:s begrepp ”book appeal” och ”reading appeal”. Joyce G. 

Saricks menar att ”appeal” är bokens känsla och dess verkan på läsarna.93 Hon skri-

ver i Readers' Advisory Service in the Public Library att genom att tänka och tala i 

termer av ”appeal” bygger man upp en struktur för hur man naturligt tänker om och 

beskriver böcker.94 Hon definierar böckers ”appeal” eller appeller som de element i 

en bok som läsaren kan relatera till.95 Att prata om bokens appeller är ett bra kom-

plement till en sammanfattning av bokens handling och öppnar upp boken för lä-

sarna som själva får avgöra om de är i rätt stämning för att läsa boken.96 Genom att 

använda sig av bokens appeller behöver man heller inte avslöja för mycket om dess 

handling.97 Saricks beskriver fyra grundläggande appell-element vilka är: 

 ”pacing”: d.v.s. en boks tempo, 

 ”characterization”: som jag översätter till karakterisering,  

 ”story line”: vilket dock inte är detsamma som att återge en summering av 

handlingen utan det handlar om att beskriva en bok som till exempel famil-

jecentrerad, inspirerande eller tragisk och använda ord för att spegla effek-

ten av ”the story line” på känslan av boken. 

 ”frame”: eller ramen som är berättelsens struktur som berör iscensättning, 

atmosfär, bakgrund och ton/röst. ”Frame” kan också handla om hur mycket 

detaljer det ges i en bok.   

Utöver dessa är stil ytterligare ett viktigt appell-element enligt Saricks. En boks 

appell består ofta av flera av dessa element.  Appell-termer är enligt Saricks adjektiv 

som beskriver våra reaktioner på en bok och som ger lager av mening och kan öppna 

upp böckerna vi vill dela med läsarna.98  Det kräver övning att kunna beskriva böck-

ers appell och man kan tänka på vad det är som författaren gör bäst, vad som på-

verkar oss mest i boken. Men värt att tänka på är också att dessa frågor får olika 

svar beroende på vem som läser boken, så vidare frågor som ”Varför är boken po-

pulär?” och ”Vad tycker andra om i boken?” kan också ställas. Är det till exempel 

handlingen eller karaktärerna som är viktigast i boken?99 

                                                 
93 Saricks, J. G. (2005), Readers’ advisory service in the public library, s. 40. 
94 Saricks, J. G. (2005), Readers’ advisory service in the public library, s. 42. 
95 Saricks, J. G. (2005), Readers’ advisory service in the public library, s. 42. 
96 Saricks, J. G. (2005), Readers’ advisory service in the public library, s. 42. 
97 Saricks, J. G. (2005), Readers’ advisory service in the public library, s. 43. 
98 Saricks, J. G. (2005), Readers’ advisory service in the public library, s. 41–66. 
99 Saricks, J. G. (2005), Readers’ advisory service in the public library, s. 71. 
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Keren Dali kompletterar Saricks definition i sin artikel ”From Book Appeal to 

Reading Appeal: Redefining the Concept of Appeal in Readers’ Advisory” då hon 

menar att Saricks endast talar om ”book appeal” och Dali vill ersätta detta begrepp 

med ”reading appeal” då det begreppet rymmer mer. Det finns nämligen enligt Dali 

två olika typer av appell-element: bokrelaterade som finns i böckerna själva och 

läsardrivna som är associerade med läsarna och deras sociala miljö.100 Läsardrivna 

element finns inte alls med i Saricks definition och dessa kan enligt Dali vara nyfi-

kenhet, behov, sinnesstämning, råd från vänner eller specialister eller en titel/se-

ries/författares popularitet.101 ”Book-related appeal” i Dalis mening är ett mer inklu-

derande begrepp än Saricks då det utöver Saricks appell-element inkluderar en 

mängd andra element såsom ämne, sammanfattning av handling, teman, genrer och 

författare.102 Bokrelaterade element kan också vara specifika karaktärer, författarens 

rykte och även mängd information man har om boken innan läsning.103 Medan 

Saricks menar att ”appeal” kompletterar en beskrivning av bokens ämne och sam-

manfattning av dess handling, menar Dali att dessa element (ämne och sammanfatt-

ning av handling) också är appell-element.104 Så här definierar Dali begreppet ”rea-

ding appeal”: ”the power to invoke interest in reading […]and to set off an action 

of reading (response). In other words, appeal is the cause of leisure reading.”105 

”Book appeal” eller bokrelaterade appellfaktorer tolkar jag, med retoriken som 

bakgrund, som bokens inneboende argument eller appeller och läsardrivna appeller 

som de argument eller appeller som kan locka till läsning som upplevelse. 

Metod 

Materialet till min uppsats har insamlats genom observationer av två bokprat som 

jag dokumenterat med hjälp av en diktafon, papper och penna. Först var min tanke 

att filma under observationerna för att även få med kroppsspråk och eventuell rek-

visita men jag kom fram till att det kanske kunde påverka situationen negativt och 

göra bokpratarna onödigt nervösa och dra barnens uppmärksamhet från bokpratet. 

I Vetenskapsrådets God forskningssed står det att videoinspelning endast ska an-

vändas när man inte kan uppnå samma resultat med andra datainsamlingsmetoder, 

då forskning med video kan inkräkta på individers privatliv och integritet eftersom 

individer kan identifieras.106 Jag trodde att jag kunde uppnå samma resultat med 

hjälp av en diktafon samt papper och penna, genom att se till att under själva 

                                                 
100 Dali, K. (2014), ”From Book Appeal to Reading Appeal”, s. 22, 32. 
101 Dali, K. (2014), ”From Book Appeal to Reading Appeal”, s. 32. 
102 Dali, K. (2014), ”From Book Appeal to Reading Appeal”, s. 43. 
103 Dali, K. (2014), ”From Book Appeal to Reading Appeal”, s. 32. 
104 Saricks, J. G. (2005), Readers’ advisory service in the public library, s. 41–42; Dali, K. (2014), ”From Book 

Appeal to Reading Appeal”, s. 43. 
105 Dali, K. (2014), ”From Book Appeal to Reading Appeal”, s. 31. 
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bokpratet vara extra uppmärksam på de aspekter som inte dokumenterades med 

diktafonen och se till att dessa skrevs ner. 

 Jag intervjuade även de bokpratande bibliotekarierna kring hur de bygger upp 

sina bokprat och hur de resonerar kring dem. För att ta reda på barnens upplevelse 

av bokpraten och kunna koppla uppbyggandet av bokpraten till hur barnen faktiskt 

mottar dem utförde jag gruppintervjuer med några av barnen från publiken till båda 

bokpraten. Såväl intervjuerna med bokpratarna som intervjuerna med barnen spe-

lades in med diktafon. Intervjuerna med barnen kompletterades med en återkopp-

ling från klassens lärare via e-post, för att se hur denne själv upplevde bokpratet 

samt hur hon upplevt att barnen upplevde bokpratet. 

När det handlar om forskning som involverar människor är det viktigt att tänka 

igenom forskningsetiska regler. Framför allt har jag tagit hänsyn till att när forsk-

ning involverar människor ”skall de, med få undantag, informeras om forskningen 

och sin medverkan och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte.”107 Vad 

gäller forskning som handlar om barn ska i vissa fall samtycke inhämtas från vård-

nadshavare.108 Jag ansåg det vara en självklarhet att såväl barnen som deras föräldrar 

fick information om min studie och fick ge sitt godkännande till att jag observerade 

och intervjuade barnen och skickade därför ut såväl information som intyg för till-

låtelse att delta i studien till berörda elever och deras vårdnadshavare. Självklart 

hade bibliotekarie och lärare redan godkänt min närvaro och var informerade om 

upplägget med min studie. 

Observation 

Syftet med observationer är att studera naturligt förekommande situationer.109 Ob-

servationer kan vara av mer eller mindre etnografisk typ. Etnografiska observat-

ioner baseras på att observatören under en längre tid blir en del av den sociala miljö 

som studeras, medan det vid andra observationer är mer speciella typer av situat-

ioner som studeras.110 I mitt fall är det den senare typen av observation som tilläm-

pas. 

Observatörseffekten är något man bör ha i åtanke inför en observationsstudie. 

Effekten innebär att observatören på ett eller annat sätt kommer att påverka det som 

sker i en situation; till exempel kanske inte samma saker sägs under ett samtal om 

det sitter en forskare med och lyssnar.111 I fallet med bokpratet är det ett redan pla-

nerat framförande och jag har svårt att tro att bibliotekarien gör så mycket an-

norlunda för att jag är där. Men självklart kan det tänkas att nervositeten ökar i och 

med vetskapen om att jag är där för att analysera bokpratet. Barnen skulle kunna 
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111 Alvehus, J. (2013), Skriva uppsats med kvalitativ metod, s. 93. 
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tänkas agera annorlunda framförallt om jag hade filmat, men i och med att jag an-

vänder en diktafon som man lätt glömmer bort då den inte är så synlig tror jag inte 

att eleverna påverkas i hög grad, men detta är givetvis svårt att säga. 

Peter Esaiasson m.fl. skriver att en ordboksmässig definition av observation är 

uppmärksamt iakttagande. Vidare skriver de att det i observationsstudier ligger be-

toning på ”icke-verbala data (vad folk gör) och inte på språkliga utsagor (vad folk 

säger) som ju står i centrum vid intervjuer.”112 Detta stämmer inte helt överens med 

den typ av observation som jag ska göra, där observationen i sig är en förutsättning 

för att jag ska kunna göra en retorisk analys av både verbal och icke-verbal kom-

munikation. Dessa författare menar samtidigt att finessen med direktobservationer 

är att forskaren finns på plats och gör iakttagelser med egna ögon och således inte 

behöver förlita sig på vad andra återberättar.113 

För att underlätta en retorisk analys av materialet transkriberade jag hela 

bokpraten ordagrant.  

Retorisk analys 

Av de observerade bokpraten gör jag sedan en retorisk analys enligt en neoaristo-

telisk modell, vilket är den första formella retoriska analysmetoden. Denna metods 

centrala drag utformades av Herbert A. Wichelns år 1925 i ”The Literary Criticism 

of Oratory”.114 Den neoaristoteliska analysen består av tre huvudsakliga delar:  

1. att rekonstruera kontexten för den retoriska artefakten, 

2. att analysera den retoriska artefakten, 

3. att fastställa verkan på publiken.115  

Lena Lid Anderson använder sig av den neoaristoteliska analysen i sin avhandling 

Ledarskapande Retorik. Dag Hammarskjöld och FN:s övriga generalsekreterare 

som scen för karisma, dygder och ledarideal och hon menar att denna modell är 

den vanligaste idag. Hon förklarar att analysen av den retoriska artefakten i denna 

modell utgår ifrån de olika partesdelarna: 

Många av retorikens begrepp har dubbla funktioner, både för att skapa kommunikation och för 
att bryta ned och analysera den. ”Partes” eller den neoaristoteliska trappan är ett tydligt exem-
pel på den. Den beskriver dels den process rhetorn kan gå tillväga för att bygga upp ett tal, dels 
den process retorikern kan gå tillväga för att bryta isär ett tal.116  
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 24 

Lid Anderson ser processen av analys som en omvänd partestrappa, d.v.s. rhetorn 

som skapar sitt tal går uppför trappan med actio som sista och avslutande trappsteg 

högst upp. Analytikern går istället ned för trappan och börjar således högst upp vid 

actio.117 Detta upplägg kommer även jag att använda. 

Delarna jag analyserar får därmed följande ordning: actio, memoria, elocutio, 

dispositio och inventio. Av naturliga skäl blir inventio-delen störst i min analys då 

jag under inventio väljer att presentera alla enskilda bokpresentationer som jag ser 

som en stor del av argumentationen.  

Intervjuer 

För att få reda på tanken bakom bokpraten och hur de byggs upp valde jag att inter-

vjua bokpratarna och för att ta reda på effekten av bokpraten valde jag att intervjua 

barnen samt deras lärare via e-post. Syftet med en intervju är att få information om 

något speciellt område utifrån någon annans perspektiv.118 Intervjumetoden jag valt 

är en semistrukturerad, tematiskt inriktad intervju.119 I en semistrukturerad intervju 

följer intervjuaren ett formulär med ett fåtal öppna frågor eller bredare teman. Det 

finns stort utrymme för respondenten att påverka intervjuns innehåll vilket gör att 

intervjuaren måste lyssna uppmärksamt för att bl.a. kunna formulera följdfrågor.120  

Vid intervjuerna med bibliotekarierna använde jag mig av färdigformulerade 

frågor som jag kunde utgå från för att täcka in alla aspekter jag ville att intervjun 

skulle täcka. Frågorna var öppna och syftade till att bibliotekarierna skulle uttrycka 

sina egna åsikter och beskriva sina arbetsuppgifter eller något annat med sina egna 

ord. Jag använde mig av en diktafon för att dokumentera det som sades, men även 

papper och penna för att kunna nedteckna infall i stunden, samt aspekter som inte 

kunde dokumenteras av diktafonen.  

Under intervjuerna med barnen gick jag lite annorlunda till väga. För att skapa 

goda förutsättningar för en intervju med barn bör man välja en plats där barnen 

känner sig trygga och man bör vara medveten om de maktrelationer som finns mel-

lan vuxna och barn och eftersträva jämlikhet.121  Jag valde därför att intervjua barnen 

i skolan där de förhoppningsvis känner sig hemma och där jag endast är en gäst. 

Detta kan till viss del utjämna den strukturella ojämlikheten mellan vuxna och barn. 

Ett annat sätt att utjämna denna är att låta fler barn delta samtidigt, vilket ger barnen 

ett övertag i antal och en möjlighet att söka stöd hos varandra.122 Detta är anled-

ningen till att jag även valde att genomföra intervjuerna med barnen i grupp. 
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Jag ville genomföra intervjun så tätt inpå bokpratet som det gick för att kunna 

fånga den upplevelse barnen fick i stunden. Jag följde därför med skolklassen till-

baka till skolan direkt efter bokpratet och fick där låna ett grupprum. Även inför 

intervjuerna med barnen hade jag förberett en intervjuguide. Jag valde att även spela 

in dessa intervjuer med en diktafon för att på så sätt dokumentera samtalen utan att 

behöva skriva ner det barnen säger i stunden, något som innebär att forskaren måste 

flytta fokus från barnet.123 I mina intervjuer med barnen kunde fokus hela tiden ligga 

på barnen och vad de sa. 

Jag ansåg inte att det krävdes en lika noggrann transkribering av materialet från 

intervjuerna som det krävdes av observationsmaterialet utan har när det gäller in-

tervjuerna transkriberat intressanta partier och i övrigt sammanfattat intervjuerna i 

största allmänhet. För att komplettera intervjuerna med eleverna hade jag en viss 

kontakt med lärarna via e-post för att ta reda på hur de upplevde bokpratet och hur 

de upplevde att barnen upplevde bokpratet och om det lyckades skapa ett läsin-

tresse. Internet erbjuder en möjlighet vad gäller att underlätta kontakt och återkopp-

ling, men det finns en del risker. De mer uttömmande intervjuerna med bokpratarna 

skulle förmodligen inte ha fungerat via e-post, då jag inte kan räkna med att bibli-

otekarierna orkar skriva utförliga svar på alla de frågor jag förberett. I intervjuerna 

med barnen skulle detta heller inte fungera då jag ville ha spontana och utförliga 

svar vilket jag inte kan räkna med att få om jag skickar ut ett frågeformulär. Men 

just när det kommer till frågorna till lärarna som i många fall fungerar som ett kom-

plement till intervjuerna med barnen och då det rörde sig om så pass få frågor som 

inte krävde något utförligt svar, tyckte jag att denna metod kunde fungera bra. Med 

denna typ av metod för att få svar på mina frågor finns risker som att e-posten kan 

fastna i någon form av spamkontroll eller försvinna i en full inpost, att svar kan 

komma in väldigt långt efter att frågan ställts, att svarsfrekvensen kan bli skev och 

att svaren kanske inte blir lika utförliga när de måste skrivas ned.124 Av dessa risker 

var det främst svarens utförlighet och att de kan komma in sent som skulle kunna 

påverka min studie, då alla redan hade gått med på att svara på mina frågor och en 

tidigare mailkontakt fungerat bra. I detta fall var det inte absolut nödvändigt med 

utförliga svar och skulle ett svar komma in sent vore det ingen större fara då jag 

skickat ut frågorna i mycket god tid. 

Problem med metoderna 

Tanken med observationer i min studie var framförallt att göra en retorisk analys 

av bokpratet med fokus på bokpratare, vad som sägs och hur det sägs. Men min 

förhoppning var att kunna observera allt som pågår i rummet, d.v.s. även vad barn 

och pedagoger säger och gör, speciellt i de fall då detta utgör en stor del av bokpra-

                                                 
123 Hillén, S., Johansson, B. & Karlsson, M. (2013), Att involvera barn i forskning och utveckling, s. 61. 
124 Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011), ”Intervjuer”, s. 41. 
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tet. Men redan vid det första observationstillfället uppfattade jag det som en svårig-

het om inte alla barn lämnat in ett godkännande angående medverkan i studien. 

Svårigheten låg i att via ljudupptagningen avgöra vilket barn som sa vad och jag 

ville inte riskera att ta med ett citat från något av de barn som inte ville eller fick 

delta. Samma problem infann sig vid den andra observationen då inte alla elever 

lämnat in godkännande och det dessutom tillkom ytterligare en klass som skulle 

närvara vid bokpratet så pass nära bokpratsdagen att jag omöjligt skulle hinna samla 

in intyg från dessa elevers föräldrar. Därför valde jag att lyfta bort det barnen sa 

under observationerna, då det skulle bli för svårt att avgöra vilket barn som sa vad 

vid en ljudinspelning. Jag visar i analysen av observationerna istället att barnen 

säger något som bibliotekarien kan förhålla sig till men inte exakt vad som sägs 

utan snarare vad bibliotekarien säger och hur denna anpassar sig efter barnen. Under 

intervjuerna däremot var det enkelt att se till att endast de barnen med godkännande 

från målsman var med i rummet.  

Ett möjligt orosmoment skulle kunna vara att endast de elever som var läsin-

tresserade skulle vilja delta i intervjuerna och att jag därför kunde få ett skevt un-

derlag, men detta verkar inte ha varit fallet då det framkom i en klass att alla elever 

ville intervjuas (även de som inte fått tillstånd från föräldrarna) samt att eleverna 

gärna berättade mycket om sig själva som inte nödvändigtvis hade med läsning att 

göra. I en av klasserna var det en pojke som uppgav att han inte hade något större 

läsintresse, men i regel tyckte de flesta barn om att läsa – så det kan tänkas att det 

ändå främst var de läsintresserade barnen i klasserna som ville ställa upp eller att 

det rörde sig om generellt läsintresserade klasser. Helst hade jag velat intervjua alla 

barnen som deltog i bokpratet just för att kunna få fram en spridning i läsintresse 

och se hur ALLA barnen påverkades, men detta gick inte att göra då jag inte fått 

tillstånd av alla barnens föräldrar. 

Det kan också finnas en risk att barn svarar vad de tror att intervjuaren vill 

höra.125 Detta verkade oftast inte vara fallet utan barnen föreföll berätta sanningsen-

ligt vad de själva tyckte, även om det också förekom en enstaka gång att någon ville 

uppvisa sin läsförmåga kanske för att få något slags bekräftelse. Överlag tror jag 

inte att barnen kopplade ihop mig med biblioteket och bokpratet tillräckligt mycket 

för att anpassa svaren efter vad en bibliotekarie kan vilja höra. 

Mitt källmaterial 

Jag observerade två bokprat i min studie vilka båda var riktade till barn, intervjuade 

de två bibliotekarierna som höll i dessa samt ett antal elever ur publiken till varje 

bokprat. För läsbarhetens skull har jag valt att ge bibliotekarierna i min undersök-

ning fingerade namn. 

                                                 
125 Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011), ”Intervjuer”, s. 51. 
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Det första bokpratet skedde på stadens huvudbibliotek av ”Eva” som arbetat 

som bibliotekarie sedan 2001, i princip alla dessa år som barnbibliotekarie och hon 

har hållit i bokprat ungefär lika länge. Klassen som besökte bokpratet var en fem-

teklass på 22 elever varav två var sjuka dagen för bokpratet. Av dessa elever inter-

vjuade jag elva barn uppdelade i två grupper.   

Även det andra bokpratet tog plats på huvudbiblioteket. ”Lena”, bibliotekarien 

som höll i detta blev färdig med sin utbildning 1989 och har sedan dess arbetat som 

barnbibliotekarie, då hon inte varit mammaledig eller bott utomlands. Nästan alla 

år som hon arbetat har hon varit barnbibliotekarie och hon uppskattar att hon hållit 

i bokprat i ca sjutton år sammantaget. Sedan 2001 har hon arbetat på detta bibliotek. 

Publiken till detta bokprat var tre olika klasser från en och samma skola, alla fem-

mor. Från början var det två klasser som skulle närvara och jag kontaktade båda 

lärarna och skickade hem intyg till barnens föräldrar. I ena klassen var det nitton 

barn och i den andra tjugo. Fem elever från dessa två klasser var frånvarande dagen 

för bokpratet. Av dessa elever intervjuade jag tolv barn indelade i två grupper, tret-

ton elever hade lämnat intyg men en var sjuk. Som jag beskrev ovan tillkom ytter-

ligare en klass, med uppskattningsvis arton elever, som publik till bokpratet. Såle-

des bestod publiken till detta bokprat av mer än 50 personer. 
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Undersökning & analys 

Här följer en retorisk analys av de bokprat jag observerade och jag har även valt att 

i dessa väva in intervjuerna med bokpratarna för att bättre kunna beskriva de olika 

delarna utifrån bokpratarens intention och syfte. Barnens och lärarnas upplevelser 

presenteras direkt efter analysen av respektive bokprat. Inledningsvis gör jag en för 

båda bokpraten gemensam analys av den retoriska situationen som förefaller ganska 

likartad i de båda fallen. 

Bokpratens retoriska situation 

Chapple Langemack menar i The booktalker’s bible att då bokpratet är ett offentligt 

framförande krävs att man inledningsvis bestämmer vad det är man vill åstad-

komma. Sedan följer tre standardfrågor som professionella kommunikatörer och 

således även bokprataren måste fråga sig inför ett framförande: Vilken är min 

publik? Vilket budskap vill jag uttrycka? Vad vill jag att publiken ska göra i hand-

ling?126 Detta är frågor som jag vill understryka vikten av ur ett retoriskt perspektiv 

då de utgör delar av den retoriska situationen för bokpratet. Jag analyserar den re-

toriska situationen enligt Lloyd F. Bitzers teori och utgår därmed ifrån att bokpratet 

är ett svar på vad man kan kalla en tvingande nödvändighet, eller en ofullkomlighet 

i form av ett behov, något som behöver göras.127 I varje retorisk situation finns åt-

minstone en kontrollerande nödvändighet som fungerar som den organiserande 

principen då den bestämmer vilken publik som ska tilltalas och vilken förändring 

som ska uppnås.128 Min utgångspunkt är att bokpratet kommer till för att öka eller 

väcka en läslust som behövs för att utveckla och bibehålla läskunnighet.  

Enligt Dalis teori kring böckers och läsningens appell-element kan en bokrela-

terad appell vara mängd information man har om boken innan läsning.129 Hon menar 

att information om boken bidrar till bokens appell, varför bokprat skulle vara ett 

utmärkt svar på situationens nödvändighet. 

I Bitzers syn på en retorisk situation ska man förutom att identifiera denna 

tvingande nödvändighet eller behov, identifiera en publik att övertyga och restrikt-

ioner för att övertyga.130   

                                                 
126 Langemack, C. (2003), The booktalker’s bible, s. 1–4. 
127 Bitzer, L. F. (1968), ”The Rhetorical Situation”, s. 6. 
128 Bitzer, L. F. (1968), ”The Rhetorical Situation”, s. 7. 
129 Dali, K. (2014), ”From Book Appeal to Reading Appeal”, s. 32. 
130 Bitzer, L. F. (1968), ”The Rhetorical Situation”, s. 6. 



 29 

Publiken till ett bokprat kan i princip vara i vilken ålder som helst. Dock håller 

barnbibliotekarier endast i bokprat för barn. Enligt avtalet mellan skola och biblio-

tek så ingår bokprat för tvåor och femmor i kommunala skolor, därav är detta den 

vanligaste publiken.131 Men andra klasser kan köpa till tjänsten. De bokprat jag be-

sökte var riktade till femteklassare. I år (2015) får femmorna speciella bokprat då 

det endast är böcker som går att rösta på i Bokjuryn som ska bokpratas.132  

 Bokjuryn drivs av Kultur i Väst och Barnens bibliotek och finansieras av Kul-

turrådet. Alla barn och unga upp till nitton år kan rösta på max fem favoritböcker 

av alla barn- och ungdomsböcker som kommit ut under året. Syftet med Bokjuryn 

är bl.a. att stimulera barns och ungdomars läsning och läslust.133 Bibliotek Uppsalas 

samarbete med Bokjuryn bygger på att sprida läsglädje och man tror sig göra det 

just för att det rör sig om en tävling vilket kan locka fler att läsa.134 Detta – att täv-

lingsaspekten kan trigga barnen att läsa – utgör en restriktion, enligt Bitzers termi-

nologi, i form av ett medel som situationen erbjuder. Bibliotek Uppsala har ansökt 

om pengar från Kulturrådet till att köpa in och dela ut Bokjuryböcker till alla fem-

teklasser. Av Stadsbiblioteket får varje klass en bokkasse med i snitt 30 titlar, varav 

en del är gemensamma för alla kassar från Stadsbiblioteket. De böcker som är ge-

mensamma i bokkassarna är de man har att bokprata om på Stadsbiblioteket. Detta 

för att underlätta om någon annan bibliotekarie behöver hoppa in och hålla i bokpra-

tet – då gäller det att man läst samma böcker. Dessa är runt fjorton titlar att välja 

bland.135 Dessa böcker kan ses som restriktioner enligt Bitzers definition då de dels 

utgör medel i situationen i och med att de förhoppningsvis uppfattas som intressanta 

av barnen och utgör grunden för bokpratet och dessutom är de alldeles nya och 

barnen får dem som gåva till klassen vilket är roligt och kan locka lite extra till 

läsning.136 I viss mån utgör böckerna även en begränsning för bokpratarna i och med 

att de bara har ett fåtal böcker att välja bland och inte kan välja fritt bland alla böcker 

de tycker är bra, vilket skulle kunna leda till ett sämre bokprat. Men gällande urvalet 

är Lena inte alls orolig. Tänket som hon har om böcker har även den som gör inkö-

pen. Det är ett vattentätt skott som går från urvalet, menar hon.137 Att böckerna är 

nya innebär däremot en del extra arbete för bibliotekarierna som måste läsa mer. 

Det går inte, som vid andra bokprat, att ta en favoritbok som man bokpratat flera år 

i rad.138 Barnbibliotekarierna som bokpratar får två timmars inläsningstid i veckan, 

vilket tyvärr inte är tillräckligt och de får därför läsa mycket på sin obetalda fritid.139  

                                                 
131 Intervju med ”Eva”, Bibliotekarie, 2015-03-05; Intervju med ”Lena”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
132 Intervju med ”Eva”, Bibliotekarie, 2015-03-05; Intervju med ”Lena”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
133 Barnens biblioteks webbsida > Bokjuryn > Om Bokjuryn. 
134 Intervju med ”Lena”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
135 Intervju med ”Lena”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
136 Intervju med ”Eva”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
137 Intervju med ”Lena”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
138 Intervju med ”Eva”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
139 Intervju med ”Lena”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
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Den retoriska publiken är enligt Bitzer den del av publiken som kan påverkas i 

beslut och handling.140 Man kan därför tänka sig att det är barnen i första hand som 

utgör den retoriska publiken. Det är hos dessa man vill öka läslusten och det är 

dessa man vill få att läsa böckerna. Men i viss mån kanske man då även behöver 

påverka lärarna, för utan att de tycker att det är viktigt så kanske barnen inte får läsa 

i skolan och då kanske de inte kommer igång alls. När det kommer till de specifika 

bokprat jag undersökt där man även vill uppmana till röstning i Bokjuryn för klas-

sen vänder sig bibliotekarien även direkt till lärarna som i denna del av bokpratet 

är de som kan förverkliga bibliotekariens budskap. Läraren behöver nämligen sam-

manställa och rapportera rösterna om man ska rösta tillsammans som klass.  

Innan bokpratet ska genomföras gör bibliotekarierna i min undersökning ingen 

analys av den specifika klassen, utan Eva menar att detta sker under själva bokpra-

tet.141 Däremot har de givetvis kunskap om bl.a. olika åldersgrupper och om olika 

läsnivåer som de fått genom detta arbete. Eva menar även att hon och många andra 

barnbibliotekarier har annat pedagogiskt arbete bakom sig.142 Langemack lyfter 

fram vikten av denna kunskap och menar att för att kunna förstå sin publik när det 

rör sig om barn behöver man ha en god förståelse för barns utveckling, då ålders-

gruppens utvecklingsnivå inverkar på deras intressen, deras uppträdande samt hur 

länge de kan hålla sig uppmärksamma. Har man inte någon kunskap om barns ut-

veckling föreslår hon att man skaffar sig det innan man börjar bokprata.143 

Retorisk analys av bokprat 1 

Actio 

Framförandet kallas med retorikens termer pronuntiatio och actio, vilket kan över-

sättas till uttal och agerande.144 Här kommer jag analysera såväl talarens röst och 

kroppsspråk som dennes kontakt med publiken. Själva scenen där talaren agerar är 

också en del av framförandet, liksom rekvisita och hjälpmedel.145 En bra och tydlig 

röst är viktigt för att budskapet överhuvudtaget ska nå publiken. Precis som man 

kan använda en viss stil när man väljer ord kan man även använda uttalet som stil 

för att förstärka, dramatisera och förtydliga. Ett framförande med varierat tempo i 

uttalet, varierad betoning och röststyrka blir mer levande. För att komplettera det 

verbala språket kan man använda kroppsspråket: gester, ansiktsuttryck, hållning 

                                                 
140 Bitzer, L. F. (1968), ”The Rhetorical Situation”, s. 7–8. 
141 Intervju med ”Eva”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
142 E-post från ”Eva”, 2015-03-10. 
143 Langemack, C. (2003), The booktalker’s bible, s. 102. 
144 Karlberg, M. & Mral, B. (1998), Heder och påverkan, s. 52. 
145 Karlberg, M. & Mral, B. (1998), Heder och påverkan, s. 54, 55. 



 31 

och liknande kan bidra till att skapa kontakt och uppmärksamhet. Med gesterna kan 

talaren illustrera, beskriva, poängtera, visa eller uttrycka känslor.146 

Bibliotekarien Eva stod längst fram i rummet med ett bord bakom sig med en 

massa böcker uppställda och tre tända värmeljus. Rummet var nedsläckt, med end-

ast en liten lampa över bordet med böckerna. Barnen satt på stolar placerade i tre 

rader och läraren hjälpte alla så att de fick en plats där de kunde se ordentligt. Bar-

nen satt vända mot bibliotekarien med fönster längs väggen bakom sig. Biblioteka-

rien pratade tyst med en mycket behaglig röst. Ibland blev rösten så låg att jag var 

rädd att den inte skulle höras på ljudinspelningen. Det kan tänkas att hennes låga 

röst gjorde eleverna mer uppmärksamma då de måste sitta tysta för att kunna höra. 

Eva lyfte upp en bok i taget och höll den i handen under hela tiden hon pratade om 

den så att alla elever kunde se den. Med den andra handen kunde hon gestikulera 

lite eller peka på något i boken. Några utmärkande gester använde hon dock inte, 

även om lite naturliga rörelser förekom. Hon använde inga hjälpmedel annat än 

böckerna själva och böckerna blev även spännande rekvisita som barnen gärna tit-

tade på.  

Bokpratet varade i ca 50 minuter, vilket är ganska lång tid för barnen att sitta 

stilla och lyssna. Då gäller det verkligen att se till att publiken inte blir uttråkad och 

Evas framförande bestod till en ganska stor del av samspel med publiken. Redan 

innan hon började presentationen av böckerna sa hon: ”Jag berättar för er om några 

stycken [böcker] och är det så att ni har läst dom så får ni gärna räcka upp handen 

så får vi hjälpas åt.” Detta uttalande och sättet hon bemötte och bekräftade barnen 

gjorde att de gärna utbrast att ”Den har jag läst!” redan innan hon hunnit fråga om 

någon läst den, något hon i princip frågade eleverna inför varje bokpresentation. 

Barnen verkade väldigt bekväma i situationen och det hände ofta under bokpratet 

att någon berättade att han eller hon hade läst boken och då också fick berätta vad 

som var bra med den. Genom att bjuda in barnen att ta del i bokpratet lyckades hon 

verkligen engagera barnen under dessa hela 50 minuter. Langemack skriver i ett 

avsnitt speciellt om bokprat för barn och ungdomar att interaktion kan hjälpa barnen 

att engagera sig i bokpratet.147 Detta tycker jag att det här bokpratet är ett utmärkt 

exempel på. 

 Jag väljer här under analysen av actio att även lyfta fram och skriva om ethos 

eftersom talarens ethos till stor del kommer till uttryck genom framförandet.148  En 

inledande tanke kring bibliotekariens ethos, som kan tänkas gälla i båda bokpraten, 

är att bibliotekarien till viss del ses som en specialist på böcker av barnen. Törnfeldt 

lyfter i sin studie fram att: 

                                                 
146 Karlberg, M. & Mral, B. (1998), Heder och påverkan, s. 52, 53. 
147 Langemack, C. (2003), The booktalker’s bible, s. 101. 
148 Karlberg, M. & Mral, B. (1998), Heder och påverkan, s. 52. 
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Lärarna betonar vidare att det är mycket positivt att någon kommer ”utifrån” som är specialist 
på barnböcker. De tycker det är viktigt att barnen får höra en annan röst, de menar att bibliote-
karien lättare kan motivera till läsning än de själva, eftersom barnen uppfattar bibliotekariens 
”specialistroll” positivt.149 

Detta tolkar jag som att bibliotekarierna kan tänkas ha ett högt initialt ethos enligt 

McCroskeys definition av ethos, alltså det ethos de innehar när de inleder bokpra-

tet.150 Att ethos spelar roll i ett bokprat framgår tydligt av Langemack även om hon 

inte använder ethos som begrepp. Hon menar att publiken kommer att välja att läsa 

böckerna eller inte, dels beroende på vad man säger om böckerna men också bero-

ende på vad de känner inför den som bokpratar.151 För att verka trovärdig, vilket är 

av stor vikt för ens ethos, bör man enligt Karna Nyström helst ha läst boken man 

presenterar, och om man inte läst den bör man förklara detta inledningsvis.152 Det 

märks tydligt att Eva har läst alla böcker och hon stärker även sitt ethos genom att 

visa välvilja då hon är intresserad av vad barnen har att säga. Välvilja är en av de 

orsaker som Aristoteles menade gör talaren trovärdig.153 Enligt Lindqvist handlar 

välvilja just om att ta in publiken, att visa sig intresserad och lyssnande och att 

uttrycka sympati med dem och även att visa att du har förtroende för dem.154 När 

Eva bjuder in barnen att delta och föreslår att de kan hjälpas åt att berätta om böck-

erna visar hon att hon litar på att barnen också kan berätta om böckerna. En risk 

med att låta barnen prata om böckerna kan vara att barnet som inte förberett sig som 

bibliotekarien gjort kanske råkar avslöja för mycket vilket var fallet vid ett av dessa 

tillfällen då bibliotekarien fick avbryta genom att viska: ” Säg inte för mycket nu.” 

Vid andra tillfällen berättade barnen om saker som de själva varit med om eller hört 

talas om, som inte nödvändigtvis rörde böckerna. Men Eva uppmuntrade även detta 

och det var en trevlig stämning med mycket dialog, något som under intervjun vi-

sade sig vara väldigt viktigt för Eva. Hon är mån om att barnen ska känna sig del-

aktiga. Kindeberg menar att dialog stärker intresset i undervisningssammanhang, 

eller hon skriver att brist på dialog skapar ointresse för läraren och ämnet.155 Detta 

torde även kunna gälla bibliotekarien och böckerna. Eva menar att hon tycker att 

det är viktigt att barnen känner sig delaktiga och att bokpratet blir mer levande om 

man har ett samtal. Hon menar även att det blir lättare att anpassa sig till publiken 

om hon får höra dem prata, att det underlättar för henne när hon vill lägga sig på 

deras nivå.156 

                                                 
149 Törnfeldt, M. (1993), Att väcka läslust hos lässvaga barn och ungdomar, s. 31. 
150 McCroskey, J. C. (2006), An introduction to rhetorical communication, s. 82. 
151 Langemack, C. (2003), The booktalker’s bible, s. 28. 
152 Nyström, K. (2005), ”Bokprat – Hur? Var? När? Varför?”, s. 18. 
153 Aristoteles, Retoriken, 2.1.5, 1378a. 
154 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 93, 94. 
155 Kindeberg, T. (2011), Pedagogisk retorik, s. 123. 
156 Intervju med ”Eva”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
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På vissa ställen talar Eva som ett barn och även kroppsspråket blir då lite barns-

ligt. Detta är förmodligen vad hon menar med att anpassa sig till barnen och lägga 

sig på deras nivå. Enligt Burke krävs det att man talar på samma sätt som publiken 

för att övertyga.157 Detta sker alltså lite då och då under bokpratet, men det är inte 

en roll bibliotekarien tar på sig genom hela framförandet. 

 Eva menar att hon inte riktigt har alla (retoriska) verktyg, men att hon tror att 

mycket faller sig naturligt och att hon gör mycket automatiskt, som till exempel att 

ändra rösten om någonting är spökigt.158  

Memoria 

Memoria handlar om att minnas det man ska säga. Det handlar om minnet som 

konst och teknik, en teknik som bygger på en muntlig kultur som inte betonar det 

ordagranna på samma sätt som en skriftlig kultur. Vissa av antikens retoriklärare 

menade rentav att man ska undvika att skriva ner talet eftersom det försvårar inlär-

ningen.159 McCroskey skriver att han utesluter att behandla memoria som ett eget 

avsnitt i sin retorikbok som gavs ut första gången år 1968 därför att memorerade tal 

är väldigt ovanliga i vårt moderna samhälle.160 Däremot behandlar han memoria då 

han skriver om olika former att framföra ett meddelande och menar att ett tal helst 

inte ska läsas innantill eller läras in utantill, utan man bör snarare ha ett par punkter 

nedskrivna på ett papper att tala fritt kring.161 Detta torde också räknas som en form 

av memoria, då det ju rör sig om ett sätt att lära sig minnas det man ska säga. 

Eva verkar under bokpratet tala fritt. Eftersom hon bjuder in barnen att delta i 

så stor utsträckning hade det varit oerhört svårt att genomföra detta bokprat ifall 

Eva följde ett manus till punkt och pricka, då skulle hon lätt tappa bort sig vid alla 

avbrott. I intervjun berättade Eva att hon brukar skriva ner vad som är viktigt om 

böckerna. Det hon skriver har hon dock inte med sig till bokpratet, utan det är mer 

ett sätt att lära sig minnas något, just vad memoria handlar om. Eva säger att hon 

inte skriver ned det på det sätt som hon ska säga det, men ofta blir det ändå samma 

formulering gång på gång. Huvudpersoner och andra viktiga nyckelord kan hon 

skriva ner på ett papper och ta med sig.162 Karna Nyström menar i sitt kapitel i På 

tal om böcker att när man skriver ned sina tankar tvingas man formulera sig och 

detta är ett bra sätt att börja, även om inte hon heller under bokpratet använder detta 

manus. Att skriva ner det är snarare ett sätt att närma sig boken.163 

Eva menar att hon är uppmärksam på barnens reaktioner och kan anpassa sig 

efter dessa. Vissa böcker kanske barnen är extra intresserade av och då berättar hon 
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kanske lite mer om just dem.164 Detta sätt att framföra bokpratet skulle McCroskey 

kalla ”the extempore speech form”, vilken han också menar är det bästa sättet då 

det innebär att talet är väl förberett (inte improviserat) men inte läses upp ordagrant 

från ett papper eller har övats in ordagrant. Det kan snarare handla om några få 

anteckningar som stöd på ett papper. Denna friare form av framförande underlättar 

en anpassning efter publikens reaktioner, vilket McCroskey menar ökar chanserna 

att nå fram med sitt budskap.165 Gällande just bokprat förespråkar Langemack detta 

tillvägagångssätt:  

Remember that giving a booktalk, is, in effect, telling a story. So I recommend using another 
old storytelling technique, vizualizing the story. After you finished writing out your booktalk, 
your story, put it away.  Now close your eyes and picture in your mind the sequence of events 
that you’ve just written. Don’t formulate words, just use pictures. Watch what unfolds. Do this 
several times. Memorize the plot of your booktalk. Once you have these images in your head, 
you’ll always have the gist of the booktalk, whatever words you use. I find that with the kinest-
hetic act of writing, reading what I’ve written, and then visualizing it, all the learning styles 
have been covered; the booktalk is pretty well planted in my brain. […] Concentrate on securing 
the story, and the words will follow.166 

Elocutio 

Denna del av partesläran handlar om att välja rätt ord, att finna passande och effek-

tiva formuleringar. Målet är att språket ska vara så övertygande som möjligt så att 

själva orden och uttrycken påverkar lyssnaren i den önskade riktningen.167 Vilka ord 

man väljer är således viktigt och det är naturlig att använda andra ord och uttryck 

när man pratar med en vän än när man talar med en myndighetsperson.168 I detta fall 

vänder sig Eva främst till barnen varför hon tydligt anpassar språket efter dem. 

Hon använde enkla ord, men i vissa fall även lite svårare eller ovanliga ord som 

EQ och terpentin och gav då en kortare förklaring av ordet. Dessa ordförklaringar 

kan sägas utgöra docere vilket är en av de tre plikter som man enligt romersk retorik 

måste uppfylla i ett tal för att syftet med talet ska kunna nås. Docere handlar som 

jag skrev under teorin om att lära publiken något nytt.169  

Eva menar att hon har formuleringar och sätt att prata som passar till böckerna, 

men att dessa inte är nedskrivna exakt utan sätter sig efter ett tags bokpratande.170 

Språket var genom hela bokpratet mycket korrekt och klart, vilket är två av retori-

kens fyra dygder för språket, de andra är konstfullt och passande.171 Konstfullt kan 

bokpratet kanske inte sägas vara, men det behövs inte heller för syftet att övertyga 
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om böckernas värde. Stilen kan sägas vara låg enligt den klassiska retorikens upp-

delning i tre stilnivåer. De tre stilnivåerna är låg stil eller genus humile, mellanstil 

eller genus medium och hög stil eller genus sublime.172 Den låga stilen är den minst 

smyckade, mest vardagliga och den ger ett enkelt och rättframt uttryck. Stilen är 

särskilt lämplig för att ge tydlig information.173 Språket var även passande då det 

uppfyllde principen om decorum, som kan sägas handla om att använda det språk 

som passar bl.a. publiken och ämnet.174 Något jag nämnde under actio var att på 

vissa ställen pratade Eva som ett barn och då använde hon även ett språk passande 

för detta, förmodligen för att spegla publiken, vilket ökar identifikationen som bi-

drar till övertygelse enligt Burke.175  

Dispositio 

Enligt den klassiska retoriken kan ett tal delas in i ett antal delar: 

 Exordium, inledning  

 Narratio, bakgrundsteckning 

 Propositio, tes eller huvudtanke 

 Argumentatio, argumentation  

 Peroratio, avslutning.176  

Dispositionen är ett medel för att organisera materialet men även för att stegvis leda 

publiken mot en bestämd övertygelse.177 Den följer givetvis inte alltid denna ovan 

angivna ordning och alla delar behövs inte alltid i ett tal. För övrigt nämns i reto-

rikböckerna fler delar som jag här väljer att utelämna då jag uppfattar att de delar 

jag angivit utgör själva grunden. Langemack skriver om just bokpratets disposition 

och hon menar att man bör balansera programmet och ordningen man presenterar 

sina böcker. Man bör balansera mellan lättare titlar och mer seriösa böcker, korta 

bokprat med lite längre mer ingående bokprat. Hon föredrar själv att starta och av-

sluta bokpraten med bokprat som är beprövade och som hon är säker på att hon kan 

framföra med bravur. Man vill fånga sin publik på en gång och få dem att känna sig 

bekväma. Hon sparar bokprat som är mer intima eller känsliga till den senare delen 

av bokpratet då man hunnit knyta band med publiken och man känner sig bekväm 
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med varandra.178 Hon målar även upp följande disposition för presentationen av 

varje enskild bok inom bokpratet: 

 En början som ska vara publikens ingång till boken. 

 Bakgrunden som publiken behöver få innan man presenterar nästa steg. 

Denna bakgrund ska endast vara tillräcklig för att nästa steg ska kunna för-

stås. 

 Den kritiska scenen som lockar till läsning av boken för att ta reda på hur 

det går – ”the hook”.   

 Slutet. Med en tillräckligt stark ”hook” behövs kanske inget annat avslut. 

En extra kommentarer kan då snarare innebära ett antiklimax. Men annars 

kan man tillägga en värderande mening eller läsvänlig kommentar. Titel och 

författare är vad hon alltid avslutar med för att detta ska fastna i minnet, och 

det blir dessutom ett bra sätt att sätta punkt på, att visa för publiken att man 

är klar med en bok.179  

Denna disposition liknar den klassiska retorikens, med inledning och avslutning, en 

bakgrund eller narratio samt tes och argument inbakat i ”the hook”.  

Talets inledning, exordium med retorikens termer, syftar till att locka åhöraren 

att stanna kvar och lyssna. Därför är det tre mål talaren ska uppnå i denna del: att 

väcka åhörarnas intresse, att vinna deras välvilja samt att skapa ett förtroende för 

sig själv som person.180  

Eva inleder med en snabb presentation av Bokjuryn då detta är en del av den 

retoriska situationen i år och således något som hon har att anpassa sig efter. Denna 

del av bokpratet rör visserligen inte böckerna i sig utan det rör sig om information 

om Bokjuryn och röstning och då det är lärarna som ska sammanställa barnens rös-

ter om de röstar som klass vänder sig denna del tydligt även till lärarna som blir del 

av den retoriska publiken, enligt Bitzers definition om att det är den del av publiken 

som man kan påverka med talet.181 I denna inledande del kan man även säga att en 

bakgrund tecknas till varför klassen är här och ska lyssna på bokprat, det som inom 

retoriken kallas narratio. Anledningen är bl.a. att barnen ska kunna delta i Bokju-

ryn. Redan här inbjuder bibliotekarien barnen till delaktighet med uttal som ”Har 

ni varit med i den [bokjuryn] förut?” och ”Vad är en jury?” Hon ser till att alla barn 

som vill säga något får tid att göra det. Här väcker hon intresse genom att låta barnen 

själva engagera sig och reda ut vad en jury är. Sedan berättar Eva om röstningen 

och lyfter fram att det är frivilligt att rösta och därefter säger hon tillsammans med 

barnen några ord om läsning i allmänhet, i och med att hon frågar barnen varför 
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man ska läsa böcker. Barnen ger olika förslag vilka bibliotekarien bekräftar genom 

att nicka instämmande och ibland upprepa dem. Detta kan ses som att hon upp-

muntrar barnen att komma på egna argument till varför man ska läsa och stärker 

deras självförtroende genom att bekräfta det som de lyfter fram. Här ser man tydligt 

att hon vill barnen väl vilket stärker hennes ethos.  Eva förklarar för barnen att hon 

plockat ut några böcker ifrån kassen som barnen ska få med sig tillbaka till skolan 

och säger att hon ska berätta om några av dem och att de gärna får hjälpa till. Här 

förbereder hon publiken på vad hon ska tala om, vilket är viktigt i inledningen.182  

En tydlig inledning underlättar för lyssnarna att ta till sig av det som sedan kommer, 

i och med att de får en möjlighet att förbereda sig på det.183  

Sedan börjar själva presentationen av böckerna i följande ordning: Uppdraget 

av Camilla Lagerqvist, Under ägget av Laura Marx Fitzgerald, Hon & han av Ka-

tarina von Bredow, Vi ses i Obsan av Cilla Jackert, Nidstången (Pax) av Åsa Lars-

son och Ingela Korsell, Två städer av Eva Susso och Liksom helt magiskt av Mårten 

Melin. Ordningen verkar inte vara fastställd innan, något bibliotekarien bekräftar 

under intervjun, utan barnen får i viss mån vara med och välja vilken bok som ska 

presenteras. De ropar ut vilken bok de vill höra om och ibland lyssnar bibliotekarien 

och ibland inte, kanske för att hon inte hör. På bordet vid bibliotekarien står dessu-

tom fler böcker än vad hon tror att hon kommer hinna prata om så det verkar heller 

inte vara bestämt exakt vilka titlar hon ska tala om. Hon tar tid på sig mellan böck-

erna, precis som att hon väljer bok i stunden och jag upplever det som att barnen 

väntar med spänning på vilken bok hon ska välja. I intervjun menar Eva att hon 

dock brukar försöka inleda med en lättare bok som inte är svårpratad. Hon menar 

att det kan vara bra att planera ordningen för att knyta ihop början och slut, att få 

titlarna att gå över lite i varandra osv. men att hon tycker att det är ännu viktigare 

att barnen får vara med och välja då detta gör dem sugna.184  Detta tillvägagångssätt 

med att låta barnen bestämma i vilken ordning som böckerna ska presenteras, an-

vänder även en bokpratare i undersökningen Bokprat för barn ur ett förmedlarper-

spektiv när det gäller bokprat för de mindre barnen då hon menar att de annars 

snabbt kan tappa koncentrationen.185  

Denna del av bokpratet skulle jag kalla argumentatio, med retorikens termer, 

då böckerna i sig utgör argument för att läsa. Så har tiden för bokpratet nästan tagit 

slut och bibliotekarien tittar på klockan och säger att hon hinner bara en till: ”Vad 

ska vi ta nu då?”  Det blir ett gemensamt beslut och efter en del överväganden väljs 

Mårten Melins Liksom helt magiskt ut. Dispositionen av detta bokprat är barnen 

således medskapare i, något som torde öka deras intresse av att lyssna. Bokpratets 

avslutning, peroratio består av en uttalad uppmaning att läsa och ett sista argument 

till varför, nämligen att böcker är bra:  
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det finns massa böcker och det finns ännu mer böcker i kassarna. Dom här ska ni få allihopa, 
och så får ni läsa och läsa och läsa. Och dom är bra, det är jättemycket bra böcker i dom här 
kassarna. Så läs och läs och läs! 

Här nämns för första gången tesen, propositio. Den utgör en enkel uppmaning att 

läsa. Enligt dispositionsmodellen ovan presenteras tesen efter narratio då man för-

hoppningsvis väckt publikens intresse i exordium och sedan givit dem en bakgrund 

för att förstå tesen i narratio. Men det är också tänkbart att placera tesen på ett annat 

ställe i talet eller att ha en outtalad tes. Läggs tesen i slutet kan den upplevas som 

en närmast logisk slutsats.186 Detta kan särskilt vara fallet då talet mynnar ut i en 

handlingsanvisning som får utgöra slutklämmen.187 

Inventio 

Inventio-fasen handlar om att finna argument eller att överhuvudtaget finna något 

att säga. Det allra första steget i inventio är att reda ut vad det är man vill säga, 

bevisa eller uppnå med sitt tal. Det handlar för talskrivaren eller författaren om att 

formulera en tes eller ett påstående som texten eller talet ska försöka bevisa. För 

analytikern är uppgiften istället att klargöra vilket påstående som talet eller texten 

försöker bevisa.188 Tesen är alltså de uppfattningar eller påståenden som talaren vill 

framföra.189  Inledningsvis skulle tesen kunna vara ”Rösta i Bokjuryn (tillsammans 

med klassen)” som dock inte uttalas utan är implicit. En implicit tes är en tes som 

inte nämns i talet, men som argumenten ändå vill styrka.190 Ett argument för denna 

tes skulle kunna vara när Eva säger att: ”Dom som skriver böcker för barn, dom vill 

naturligtvis helst ha ett pris som barnen har givit dom. Så det är därför man har gjort 

ett sånt här pris, där man väljer bästa barnbok.” Att det är värdefullt för författarna 

att få just deras, barnens, pris är ett argument till att rösta. Sedan berättar Eva en del 

om hur röstningen går till, att man antingen kan göra det själv eller tillsammans 

med klassen. ”Det som är roligt om man gör det i klassen, det är att man kan vinna 

ett författarbesök.” Här lyfter hon fram ett argument för att rösta med klassen. 

Tesen är dock inte densamma genom hela talet, utan den förändras givetvis till 

att mer handla om läsning vilket Eva snuddar vid snart: ”Och man måste ju läsa 

mycket för att ha något att välja på.”  

 Min uppfattning av huvudtesen genom talet som helhet är att det rör sig om en 

uppmaning att läsa de böcker bokprataren talar om. Eva tror även att man får en 

allmän läslust om man fattar tycke för någon bok.191  Denna allmänna läslust är nog 

det huvudsakliga målet för en barnbibliotekarie, även om bokpratet i sig riktar in 

sig på att lyfta fram ett fåtal böcker. Genom hela bokpratet ligger tesen antydd och 
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uttalas först i bokpratets slut: ”Läs och läs och läs!” Det är en uppmaning att läsa, 

förmodligen i första hand böckerna barnen får med till klassen och kanske framför-

allt de som bokpratats.  

Enligt bokpratarna vill man både locka barnen att läsa i allmänhet och att läsa 

just bokpratsböckerna. Bokpratsböckerna kan bli en ingång till att gilla att läsa i 

allmänhet. Eva hoppas att effekten av bokpratet blir att barnen läser mycket, att de 

blir sugna, men hon lyfter också fram att det är viktigt för henne ”att barnen förstår 

det här med berättelsen, det kan ju faktiskt vara så att man inte behöver läsa böck-

erna utan man förstår att det är värdefullt också att lyssna.”192 Alltså vill hon under-

hålla eleverna, inte bara i syfte att få dem att läsa utan detta underhållande inslag är 

ett syfte och mål i sig själv. Hon vill få eleverna att känna att det är värdefullt att 

lyssna. Att underhålla publiken kallas, som jag skrivit tidigare, med retoriska termer 

för delectare.193  

Tesen jag nämnde för talets inledning: ”Rösta i Bokjuryn” skulle även kunna 

vara ett argument för att läsa böcker, då röstningen i Bokjuryn skulle kunna tänkas 

utgöra en morot, något som Eva även lyfter fram under bokpratet då hon säger: ”Då 

får ni känna efter om ni är sugna [på att rösta], men det kan vara ett litet mål om 

man vill läsa nya böcker”.  

Böckerna som presenteras utgör argument för att man ska vilja läsa (dem) och 

få en uppfattning om att läsning är roligt. Varje bok i bokpratet kan således ses som 

ett argument för tesen ”Läs och läs och läs!” i och med att varje bok utgör ett skäl 

till att läsa i form av att ”X är en bra bok”. Underförstått finns en uppfattning att vi 

gärna läser de böcker som är bra, detta kan sägas utgöra garanten.194 Garanten kan 

precis som tesen synas självklar vilket gör att den inte alltid behöver uttalas.195 Ar-

gumentet ”X är en bra bok” sägs dock inte heller alltid rakt ut och även i de fall det 

gör det så är inte detta argument det starkaste utan det handlar snarare om att visa 

att boken är bra. Argumenten för att bevisa att det första argumentet ”X är en bra 

bok” är sant är ofta beskrivningar av boken eller högläsning av någon sida. Lin-

dqvist skriver att ”det är effektivare att visa att något är upprörande, roligt eller 

föraktligt jämfört med att bara säga att det är det.”196 Dessa bevis eller beskrivningar 

blir således stödargument till ovanstående huvudargument. Men varje bok kan 

också ses som ett eget litet tal med den tes, som annars skulle ses som argument till 

talets huvudtes. Argumentet: ”X är en bra bok” kan alltså även utgöra en tes i sig 

själv med argument som stödjer detta påstående, argument som bevisar varför böck-

erna är bra. Jag väljer att se på bokpratet som ett enda tal med böckerna som argu-

ment för en mer övergripande tes, men vill ändå lyfta fram ett annat synsätt med 
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varje bok som ett eget litet tal – precis som Langemack beskrev en disposition av 

enskilda bokpresentationer som egna små tal.197  Att använda detta sistnämnda syn-

sätt i själva uppbyggandet av ett bokprat skulle kunna tänkas göra varje enskild 

bokpresentation än mer effektiv och därmed skulle även talet som helhet givetvis 

bli lika effektivt. 

Eva vill gärna berätta om många olika böcker för att visa vilken bredd biblio-

teket har. Hon vill ha en variation i böckernas svårighetsgrad och hon vill att det 

ska finnas böcker med både tjejer och killar i huvudrollen – detta för att det ska 

finnas böcker som tilltalar alla elever. Men det allra viktigaste är att det är bra 

böcker.198 Hennes bokprat behandlade sju böcker. Fler böcker skulle innebära fler 

potentiella argument, men också att bokpratet skulle ta längre tid. Detta bokprat 

varade som jag tidigare skrev hela 50 minuter så frågan är om barnen skulle kunna 

lyssna mycket längre. Jag tror inte att det skulle vara lämpligt att lägga på ännu mer 

tid, utan i så fall korta ner varje enskild presentation så att fler böcker får plats inom 

samma tidsram. Just när det gäller bokprat skulle jag kunna tycka att ju fler argu-

ment desto bättre, just för att det ökar möjligheten att alla i publiken tilltalas av 

någon bok. Enligt Eva är målet med bokpratet att hitta en bok för alla i publiken.199 

Men om man ska lägga till fler böcker måste man ju givetvis fundera på om man 

verkligen hinner beskriva varje bok så att barnen vill läsa den. Evas fylliga beskriv-

ningar av böckerna tycktes fungera alldeles utmärkt så kanske vore det fel att ändra 

på upplägget. 

När Eva i inledningen frågade barnen varför man ska läsa lät hon barnen själva 

konstruera argument för tesen. Detta upplevde jag som mycket effektivt då det är 

svårt att inte lyssna till sina egna argument. Sedan kompletterade Eva barnens svar 

och lyfte fram sådana saker som barnen inte nämnde, till exempel att man kan lära 

sig saker ifrån skönlitteraturen (annat än att läsa) och att det är kul att läsa:  

Man kan lära sig hur man tänker faktiskt, för i de här böckerna så är det olika människor som 
har tänkt eller hur? […] i den boken tänkte dom så, och dom tänkte så, ja men så kan man ju 
också tänka, och utan att man liksom tänker på det när man läser så får man i sig massa sån 
kunskap, och hur kanske folk kan känna också. Det kallas för EQ […] Men framförallt är det 
roligt tycker jag i alla fall att läsa såna här böcker då man liksom kan förflytta sig in i en annans 
huvud eller in i en annan värld eller en annan tid. Man kan liksom koppla bort allting annat och 
så är man bara inne i den där boken. 

Här lyfter Eva tydligt fram en del av läsningens appell genom att peka på läsningens 

förväntade effekter. Dali menar att innan läsningen konfronteras läsaren med valet 

vad han eller hon ska läsa och funderar då först över den förväntade effekten av 

läsningen eller anledningen till att läsa, vilket exempelvis kan vara att bli road. Läs-

ningens förväntade effekt förmedlas genom ”reading appeal”, och Dali menar att 
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läsningen inte kan påbörjas utan någon förväntad effekt hos läsaren själv, vilket är 

beroende av åtminstone ett appell-element.200 Dessa förväntade effekter verkar en-

ligt Dalis definition inte vara appell-element i sig själva, utan istället stödja sig på 

appell-element. När det kommer till Evas motiverande ord om läsning uttalas enligt 

Dalis definition inte dessa appell-element utan endast den förväntade effekten, vil-

ket enligt mig kan tolkas som ett eget appell-element. Att höra om läsningens ef-

fekter och verkan torde sannerligen kunna locka till läsning och således vara en 

appell i sig själv, då en appell enligt Dalis definition ska locka till läsning. Olika 

skäl till att läsa kan vara bl.a. att fly till andra världar, att slappna av, att utvecklas 

eller lära sig om världen.201 Att nämna dessa som effekter av läsning torde även 

kunna locka till läsning. Syftet med bokprat är enligt Eva att barnen ska få lust att 

läsa, vilket hon menar är anledningen till att hon väljer att prata specifikt om varför 

man ska läsa.202  Då ett läsardrivet appell-element enligt Dali kan vara råd från vän-

ner eller specialister,203 kan, om bibliotekarien uppfattas som en specialist på 

böcker, ett bokprat i sig utgöra en läsardriven appell, men bokpratet utgör även en 

bokrelaterad appell då information om boken innan läsning utgör en sådan appell.204 

Argument i form av enskilda bokpresentationer 

När Eva börjar berätta om de enskilda böckerna fokuserar hon mer på vad Dali 

kallar bokrelaterade appeller än läsarorienterade som jag skulle säga att de flesta 

appellerna ovan utgör. Första boken som presenteras är Uppdraget och biblioteka-

rien inleder med att fråga om någon läst boken, varpå barnen svarar. Sedan fortsätter 

hon: 

Det är under andra världskriget och det är vid norska gränsen […] I den här boken så är det inte 
själva kriget man följer, det är inte massa soldater som skjuter på varandra som man möter, 
utan man möter några barn som bor i Sverige under den här tiden. 

Eva lyfter fram att boken handlar om barn, vilket torde kunna öka identifierings-

möjligheterna för barnen, vilket skulle öka bokens förmåga att övertyga enligt såväl 

Burke som Saricks.205 Hon berättar att det handlar om Maja som redan bor i byn och 

om två barn som flyr dit från Norge av två helt olika skäl. En pojke som flyr för att 

han är jude, och en flicka som har en mamma som ska gifta sig med en tysk: ”Så 

hon kallas för Tyskunge, och det är det värsta man kan vara i Norge”. Dessa tre 

barn bestämmer sig för att bilda en motståndsgrupp och hjälpa folk. ”Det finns en 

kvinna i motståndrörelsen i Norge som är väldigt bra. Svarta rosen heter hon. Ingen 
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vet riktigt vem hon är, men hon är fenomenal” berättar Eva och sedan viskar hon: 

”Dom får reda på att Svarta rosen är hotad.” I en artikel i På tal om böcker skriver 

Karin Zetterberg att genom att oväntat sänka rösten kan man uppnå ohygglig spän-

ning och ökat intresse.206 ”Och då är det så att precis där dom bor, i skogen, där är 

gränsen, där står det en sån här tullpatrull och vaktar. Och dom skjuter! Om det är 

någon som går över gränsen då skjuter dom.” Ett barn säger något jag inte kan upp-

fatta och Eva avbryter: ”Säg inte för mycket nu. Men dom ser ju faktiskt någon som 

blir skjuten. Dom går dit för att spionera lite och kolla hur det funkar och då ser 

dom faktiskt nån som blir skjuten. Och det är väldigt otäckt. Den här är ganska 

otäck bitvis, eller hur?” säger hon och vänder sig mot de som läst boken. ”För det 

känns som att det är på riktigt, eller hur?” Att den är otäck ser jag som ett direkt 

argument till att läsa boken om man gillar otäcka böcker och att det känns som att 

det är på riktigt torde kunna öka möjligheterna för barnen att relatera till boken. 

Annars argumenterar Eva genom att beskriva boken och lyfta fram de inneboende 

argumenten, eller de bokrelaterade appellerna sammanfattning av handling och be-

skrivning av karaktärer enligt Dali.207 ”Den är jättespännande” inflikar hon alldeles 

vid slutet och detta är ett tydligt argument som vilar på garanten att vi gärna läser 

spännande böcker.  

Eva tror att man måste öka kunskapen framförallt hos de som inte läser. Med 

det menar hon att det gäller att barnen förstår vad det handlar om att läsa. Om man 

får böckerna förklarade så kan man kanske också se vad det är som kan vara intres-

sant för en själv, menar hon. Sen tror hon överhuvudtaget att det här med att höra 

berättelser alltid är bra och att det skapar mersmak för att läsa boken bara för att ta 

reda på hur det slutar.208 På så sätt blir det ett argument i sig att berätta om boken 

eller läsa ur den, i och med att det så att säga startar en process hos barnen som de 

bara kan fullfölja genom att läsa boken. Att få böckerna förklarade ger information 

om boken vilket enligt Dali bidrar till dess appell.209 Detta utgör docere med retori-

kens termer, dvs. att lära publiken något nytt.210 

  ”Den här, har nån läst den?” säger Eva och håller fram Under Ägget. Att kunna 

hålla fram boken i fysisk form tycker hon är en fördel mot att visa en PowerPoint-

bild och att man läser ur just det exemplar som de ska få.211 Hon berättar för barnen 

att denna bok handlar om Theo och att hon och hennes mamma bor i ett hus som 

Theos morfar äger.  Morfadern har precis blivit överkörd av en bil: ”Och Theo såg 

det, så hon sprang fram till honom och innan han dog så sa han nånting om, leta 

under ägget, leta under ägget, innan det är försent.” Eva pekar på tavlan med ägget 

på bokens omslag och säger att Theo letar bakom tavlan morfar målat, men hittar 
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ingenting. Här blir bokens omslag mer tydligt rekvisita. Sedan berättar Eva att till-

sammans med en nyinflyttad kompis försöker Theo lösa mysteriet. Eva berättar att 

de tagit ner tavlan för att leta igenom den och plötsligt råkar de spilla lite terpentin 

på den och då börjar målningen lösas upp: ”och under den så finns det en annan 

målning och det är inte vilken målning som helst. Det är en målning av en konstnär 

som heter Rafael, har ni hört talas om Rafael?” Barnen svarar och Eva berättar kort 

om Rafael och säger att hans tavlor är enormt mycket värda. Detta står i kontrast 

till att hon även berättat att Theo och hennes mamma har väldigt lite pengar. ”Och 

Theo hon blir ju lite förvånad. Har morfar stulit den här?” Hennes nyfunna kompis 

hjälper henne och de finner att morfar var med i andra världskriget, fast han sa att 

han inte var det: 

Så dom undrar varför har han ljugit om det? Och var det så att han egentligen var en tjuv som 
har stulit en tavla? Det är det dom ska ta reda på och då börjar boken bli riktigt spännande, för 
dom får reda på mycket om andra världskriget och om morfar och om personer som försvann 
under den tiden och tavlor som försvann. Det händer så mycket, så mycket, så mycket. Det får 
man läsa i den. 

Detta utgörs av bokrelaterade appeller, enligt Dalis definition, i form av framförallt 

en beskrivning av handlingen.212 Genom att säga att ”då börjar boken bli riktigt 

spännande” trappar Eva upp spänningen och ordvalet kan tänkas styra hur barnen 

uppfattar boken, precis som Kindeberg menar är fallet i undervisningssammanhang 

då hon skriver att hur väl läraren kan uttrycka sitt engagemang och intresse för äm-

nesinnehållet påverkar hur eleverna tänker om och känner för ämnet.213 Att Eva upp-

repade gånger talar om böckerna som spännande och att hon har entusiasm i rösten 

när hon talar om böckerna, torde kunna smitta av sig på barnen. 

 Eva tittar på böckerna på bordet en stund, ser ut att välja bland dem och fattar 

sedan tag i en och säger: ”Här. Den här handlar om Alicia, Hon & Han heter den 

av Katarina [von] Bredow. Har du läst den?” säger hon och tittar på en elev som 

förmodligen gjorde något uttryck för att visa detta. ”Det här är faktiskt andra boken 

i en serie, men det spelar inte så stor roll, eller hur? ”säger hon och riktar sig åter 

mot den som läst boken. Sedan läser hon högt från första och andra sidan med stor 

inlevelse om en flickas beundran av en annan flicka och håller sedan fram boken. I 

intervjun framgår att i detta stycke läste hon upp något som hon menar kan vara lite 

svårt att förklara, men som barnen naturligtvis känner igen direkt – att man befinner 

sig i en kompissituation och ser på varandra på ett visst sätt. Och Eva menar att om 

hon istället skulle beskriva det med egna ord skulle det kanske bli lite töntigt, men 

i boken har man lyckats skildra detta väldigt bra och därför vill hon använda det. 

Det blir således en bokrelaterad appell i form av ett argument som hon inte formu-
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lerar själv utan tar direkt ur boken. Något som verkar vara ett oerhört effektivt ar-

gument enligt Eva då hon menar att det nästan alltid ger effekt att läsa högt för 

barnen.214 Sedan fortsätter hon med att berätta: ”Hon går i femman precis som ni. 

[…] Känner ni igen det där att ibland kan det vara nån som är sådär så man skulle 

så gärna vilja vara på det sättet eller åtminstone vara kompis?” Här upplever jag det 

som att Eva hjälper barnen att identifiera sig med karaktären i boken för att de ska 

vilja läsa den. Alla barnen i publiken går ju i femman och många kan nog känna 

igen sig i att man kan vilja vara som någon annan. En boks appell handlar enligt 

Saricks om just detta, de delar som läsaren kan relatera till.215 Här tolkar jag det 

alltså som att Eva försöker hjälpa barnen att finna dessa delar. Även Burke menar 

ju att identifikation övertygar.216 Så det är bra av Eva att hjälpa barnen med detta för 

att uppnå målet att övertyga dem att läsa. Sedan beskrivs själva handlingen, en 

bokrelaterad appell enligt Dali: Alicia blir kontaktad av en sjuttonårig kille via Fa-

cebook och de börjar prata och hon lurar sina vänner att de är ihop. Detta för att bli 

kompis med Ida, flickan hon beundrar. Sedan ska hon och den här killen även träf-

fas. ”Och det kanske ni har lärt er att man kan inte alltid lita på vad folk skriver på 

nätet. Det får Alicia lära sig. Men jag ska inte berätta mer. Det får ni också läsa.” 

Här antyder Eva att något kommer att gå snett, vilket barnen får ta reda på genom 

att läsa. 

Nästa bok är Vi ses i Obsan och argumentation ser ut som följer: ”Det här hand-

lar om Annika. Annika hon ljuger hela tiden. Hon tycker att sanningen är så tråkig 

så det har liksom blivit en vana för henna att ljuga. Och hennes kompisar vet ju det 

så det är ingen som någonsin tror på vad hon säger.” Eva berättar att det är som-

marlov och att familjen ska resa bort. Hon berättar också att Annika ska få ett sys-

kon till hösten. ”Men så plötsligt så händer nånting. Mammans vatten går, du vet 

det är det som händer när barnet ska födas. Plötsligt så är det blod i hela köket. Och 

mamman och pappan far in till sjukhuset. Och hon lämnas ensam med det här blodet 

i köket.” Detta inslag präglas av evidentia, något som innebär att ge målande och 

livfulla beskrivningar för att väcka känslor – att ge konkreta detaljer, vara specifik 

och tydlig för att åhöraren ska kunna se det hela framför sig.217 Karna Nyström me-

nar att man genom att använda ett färgrikt språk fyllt med levande detaljer hjälper 

barnen med att måla upp bilder i huvudet.218   

Eva fortsätter berätta att föräldrarna måste stanna på sjukhuset för att barnet 

föds i 27 veckan och behöver vård: ”Ni vet barn ska vara 40 veckor i mammans 

mage, så det är inte utvecklat än det här lilla barnet, så det är inte så stor chans att 

den här lilla pojken kan överleva.” Annika blir därför hemma istället för att de reser 

bort och hon glider runt om dagarna och umgås en del med sin morfar. Så träffar 
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hon ett tufft gäng i Observatorielunden eller Obsan som de kallar det. Dessa ung-

domar börjar hon hänga med. ”Dom leker sanning eller konsekvens varje dag, kän-

ner ni till den leken?” Här tolkar jag det återigen som att Eva hjälper till med iden-

tifikationen. 

Då brukar man ju få välja mellan sanning eller konsekvens, om man vill säga en sanning eller 
om man får göra nåt uppdrag, pussa någon brukar det vara. Men här så har dom sina egna 
regler. För det första säger dom, att ”nej vi vill inte ha några sanningar”, för dom vill inte berätta 
om sig själva. Men vi har konsekvenser och då får man uppdrag, eller utmaningar kanske man 
kan säga, som att till exempel stjäla nåt i en butik, eller ta hål i öronen med en spik.[…] Men 
så småningom så tycker hon [Annika] att man behöver ha en sanning ibland […] Det som hon 
inser också, det som händer den här sommaren för Annika, det är ingen som tror henne om hon 
skulle berätta det. Och sen när hon berättar det på hösten är det ingen som tror henne för att 
dom vet ju att hon brukar ljuga. ”Och det där, det var ju så osannolikt, det var mer än du brukar 
kunna hitta på.”  

Och vad det är som är så osannolikt menar Eva att man får läsa i boken. Här binder 

Eva ihop början och slutet. Början med lögnerna och slutet med en sanning som 

ingen kan tro på för att Annika ljugit så mycket innan. När Eva säger att de tar hål 

i öronen med en spik reagerar barnen högt och jag ser det som att hon med hjälp av 

den detaljen väcker olustkänslor. Även om dessa olustkänslor kanske inte påverkar 

lusten att läsa boken, då det rör sig om en så liten detalj, påverkar olustkänslorna 

säkerligen intresset av att lyssna vidare.  

 När Eva ska presentera Nidstången, första boken i serien Pax, berättar hon: 

”Den här handlar om Alrik och Viggo, som är två bröder. Deras pappa vet man 

ingenting om och deras mamma är sjuk på nåt sätt, så de har fått flytta mellan olika 

fosterhem och nu har de hamnat i Mariefred. Känner ni till Mariefred?” Barnen 

svarar och Eva säger något kort om Mariefred och fortsätter sedan: ”Dom hamnar 

hos Laila och Anders som visar sig vara jättebra, trevliga människor som dom ska 

bo hos.” Men Eva berättar att i skolan är de inte riktigt lika trevliga och Viggo 

hamnar i bråk, vilket leder till att bröderna måste hjälpa ett par som arbetar med 

trädgården vid slottet. 

Men det är så här, och det är nu det börjar bli riktigt spännande, Magnar och Estrid dom jobbar 
i trädgården men egentligen är deras viktigaste uppgift att vakta ett gammalt bibliotek som 
finns under jorden i Mariefred. Och kring det så finns det väldigt mycket mystiska regler, och 
i det här så finns det både varelser och böcker och mystiska föremål och nu har saker börjat 
hända. Dom har börjat känna av att det är mystiska krafter och att det kommer hända nånting 
där snart. Och dom enda som kan rädda dom, det är, för Estrid kan spå i kort och hon har 
kommit fram till att dom enda som kan rädda dom det är korpbröderna med svärd i varje hand. 

Eva viskar det sista och säger sedan att det visar sig att korpbröderna är Alrik och 

Viggo då de har ett varsitt halsband med en korpvinge och båda två är tvåhänta, 

alltså både vänster- och högerhänta. ”Estrid tycker att det är jättekonstigt, vi kan ju 

inte ha några barn som räddar biblioteket. Men det är dom så därför får dom komma 

ner i deras mystiska bibliotek.” Sedan berättar Eva att hon ska läsa högt ur boken 

och visar först lite av bokens bilder och menar att dessa gör boken ännu otäckare. 
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Här används boken som rekvisita och dess bilder som ytterligare argument för att 

läsa den. Hon berättar att Magnar och Estrid ska utsätta barnen för ett test för att se 

om det verkligen är de som är korpbröderna och sedan läser hon länge ur ett spän-

nande avsnitt med magiska och lite otäcka inslag. Hon använder därmed bokens 

egna argument. Hon behöver här inte tänka på att formulera något med egna ord, 

utan endast välja en del i boken som kan fungera som argument. Uppläsningen är 

inlevelsefull och det känns som en sagostund. Sedan stänger Eva dramatiskt boken 

och säger: ”Visst verkar den spännande?”  Under intervjun berättar hon att om man 

läser en bit högt blir barnen ofta sugna för då känner de boken, menar hon. När hon 

väljer del för högläsning brukar hon välja en del i boken som ger en viss stämning, 

berättar vad det verkligen handlar om eller som bara är väldigt spännande.219 Vid 

högläsningen precis som när hon bara berättar om en bok förstår jag det som att hon 

vill väcka en känsla av nyfikenhet hos barnen, nyfikenhet är en läsardriven appell 

enligt Dali.220 Inom retoriken skulle jag räkna detta med att väcka nyfikenhet till 

pathos (även om exempelvis Aristoteles inte har med nyfikenhet bland de känslor 

han beskriver). ”Pathos handlar om att försätta åhörarna i ett känsloläge som gör 

att de övertygas om din ståndpunkt.”221 I bokpratet skulle detta känsloläge kunna 

vara just nyfikenhet, då nyfikenhet inför böckerna skulle övertyga åhörarna om att 

läsa. För att beröra publiken är det bra om talaren själv berörs av sitt ämne. Vill 

man väcka glädje hos sin publik bör man själv vara glad. Talarens egna känslor kan 

därmed användas för att påverka.222 Det märks tydligt att Eva tycker om böckerna 

hon talar om. Karna Nyström menar att ett bokprat egentligen handlar om att låta 

sin egen entusiasm över böckerna smitta av sig på publiken.223 Greta Renborg menar 

att för att ett bokprat ska kunna inspirera krävs att den som håller det själv ska ha 

upplevt något inför boken den talar om. Det viktiga är då inte att tala om att man 

upplevt något utan att berätta vad man upplevt.224  

Sedan pekar barnen på en bok, och bibliotekarien bekräftar: ”Den?”, varpå bar-

nen nickar. ”Två städer, är det nån som har läst den?” Eva ger barnen utrymme att 

svara innan hon fortsätter med en mycket spännande inledning: 

Den är också spännande, fast på ett helt annat sätt. Den här handlar om Leon. En dag när han 
är ute och spelar boll bara på gården så kommer ett stor svart moln och det blir liksom mörkt 
överallt och det regnar nånting svart som förstör hela världen. Hans hus, hela världen omkring 
honom, allting bara ödeläggs. Och han inser att ”Jag är ensam, jag kan inte göra nåt.” 

Sedan berättar hon att Leon lyckas rädda en liten hundvalp som han stoppar innan-

för tröjan. ”Den är lite skadad men han gör allt han kan för att den ska överleva. 

Och det gör den. Han kallar den för Devil.” Barnen skrattar åt namnet och Eva 
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berättar att Leon inser att han måste ta sig någonstans där det finns mat och skydd 

och han vandrar och vandrar. Han kämpar sig framåt med Devil och båda skadas 

under resans gång.  De möter en tjej som heter Anja som också har vandrat omkring 

och försökt hitta mat och ställen att stanna på. De slår följe och kommer till en stor 

mur. De tar sig in där i hopp om att det ska finnas människor, hus och mat. Det visar 

sig vara en stad som styrs av någon som kallas El Tyrann. El Tyrann har delat upp 

staden i manliga och kvinnliga sidan och fått männen att tro att kvinnorna är opå-

litliga och vice versa. Leon och Anja skiljs därför åt och de längtar efter varandra. 

Leon får som uppdrag att med hjälp av Devil vakta ett monster medan Anja får 

jobba med att sminka tjejer. El Tyrann vill ha tjejer och han vill att de ska vara 

riktigt snygga. Men tjejerna kommer aldrig mer tillbaka efter att Anja sminkat dem, 

vilket gör Anja förtvivlad.  

Men Anja och Leon dom är ju bestämda på att dom måste försöka träffas och rymma från det 
här, överleva på nåt annat sätt, och dom har ju Devil och Devil han kan faktiskt ta sig genom 
ett hål i muren mellan, det kallas den fattiga och den rika staden och den fattiga är ju den där 
Anja bor och den rika är där Leon bor, fast Leon har det ju inte rikt alls. Men då kan Devil gå 
emellan och då vet dom ju, då har dom ju liksom koll på att den andra lever. Den är också 
jättespännande. 

Här används bokrelaterade appeller då Eva beskriver karaktärerna och hand-

lingen,225 även om karaktärerna beskrivs indirekt. Att boken är spännande används 

också som ett direkt argument. 

Som sista bok presenteras Liksom helt magiskt som är ett gemensamt beslut. 

”Mårten Melin har ni läst nån bok av va? Ni vet han skriver ju både lite spännande 

och väldigt roligt. Och oftast är det nånting lite magiskt.” Här tycks Eva försöka 

appellera med hjälp av bokens författare, något som Dali menar är ett appellele-

ment: ”A reputation and standing of an author in the literary world in addition to 

his or her popularity with readers constitutes another appeal element.”226 Eva forts-

ätter med att säga att ”i den här så är det lite så också, det här är faktiskt tolv olika 

berättelser. Och i alla så finns det nån som möter det här magiska.” Sedan beskriver 

hon mycket kort handlingen i några berättelser men presentationen känns överlag 

lite hastad och Eva går inte in på djupet i någon av berättelserna, vilket annars hade 

gett ett bra smakprov som kan locka till att läsa resterande texter. Hon avslutar med: 

”Allting är så här lite lagom mystiskt, så man liksom inte fattar först, och så får man 

klura ut lite och så är det helt vanliga barn också. Den är jättebra.” Förutom förfat-

taren skulle en appell här kunna utgöras av att det rör sig om korta berättelser. Detta 

lyfter dock inte Eva fram så mycket. Korta berättelser torde kunna locka barn som 

är mer tveksamma till läsning. Att hon lyfter fram att boken även tar upp ”helt van-

liga barn” kan tänkas vara menat just för att barnen ska kunna känna att de kan 

                                                 
225 Dali, K. (2014), ”From Book Appeal to Reading Appeal”, s. 32, 43. 
226 Dali, K. (2014), ”From Book Appeal to Reading Appeal”, s. 34. 
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relatera till boken som annars beskrivs som mystisk. Att den beskrivs som mystisk 

ger en känsla av atmosfären i boken.  Enligt Saricks är atmosfär en appell som ryms 

inom det appellelementet som hon kallar ”frame” eller ramen.227  

Jag finner de allra flesta argumenten genom detta bokprat vara av logisk karak-

tär, logosargument, då de med hjälp av enskilda exempel hjälper publiken att dra 

förståndsmässiga slutsatser.228 Eva berättar helt sakligt varför hon tycker att en bok 

är bra, men då kommer även pathos in i och med att hon försöker väcka en känsla 

av nyfikenhet inför boken. Alla böcker som presenteras kan vidare sägas utgöra 

docere till viss del i och med att barnen lär sig om böckerna. Men även de andra 

plikterna movere och delectare kan anses uppfyllda i talet då movere handlar om 

att beröra och publiken i detta fall blir förhoppningsvis berörd antingen genom att 

nyfikenhet väcks eller någon annan känsla, och delectare handlar om att underhålla 

vilket både högläsning och bokpresentationerna förhoppningsvis gör. Det är således 

en blandning av dessa precis som det ska vara i ett bra tal.229  

Barnens och lärarnas upplevelse av bokpratet 

Jag intervjuade elva barn som besökte detta bokprat och delade upp dem i två in-

tervjugrupper. I dessa uppgav alla att de var sugna på att läsa böckerna Eva pratat 

om. Därmed kan man slå fast att Eva uppnått syftet att få dem att vilja läsa. Någon 

var så pass sugen att han tänkte hoppa över intervjun för att han trodde att han skulle 

missa utlottningen av böcker. Först efter att läraren försäkrat om att detta inte var 

fallet så följde han med in i grupprummet. Någon gav uttryck för att denne ville 

läsa alla böcker som presenterats, annars verkade Två städer och Under ägget vara 

populärast i ena gruppen, även om någon också ville läsa Hon & Han och ”lju-

gartjejen”.  I andra gruppen var följande böcker populärast: Uppdraget, Under äg-

get, Hon & han, Pax, och Två städer. Med andra ord nämndes alla utom de tolv 

berättelserna som Eva presenterade väldigt kort i slutet. Att den sista presentationen 

verkade aningen förhastad kan vara orsaken till detta.  

”Det värsta med det där bokpratet var att hon fick nästan alla böcker att verka 

spännande” sa en pojke. Något viktigt att poängtera är att alla barnen i dessa inter-

vjugrupper uppgav att de gillar att läsa, vilket kan tänkas underlätta arbetet för bib-

liotekarien betydligt. Det är viktigt att hålla i minnet att precis som Langemack 

säger är varje publik unik. Olika publiker har olika nivåer av uppmärksamhet, dy-

namiken i olika grupper skiljer sig åt liksom stämningen i rummet och publikens 

reaktioner på bokprataren. Ett bokprat som fungerade i en klass behöver inte alls 

fungera i en annan.230   

                                                 
227 Saricks, J. G. (2005), Readers’ advisory service in the public library, s. 58. 
228 Karlberg, M. & Mral, B. (1998), Heder och påverkan, s. 40. 
229 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 58. 
230 Langemack, C. (2003), The booktalker’s bible, s. 79. 



 49 

En pojke lyfte fram att det han minns mest från bokpratet är bibliotekarien och 

hennes röst. Han tyckte att hon hade en så härlig röst, vilket han talade länge om. 

Här kan vi därför tala om rösten som konstfull. Precis som språk och uttryck bör 

förhålla sig till dygderna: korrekt, klart, konstfullt och i enlighet med principen om 

decorum, bör även framförandet göra detta.231 Quintilianus menar att en konstfull 

röst är ledig och flytande, stark, rik, flexibel, säker, behaglig och välljudande, ut-

hållig, klar, ren och skär genom luften och fäster sig i örat. Det är en typ av röst 

som blir hörd, inte på grund av dess volym, utan beroende på dess speciella kvali-

tet.232 Alla verkar ense om att Eva var behaglig att lyssna på och att bokpratet var 

underhållande, vilket visar på att bokprataren uppfyllt plikten om delectare – att 

underhålla.233  En flicka hade dock läst alla böcker som presenterades utom en, vilket 

hon givetvis tyckte var tråkigt. Första delen i Pax var den enda hon inte läst, men 

den tyckte hon inte verkade bra. Detta blir ju givetvis ett problem, då de andra bar-

nen fick många titlar att välja på eller många argument att kunna bli övertygade av, 

medan hon alltså bara fick en enda bok, ett enda argument. Att lägga allt krut på en 

bok skulle man kanske inte göra medvetet i ett bokprat, så detta blev lite olyckligt.  

I och med att publiken ändå fick vara med och påverka valet av böcker, förefaller 

det vara svårt att helt undvika en sådan här situation. Kanske skulle detta kunna 

undvikas om bibliotekarien varje gång hon frågar om någon läst boken lägger an-

siktet på minnet för att anpassa bokvalet i en situation som denna, men detta kan 

nog vara väldigt svårt och dessutom är det inte säkert att alla barn är bekväma att 

svara på sådana frågor under bokpratet. 

En flicka sa att det tack vare bokpratet blir enklare att välja bok att läsa, det kan 

hon annars tycka är svårt när hon är på biblioteket. Här finner hon alltså en hjälp i 

det begränsade urvalet som ett bokprat erbjuder, något som Maria Törnfeldt lyfte 

fram i Att väcka läslust hos lässvaga barn och ungdomar som en av bokpratets 

fördelar då hon just menar att det blir lättare för barnen att välja i det begränsade 

urvalet som erbjuds genom bokprat.234 

En annan flicka menar att hon har svårt att ge böckerna en chans om hon inte 

har hört något om dem innan: ”Det är bättre om nån typ bara säger att den här boken 

är bra, det är lite svårare om man ska komma på själv vad man ska läsa.” Att få en 

bok rekommenderad kan hjälpa denna flicka att välja.  Detta bevisar det Dali skriver 

om att mängd information om en bok bidrar till dess appell.235 I detta fall menar 

flickan att det räcker med att bara ha fått höra något litet om boken – hon väljer 

således den bok hon hört talas om framför en mängd anonyma verk i hyllan.  Även 

Asker slog fast, i Tre ord i kroken – les denne boken, att det är de böcker som blir 

presenterade som också blir lästa.236  Ytterligare en elev gav uttryck för att bokpratet 

                                                 
231 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 318. 
232 Quintilianus, The orator’s education, 11.3.40. 
233 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 58. 
234 Törnfeldt, M. (1993), Att väcka läslust hos lässvaga barn och ungdomar, s. 31. 
235 Dali, K. (2014), ”From Book Appeal to Reading Appeal”, s. 32. 
236 Asker, K. (1992), Tre ord i kroken - les denne boken, s. 51. 
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underlättar då det kommer till att välja böcker: ”Jag brukar oftast bara ta en bok i 

hyllan, men nu vet man vilken man ska ta.” Kanske kan man säga att barnet här ger 

uttryck för att även docere uppfylls i talet – talarens plikt att lära publiken något 

nytt.237 Att movere, dvs. att röra sina åhörare,238 uppfylls märks tydligt då det hos 

alla de intervjuade barnen väckts en känsla av nyfikenhet inför böckerna.  

Elevernas lärare menar att anledningen till att hennes klass besökte detta 

bokprat är för att hon och skolan vill stimulera och uppmuntra till all form av läs-

ning. Hon menar att biblioteket är en fantastisk resurs att tillgå där de verkligen är 

uppdaterade, hjälpsamma och inspirerande. Hon upplevde att bokpratet var anpass-

sat efter målgruppen och lyfte fram att bibliotekarien var lyhörd och lyssnade på 

elevernas kommentarer och lät dem styra vilka böcker hon skulle berätta om. I öv-

rigt fick klassen göra en lista med kö-system på vissa böcker som blev särskilt po-

pulära. På frågan om de talade något om bokpratet efteråt svarade hon att ”det var 

lite ont om tid och alla ville hugga in och börja läsa”,239 vilket låter som en positiv 

inställning. Detta är just vad man vill uppnå med ett bokprat. 

 Denna klass skulle även delta i Bokjuryn och varje elev fick minst femton mi-

nuter varje morgon till läsning samt vissa småstunder och sedan fick de även ta hem 

och läsa böckerna.240  

Retorisk analys av bokprat 2 

Actio 

Bokprat två pågick i strax över 30 minuter och rummet för detta bokprat var mycket 

stort då tre hela klasser skulle få plats. Längst fram i rummet stod ett högt bord med 

två höga stolar bredvid.  Vid ett annat bord tätt intill stod en dator som var inkopplad 

så att dess skärm även visades på en projektorduk för barnen. Bibliotekarien Lena 

kunde styra bildspelet med hjälp av en dosa. Tre värmeljus var tända på det höga 

bordet och rummet var nedsläckt. På skärmen visades inledningsvis Bokjuryns 

webbplats och Lena tog plats på en av de höga stolarna vid bordet efter att hon ställt 

fram ett mikrofonstativ med en mikrofon. Hon talade om att hon var lite sjuk och 

därför inte kunde prata så högt och var i behov av mikrofonen. Barnen satt i rader 

vända mot bibliotekarien och skärmen med Bokjuryn, med fönster omkring sig på 

båda sidor. Lena småpratade lite tills alla satt sig, något som rekommenderas av 

Greta Renborg.241 Sedan drog hon igång med att presentera Bokjuryn och något av 

det första hon gör är att ställa en fråga till eleverna: ”Känner ni till Bokjuryn?”  

                                                 
237 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 58. 
238 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 58. 
239 E-post från lärare till elever som besökte bokprat 1, 2015-01-21, 2015-02-08 . 
240 E-post från lärare till elever som besökte bokprat 1, 2015-01-21, 2015-02-08. 
241 Renborg, G. (1979), ”Det talade ordet”, s. 34. 
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Lena antog en ungdomlig roll i bokpratet, vilket påverkar både elocutio och 

actio (ordval och framförande) och dessa delar går här in i varandra. Att anta en roll 

som speglar publiken torde kunna underlätta identifikationen som Burke menar spe-

lar en avgörande roll när det kommer till övertygande. Han menar att man endast 

kan övertyga någon om man kan prata dennes språk och identifiera sitt sätt att vara 

med dennes.242 Lena gör detta fullt ut. 

 Böckerna hon presenterade visades på skärmen och fanns inte framme i fysiska 

exemplar. Lena menar att en anledning till att hon använder PowerPoint är att det 

finns barn som är blyga och tycker det är jobbigt att titta på bokprataren. I och med 

en PowerPoint-presentation har de något att fokusera blicken på medan de lyss-

nar.243  

 I övrigt menar Lena att hon försöker tänka på intonationen och andningen när 

hon talar, och på att tala klart och tydligt. Hon försöker även få in ett personligt 

tilltal genom till exempel frågor som ”har ni nån gång?” Det som jag främst tolkar 

som en hjälp för barnen att identifiera sig med böckerna, ser Lena först och främst 

som ett sätt att nå ett personligt tilltal. Hon går gärna in i en dialog och hon tycker 

att det är viktigt att bjuda in publiken. Men hon menar också att man får vara beredd 

på att man kanske tappar tråden och att man måste styra dialogen så att den inte 

urartar.  Elevers tyckande om boken vill hon dock spara till efter att hon berättat om 

den, för hon menar att det är svårt att saluföra en bok om någon redan sagt att den 

är dålig.244  

Den stora publiken skulle kunna tänkas bidra till att bokpratet inte kan bli lika 

intimt och personligt som med en mindre publik, men detta verkar inte vara fallet 

vilket kanske har att göra med att barnen känner till varandra då de går i samma 

skola. Det kanske hade varit annorlunda om barnen kom från olika skolor och var 

helt främmande för varandra – då kanske de inte lika enkelt skulle våga bidra med 

egna åsikter. Vid några tillfällen hör inte Lena att barnen svarar på hennes frågor 

och då missas tillfällen till samspel, men i övrigt råder en inbjudande stämning.    

Gällande mikrofonen så knastrar och sprakar den ett par gånger, vilket kan vara 

en nackdel med mikrofoner. En fördel är ju att man hörs väldigt bra. Lena hör dock 

efter med barnen om de störs av sprakandet: ”Stör det er när mikrofonen sprakar 

lite?” 

Memoria  

Att talet inte var nedskrivet ord för ord märktes på stilen. Det verkade vara helt 

manuskriptlöst och som att Lena talade fritt ur hjärtat. Det låg dock en del lappar 

på bordet som kanske innehöll stolpar eller stödord. Meningarna verkade dock for-

muleras fritt i stunden. I intervjun gav hon uttryck för att hon tycker att det ser 

                                                 
242 Burke, K. (1969), A rhetoric of motives, s. 55. 
243 Intervju med ”Lena”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
244 Intervju med ”Lena”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
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tråkigt ut om man har ett papper med sig och hon använder sig istället av nyckelord 

på en post-it lapp. Efter att hon läst en bok inför ett bokprat skriver hon dock ner 

vad den handlar om och vad hon ska säga om den, sen kör hon en muntlig genom-

gång som hon ibland spelar in och då försöker hon hålla sig till sitt nedskrivna ma-

nus. Då sätter sig manuset och sedan behövs bara nyckelorden. Detta skulle jag säga 

är ett utmärkt exempel på memoria, att öva in ett tal. Men då hon inte övar in det 

ordagrant och flera gånger så att formuleringar sitter, utan det mer handlar om att 

minnas det viktiga bitarna ur böckerna skulle jag säga att även detta tal är ”extem-

pore” enligt McCroskey, förberett men manuskriptlöst och inte heller memorerat 

ord för ord.245 Böckernas ordning och att hon först ska tala om Bokjuryn är bestämt 

sedan innan och under bokpratet har hon sin PowerPoint att följa. Den kan fungera 

som en hjälp för minnet, men det gör också att dispositionen inte kan improviseras. 

Elocutio  

Stilen är ungdomlig och klart anpassad efter målgruppen och här kan jag, som jag 

skrev under actio, se en koppling till Burkes identifikationsbegrepp. För att över-

tyga någon bör man tala dennes språk.246 Här följer ett talande exempel: ”Böckerna 

dom ska alltså ha kommit ut förra året, så även om någon härinne tycker att Sagan 

om ringen är den fett bästa boken så får man inte rösta på den. Så är det. Det måste 

vara 2014 års böcker.” Lena använder tydligt barnens eget språk, eller åtminstone 

vad hon tror är barnens eget språk och använder därmed, även om det är omedvetet, 

Burkes teori om att man ska tala till publiken på dess eget språk. När Lena inled-

ningsvis talar om Bokjuryn säger hon: ”Och det här ska ni veta, det här är kanske 

det finaste priset en författare kan få för det här är ju folkets röster, lite grand som 

Jerringpriset fast nu är det böcker inte idrott.” Här liknar Lena Bokjuryn vid något 

barnen kanske känner till och därmed underlättar hon för barnen att relatera till 

Bokjuryn. Detta utgör en liknelse som enligt retoriken kan användas i pedagogiskt 

syfte då bildledet hämtas från något som är känt eller bekant hos åhörarna.247 Lena 

är genom hela bokpratet väldigt talspråklig och det rör sig således om en mycket 

enkel stil även i detta bokprat – genus humile eller den låga stilen som är vardaglig 

och ger ett enkelt intryck.248 

Principen om decorum kan anses vara uppfylld då det just är ett enkelt språk 

som passar målgruppen.249 Dock skulle det kunna finnas en risk att barnen tycker 

att det blir lite töntigt när en vuxen använder ungdomliga ord, något som Lena även 

lyfter fram i bokpratet vid presentationen av en bok som är författad av bl.a. ett 

barn. Hon säger då att det inte finns något värre än när vuxna försöker låta ”hippa” 

                                                 
245 McCroskey, J. C. (2006), An introduction to rhetorical communication, s. 171–173. 
246 Burke, K. (1969), A rhetoric of motives, s. 55. 
247 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 272. 
248 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 298, 299. 
249 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid s. 297. 
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och hon lyfter även fram att hon själv kan ha gjort det i bokpratet. Kanske kommer 

hon undan just tack vare att hon visar denna medvetenhet. I övrigt var språket även 

korrekt och klart,250 även om talspråkigheten ibland kunde påverka korrektheten. 

Men i detta fall kan det synas viktigare att låta talspråklig än korrekt för att fånga 

barnen. Den fjärde av retorikens dygder för språket – konstfullt,251  kan inte heller 

detta tal sägas uppnå, men i analysen av det förra bokpratet slog jag fast att det 

förmodligen inte behövs då man vill väcka intresse för böcker.  

Dispositio 

Presentationen av Bokjuryn utgör talets exordium med inslag av narratio då det 

även ger en bakgrund till varför talet hålls. Anledningen till att man valt att tala om 

just dessa böcker är för att eleverna ska kunna delta i röstningen vilket Lena förkla-

rar, hon säger även att: ”ni är hitbjudna för att alla årskurs femmor i Uppsala får 

komma hit och vi pratar om böckerna som finns i era kassar som ni får ta hem till 

klassen, som är era/klassens böcker.” Här förbereder hon barnen på vad som ska 

komma, vilket är viktigt i talets inledning.252 Sedan följer presentationen av de 

böcker som utgör själva bokpratet, vilka kan ses som argument eller argumentatio 

som jag behandlar ingående under nästa rubrik. Böckerna presenteras i följande 

ordning: Inmurade av Lena Ollmark, Nidstången av Åsa Larsson och Ingela Kor-

sell, Vi ses i Obsan av Cilla Jackert, Silverpojken av Kristina Ohlsson, Hjärtlös av 

Petrus Dahlin, Spår i sanden av Nora Flygt och Torbjörn Flygt, Det är jag som är 

Juni av Lin Hallberg, Under ägget av Laura Marx Fitzgerald, Uppdraget av Camilla 

Lagerqvist och Drömbärarna av Kerstin Lundberg Hahn. Dispositionen är i detta 

bokprat fastlagd innan och böckerna presenteras i denna ordning på skärmen. Lena 

menar att det kan vara bra att dra igång med något riktigt spännande eller rafflande. 

Detta just för att man vill ha elevernas uppmärksamhet under hela bokpratet. Om 

man börjar med en dikt exempelvis kanske man tappar hälften av eleverna och det 

kan då vara väldigt svårt att återfå dem, menar hon. Detta stämmer väl överens med 

retorikens teorier om exordium och att fånga publiken redan där då man endast får 

en chans att göra ett första intryck.253  

Argumenten styrker en tes, propositio, som även i detta tal presenteras först i 

slutet och lyder: ”Jag hoppas att ni ska läsa dom här [böckerna]”. Men tesen ligger 

även antydd genom hela talet. Som avslutning eller peroratio säger Lena:  

Det där var dom böckerna som jag har läst, som jag tycker var jättebra och som nu finns i 
kassar, vardera tre stycken. […] Jag hoppas att ni ska läsa dom här och sen tycka att dom är 
lika bra som jag. Är det så att det kanske är nån bok som ni känner att den vill vi ha allihopa, 
då kan man ju ha högläsning till exempel med den, man kan bilda grupper och så kanske hög-
läsa för varandra. Kanske går den att ladda ner som e-bok. Det finns många sätt att få tillgång 
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 54 

till dom här böckerna. Jag vill bara säga tack för mig, jag tycker ni var bra lyssnare. Har ni 
några frågor får ni gärna komma fram efteråt. 

Här vill jag särskilt lyfta fram att Lena berömmer publiken, vilket är att smickra 

åhörarna och därmed visa att man vill dem väl,254 något som jag redan nämnt är en 

mycket viktig uppgift. Hon angriper även ett problem som ofta uppstår i samband 

med bokprat, nämligen att många barn vill läsa samma bok och att exemplaren inte 

räcker till, och försöker att komma med en lösning. 

Inventio 

Inledningsvis försökte Lena precis som Eva att locka barnen och klasserna med 

lärarna att rösta i Bokjuryn. Hon förklarade att: ”Det är en nationell, jag ska inte 

kalla det för tävling, men det är en nationell satsning, det innebär att man ska läsa 

så mycket man bara orkar av förra årets böcker.” Barnens uppgift enligt henne är 

inte i första hand att rösta utan att läsa. Sedan presenterar hon en del praktisk in-

formation om hur röstningen går till, viktiga datum och om hur vinnaren utses och 

hon vänder sig även direkt till lärarna för att informera om deras uppgift att regi-

strera rösterna. Här blir den retoriska publiken även lärarna då det finns information 

direkt till dem som man hoppas att de ska handla efter. En tes i denna del kan tänkas 

vara: ”Rösta i Bokjuryn (tillsammans med klassen)”, även om den inte uttalas. ”Och 

det här ska ni veta, det här är kanske det finaste priset en författare kan få för det 

här är ju folkets röster”. Precis som Eva lyfter Lena fram detta som ett argument då 

det kan tänkas bli mer intressant om författarna tycker detta är viktigt. ”Så ert jobb 

[…] det är att läsa så mycket ni bara har lust till. För det är viktigt med lusten här, 

och sen ska ni rösta” Bibliotekarien lyfter här fram en frivillighet. Man ska läsa det 

man har lust med. Även om klassens lärare i sin tur kanske kräver av barnen att de 

läser så torde frivilligheten som Lena ändå lyfter fram bidra till att det känns roligt. 

Hon fortsätter och vänder sig nu till lärarna: ”och fröknarna eller lärarna ni har fått 

såna här rösttalonger som ni kan kopiera upp och sen ska ni registrera rösterna som 

kommer in.” Hon håller upp rösttalongen och beskriver kort hur den ska fyllas i. 

”Men först måste man ju faktiskt läsa böckerna” säger hon och påbörjar bokpresen-

tationerna. 

Min uppfattning av huvudtesen är att det precis som i det tidigare bokpratet rör 

sig om en uppmaning att läsa framförallt de böcker bokprataren talar om. I detta 

bokprat lyder den ordagrant i talet: ”Jag hoppas att ni ska läsa dom här [böckerna]”. 

Här lyfter hon fram att det gäller just dessa böcker, och (kanske) även de andra i 

kassarna. Lena menar att syftet med bokprat är att ge barnen inspiration och lust att 

läsa – att hjälpa dem hitta läsglädjen. Detta torde gälla i allmänhet och man kan se 
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böckerna som presenteras som en potentiell ingång till en allmän läslust. Vid inter-

vjun framkom att Lena hoppas att det bubblar ute i klassrummen nu efter bokpratet 

och att de läser allt vad de bara orkar.255 Detta borde ju då framförallt gälla just 

böckerna hon bokpratat och resterande i kassen men kanske även andra böcker som 

gavs ut under 2014.  

Argumenten är böckerna själva: ”X är en bra bok”, som vilar på en uppfattning 

att vi gärna läser de böcker som är bra, vilket utgör garanten.  Bokpratet behandlade 

tio böcker och Lena menar att tio är ett gyllene tal och att hon alltid bokpratar tio 

böcker. Gällande urvalet menar hon att hon försöker se en bredd med lite genre-

spridning, olika läsnivåer och både tjejer och killar i huvudrollen. Detta för att det 

ska finnas något för alla.256 Alla ska kunna tilltalas av något argument för tesen, 

tolkar jag det som då det även för Lena handlar mer om att hitta någon bok för alla 

än många för någon, även om hon även hoppas på att några elever ska gilla fler 

böcker.257  

Argument i form av enskilda bokpresentationer 

Generellt genom bokpratet tycker jag mig alltså kunna se att böckerna utgör argu-

menten själva, vilket även var fallet i det tidigare bokpratet. Båda bibliotekarierna 

verkar ha arbetat med att fånga bokens kärna, bokens ”hook” och bokens egna ap-

peller, men Lena väver även in egna upplevelser och anekdoter, som när hon pre-

senterar den första boken Inmurade: 

När jag var liten så gjorde jag en väldigt dum sak med min storebror och det här ska ni INTE 
testa hemma. Lova det nu. Inte testa hemma. Vi körde en lek, jag kröp in i en sovsäck med 
huvet före, så lägger man några madrasser ovanpå och sen ska kompisarna ligga ovanpå 
madrasserna och så ska man se hur länge man står ut. Det är det dummaste jag har gjort. Sen 
dess är jag rädd för små utrymmen, och när jag läser Inmurade av Lena Ollmark då är det här 
en rysare för mig, för här handlar det om barn som är inmurade. 

Här avbryter en elev varpå Lena svarar: ”Klaustrofobi, jajamän det finns på min 

lista.” Detta inslag kan ses som ett sätt att fånga publiken, att väcka eller bibehålla 

deras intresse att lyssna. Detta görs till stor del med hjälp av evidentia då bibliote-

karien målar upp en händelse så att publiken kan se den utspelas.258 Efter detta följer 

bokens egna appeller: ”Nåväl det är såhär, i den här lilla orten så finns det en skola 

och nu har man bestämt sig för att man ska restaurera skolan. En trappa ner i källa-

ren där ska man göra en träslöjdssal. Hantverkarna kommer dit, man slår in en vägg 

och vet ni vad man hittar bakom den här väggen?” Hon tar en mycket, mycket kort 

paus som knappt ger utrymme för eleverna att svara utan frågan var nog mer tänkt 

för att få in ett personligt tilltal. Sedan fortsätter hon:  
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En skolsal, en gammal skolsal med bänkar och bord, ett tjockt lager damm, en sån här gammal 
griffeltavla som nån fröken har skrivit nånting på. Allt finns där, tiden har stannat, men det 
finns inga barn där. Hantverkarna dom plockar ihop alla saker och så slänger dom det på con-
tainern och så blir det då tre elever som kommer dit, tre elever som INTE gillar varandra. Det 
är Leo, han kommer från en annan ort. Han har varit med om någonting som han är livrädd ska 
läcka ut. Och sen Natta, hon har precis uppgraderat sina kompisar, hon vill inte vara med sina 
gamla tjejkompisar längre, hon vill vara med några som är lite äldre och det är lite farligt. Och 
så är det Teddy, han struntar i alla, han har sitt liv på datorn. Han går med i World of Warcraft 
och har sina vänner där. Han är ganska otrevlig. Och dom här tre barnen, eller ungdomarna får 
man då säga, dom kommer befinna sig nere i slöjdsalen och vara med om en sak som är så pass 
otäck att dom knyts samman och dom måste lösa det här som händer i den här boken som heter 
Inmurade.”  

Sättet Lena formulerar sista meningen på väcker spänning då hon menar att något 

riktigt otäckt kommer hända, men hon avslöjar inte vad. Precis som Eva använder 

Lena ord och ett röstuttryck som uttrycker ett engagemang som förhoppningsvis 

smittar av sig på barnen. Här använder Lena sig även av en enkel gest för att hjälpa 

barnen att hänga med – hon presenterar huvudpersonerna i berättelsen genom att 

räkna dem på fingrarna. 

”Inmurade är en bra bok” utgör ett outtalat eller implicit huvudargument då det 

inte behöver sägas rätt ut.  Stödet för detta uttalas däremot och utgörs av berättelsen 

om boken, där Lena lyfter in bokens egna appeller i form av karaktärer och en sam-

manfattning av handlingen.259 Detta utgörs enligt retorikens appellformer dels av 

logos, då man helt sakligt berättar varför en bok är bra, men även pathos då man 

försöker väcka en känsla av nyfikenhet inför boken. Viktigt är dock att framhålla 

att denna typ av argument inte handlar om att säga att en bok är bra utan om att visa 

detta och låta eleverna dra egna slutsatser om det som berättas. Lena förklarade i 

intervjun att genom att hon inte berättar hela storyn, utan plockar ut delar hoppas 

hon att barnen får en inblick i en historia som de förhoppningsvis vill fullfölja som 

läsare. Hon ser det som att om man gjort ett bra bokprat då har man öppnat en 

skattkista och då vill eleverna ha mer. Precis som Eva menar alltså även Lena att 

bara genom att berätta om en bok så är argumentationen klar, i och med att barnen 

naturligt vill veta hur det slutar. Det är därför viktigt att inte berätta för mycket, att 

inte tjata sönder boken. Men till syvende och sist handlar det om att det ska vara 

bra böcker och att det finns tillgång till bra historier. Och här lyfter Lena fram något 

viktigt och speciellt för just bokpratets retorik då hon menar att det inte är så att 

bibliotekarien ska skriva en egen handling för bokpratet utan man ska ju hålla sig 

till historien. Om den bra, så är hälften klart.260  

Efter beskrivningen av boken uttalar Lena även argumentet att hon själv tyckte 

att boken var ”läskig”, vilket kan fungera som argument åtminstone för de som 

gillar läskiga böcker. Detta blir även en form av ethos-argument då man hoppas att 

bokpratarens upplevelse av boken ska kunna påverka eleverna. Lena avslutar med 

att fråga om någon läst boken varpå barnen svarar nej. Något barn avbryter för att 
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berätta en anekdot, vilket Lena tillåter. Hon skrattar och bekräftar det eleven berät-

tat, för att sedan säga: ”Hörrni, vi går vidare!” 

Återkommande för argumentationen i detta bokprat (och i det tidigare) är att 

bokens handling och karaktärer presenteras, vilket utgör bokrelaterade appeller en-

ligt Dali.261  Frågor sticks in här och var, vilket jag ser som ett sätt att behålla barnens 

uppmärksamhet samt ett sätt i vissa fall att hjälpa barnen att identifiera sig med 

bokens handling genom att knyta deras liv till historien med hjälp av frågor som: 

”Är det någon som har varit i Mariefred?”, ”Brukar ni köra sanning och konse-

kvens?”, ”Är det nån som har hållit på med ridning?”. Lena poängterade i intervjun 

att detta var ett sätt att få till ett personligt tilltal. 

I de fall böckerna är en del av en serie uttalas detta och just att det är en serie 

tror jag kan tilltala unga för att serier förefaller vara populära och om man gillar 

boken som presenteras så kommer man att ha mycket att se fram emot i och med 

att det rör sig om flera böcker. Böcker som är en del av en serie är Inmurade, Upp-

draget, Silverpojken och Nidstången. Angående Nidstången som är den andra 

boken i bokpratet säger Lena även att det kommer bli en ”hit”, vilket är ett argument 

för att läsa boken: ”Hon har skrivit en ny serie som är, vi ba’ kände det på en gång 

när vi läste dom här, jag och mina kollegor – det här kommer bli en hit.” Hon fort-

sätter: 

Första två delarna finns i er kasse, tio är planerade. Är det någon som har varit i Mariefred? En 
riktigt gullig liten stad, där har jag varit. Det är så snuttinuttigt, inte kan det väl hända något fel 
eller farligt här. Åjo, det kommer hända mycket ruskiga saker. I Nidstången som är första delen 
där får vi träffa två killar: Alrik och Viggo, dom är bröder, dom är riktigt struliga, det är ingen 
som egentligen orkar med dom här två killarna. Och det är inte så konstigt att dom är struliga, 
dom har en mamma som inte orkar vara mamma för hon dricker ibland. Så Alrik och Viggo 
dom har flyttat runt till olika familjer och nu har dom kommit till ett ungt par i Mariefred och 
ni vet det dröjer inte länge innan dom har blivit osams med stadens gäng, mycket slagsmål blir 
det. 

 I den här staden finns också Estrid och Magnar, det är ett äldre syskonpar. Dom är väktare, 
dom vaktar ett bibliotek och dom känner att farliga makter börjar röra sig i Mariefred och dom 
väntar på ett ungt riddarpar. Det råkar faktiskt vara Alrik och Viggo som är riddarna vilket 
verkar konstigt, dom här struliga pojkarna, ska dom kunna rädda staden från helvetet? Mm man 
får se om man läser dom här böckerna vad som händer.  

Sedan räknar hon även upp ett antal saker som är bra med böckerna i serien: det är 

mycket skola, polare, slagsmål, elände, odjur som rör sig i mörkret och lite fantasy. 

”Urban fantasy brukar man kalla dom här för.” Dessa är argument för att läsa böck-

erna enligt henne då hon tror att barnen vill läsa om dessa saker, och dessutom 

använder hon genre som appell.262 Återigen hänvisar hon till sina egna preferenser 

i hopp om att de kan påverka barnen och säger att: ”Jag tycker dom här är riktigt 

bra och jag hoppas att ni kommer att gilla dom också.” Här uttrycker hon även 

välvilja då hon önskar barnen samma goda upplevelse som hon själv har haft.  
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Denna bok presenterades även av Eva i det första bokpratet och något Lena 

väljer att lyfta fram är att pojkarnas mamma dricker för mycket, vilket kan väcka 

pathos (känslor) i form av medkänsla med dessa pojkar vars mamma inte orkar med 

dem. Medlidande nämns av Aristoteles som en av känslorna man kan väcka med 

hjälpa av pathos och han ägnar ett helt kapitel i sin retorikbok åt denna känsla.263 

Även nästa bok, Vi ses i Obsan, är gemensam för de båda bokpraten. Lena bör-

jar med att beskriva bokens huvudkaraktär Annika, berättar att hon ljuger konstant 

och att familjen ska resa bort under sommaren. Sedan kastar hon oss in i denna 

scen:  

Mamma är nämligen i 27 veckan och då vet vissa att då är det några veckor kvar, tretton exakt 
faktiskt. Men i köket, efter skolavslutningen, så går vattnet på mamma. Vattnet, det betyder att 
förlossningen är i gång och det blir sörjigt, det blir äckligt för mamma föder nämligen där i 
köket. Och när man är sådär liten som 27 veckan då är inte lungorna klara, hjärtat behöver 
hjälp. Man måste snabbt in till sjukhuset och så får man ligga på en specialavdelning där riktigt, 
riktigt förtidigt födda bäbisar ligger och där måste mamma vara. 

Denna scen präglas av evidentia då bibliotekarien målar upp scenen så att publiken 

kan se detta utspelas.264 Det är en stark scen och jag upplever att barnen lyssnar 

uppmärksamt. Det är en intressant iakttagelse att båda bibliotekarierna väljer att 

lyfta fram just denna scen när de presenterar boken. Jag frågade naturligtvis om de 

tagit tips av varandra eller om det bara var en slump. Eva menade att de inte pratat 

om det, men att det nog är ett knep man använder, medvetet eller omedvetet, att 

hitta en dramatisk scen som utgångspunkt eller vändpunkt.265 Även Lena menar att 

det var en slump, men samtidigt så menar hon att det var själva startskottet i storyn. 

Hade inte mamman fött babyn i köket hade familjen troligtvis rest bort under som-

maren och det som hände i Obsan hade aldrig hänt. Med andra ord var det en dra-

matisk vägvisare in i berättelsen.266 

Sedan berättar Lena om gänget i Obsan och deras lekar. Hon frågar om barnen 

brukar leka sanning eller konsekvens och berättar sedan: 

Det gör dom här fast dom struntar i sanningen, dom kör bara konsekvens. Och då kommer dom 
göra riktigt dumma saker för att på nåt sätt bevisa var man står någonstans. Till exempel, det 
här ska ju inte ni göra så klart, göra hål i öronen eller dricka den där flaskan vin eller våga åka 
efter en bil på cykeln. Farliga saker, samtidigt så får man också veta, vad händer med lillebror? 
Kommer han klara sig? Han är ju som en liten ostbåge. Fin bok, spännande. 

Här återknyter hon till det som händer med lillebror och när hon säger att han är 

som en liten ostbåge fnissar barnen. 

Nästa bok som presenteras är Silverpojken, en fristående fortsättning på Glas-

barnen vilket lyfts fram. ”Nån som har läst den?” frågar Lena varpå barnen svarar. 
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”Ja vad bra, då känner ni Aladdin och Billie redan lite grand” säger Lena och be-

rättar att bokens huvudperson Aladdins mamma och pappa har en restaurang som 

heter ”Turken i tornet”. Barnen skrattar och detta kan ses som ett inslag av pathos, 

då humor väcker känslor av glädje. Att väcka känslor av detta slag torde kunna öka 

intresset av att lyssna. Sedan ger Lena en sammanfattning av bokens handling, vil-

ket enligt Dali är en bokrelaterad appell: 

Det är lite dåliga tider, det kommer inte kunder till restaurangen så mamma och pappa dom 
funderar på att kanske packa sakerna och flytta tillbaka till Turkiet. Och detta vill inte Aladdin 
för allt i världen. Han älskar ju Billie som kompis.  

Sen händer det lite konstiga saker i den här restaurangen, det försvinner mat och det är ju 
riktigt otäckt, att någon är inne i restaurangen nattetid och plockar. Kan det vara så att det är 
nån från den här flyktingbåten som ligger vid kajen eller kan det vara den här killen som Alad-
din ser ibland som är klädd i ganska gamla kläder eller kan det var kollegan på restaurangen – 
Mats, han är skum, han verkar inte sådär speciellt snäll. 

 Sen är det så att i skolan har Aladdin fått till uppgift att skriva om nånting i Århus och då 
har han fått reda på den här silverskatten som försvann för över 100 år sen. Det ska han forska 
om och tänk om han hittar den, då kanske dom kan vara kvar med restaurangen. Mycket av 
detta sker i Silverpojken som då är en spökhistoria, men så mycket mer kan jag säga och ni som 
läste Glasbarnen kan väl hålla med om att det är en så här lagom mysrysare? 

Här liknar hon boken vid en annan, nämligen dess föregångare och hon lyfter fram 

dess genre som appell.267 Att likna boken vid en annan är bra i de fall då publiken 

läst den andra boken och tycker om den. 

”Lite mer klaustrofobi då, det var tufft för mig den här gången att läsa alla dom 

här böckerna.” säger hon och börjar presentera nästa bok. ”Petrus Berlin heter en 

författare, han har skrivit om Kalle Skavank, är det någon som känner till dom?” 

Här försöker Lena göra författaren bekant för eleverna samtidigt som intresset bi-

behålls när barnen aktiveras. Om författaren är välkänd och har gott rykte kan denne 

användas som appell.268 Barnen mumlar och Lena börjar sedan berätta om boken 

Hjärtlös och om huset som bokens huvudkaraktär bor i. Där finns ett rum som hon 

inte får gå in i men hon blir ändå tvungen att göra det vid två tillfällen när hennes 

marsvin rymmer, och så här beskriver Lena det andra tillfället: ”så än en gång så 

går hon in i det här rummet och nu är det inte så varmt och mysigt därinne längre, 

nu är det tryckande och jobbigt och hon kommer inte ut ur rummet igen.” Detta kan 

verkligen sägas vara bokens ”hook”, den del av boken som ber om att berättas och 

den del som får någon att vilja läsa boken.269  ”Och vad händer inne i det rummet? 

Det får man läsa om i Hjärtlös.” Detta är en uppmaning till att läsa boken om man 

vill veta hur det går.  

Övergången till nästa bok ser ut så här:  

Nog med klaustrofobi, nu tycker jag vi drar till stranden och det gör man i den här boken: Spår 
i sanden, som är skriven av en pappa och en dotter och just därför tycker jag att den blir så bra. 
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För pappan Torbjörn Flygt han skriver vuxenböcker och dottern hon hittar det rätta tilltalet och 
när jag säger så, så används det ett språk som känns naturligt för hon är i den ålder som ni är i. 

Att dottern varit med och skrivit boken utgör ett argument till varför boken är bra, 

då det vilar på garanten att ett barn skriver på ett sätt som känns naturligt för andra 

barn.  Lena menar att det inte finns något värre än när vuxna försöker låta ”hippa”, 

och lyfter även fram att hon själv kan ha gjort det i bokpratet, och menar att detta 

aldrig blir fallet i denna bok då dottern får sätta tonen och prägla språket. Här an-

vänds alltså bokens stil som appell.270 Att Lena lyfter fram författarens ålder tolkar 

jag även som ett försök att få barnen att identifiera sig med den unga författaren. 

Att de delar samma ålder kan sägas utgöra det tecken av ”consubstantiality” eller 

väsensenhet som Burke menar övertygar.271  

 Att ordet klaustrofobi används genom hela bokpratet på ett sätt som inte verkar 

vara planerat utan initierades av ett barns kommentar, visar att Lena har lätt att 

anpassa bokpratet efter barnen. Det blir lite av docere – att undervisa publiken eller 

lära publiken något nytt,272 då hon använder detta relativt svåra ord gång på gång. 

Precis som jag menade i analysen av förra bokpratet kan varje bokpresentation ses 

som inslag av docere, då dessa böcker förhoppningsvis är nya för barnen. Även i 

de fall de inte är främmande för barnen kanske de ändå lär sig något nytt om boken 

i bibliotekariens framställning. I övrigt uppfyller även Lena de två övriga plikterna 

movere och delectare då jag anser att hon både berör och underhåller sin publik.273  

Sedan kommer en argumentation i form av en beskrivning av bokens handling 

och karaktärer – bokrelaterade appeller.274  

Det är nämligen så att i Falsterbo varje sommar kommer dom här tre ungdomarna träffas. Det 
är Sanna som har en lillebror som heter Kim, han är sju år och hon får alltid dra omkring på 
honom. Sen är det Nelly, hon kommer från Stockholm, hon är inne. Nelly hon kan allt det 
senaste, hon har föräldrar som alltid golfar i Falsterbo så hon kommer också dit. Så är det 
Kristian som bor med sina morföräldrar. Han ska gå på konfirmationsläger den här sommaren. 
Och dom här tre dom har ju sina roller. Det är faktiskt så att Kristian är kär i Nelly, såklart vet 
inte hon om det och Sanna är olyckligt kär i Kristian. Men dom träffas, dom träffas varje mor-
gon, dom har sina badhanddukar med sig och så lägger dom sig ganska nära ett stängsel där det 
förut var en militärförläggning. Det sägs att det försvann en person där för länge sen, på den 
där platsen. Den här gamla militärförläggningen den är läskig, man går inte in där såklart, och 
en dag när lilla Kim, lillebrorn ni vet, ska ställa sig och kissa precis vid stängslet så hittar han 
en mystisk slant, en peng som ser jättekonstig ut. Och när Kristian tar den här till sin konfir-
mationspräst för att visa upp den så börjar hon agera väldigt konstigt, hon försöker nästan sno 
den från honom. Sen är det mycket annat skumt som händer. Det är nämligen så att på dagarna 
kommer ett piratskepp och alla barnen bara rusar ner och köper glass, men nattetid så kommer 
samma piratskepp med människor som försvinner upp i förläggningen, men som inte kommer 
tillbaka. Och det här kommer alltså bli en pusseldeckare kan man säga. Vad är det som händer? 
Spår i sanden – en ren deckare helt enkelt. 
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När Lena benämner boken som en ”pusseldeckare” och ”en ren deckare” syftar hon 

på genren, och genre som appell hör till de bokrelaterade enligt Dali.275  

Presentationen av nästa bok, Det är jag som är Juni, inleder Lena med ett inslag 

av högläsning. Stycket som läses upp är en beskrivning av bokens huvudkaraktär: 

Jag är lat. Jag har inget bollsinne. Jag passar inte i showdanskläder. Jag ramlar i vatten varje 
gång jag ska kliva på en båt. Jag har varit med i en orienteringsklubb och gått vilse. Jag har 
simhoppat och slagit nästan ihjäl mig. Jag har provat höjdhopp och frisim och varit med i ett 
fotbollslag. Jag har gått på isdans och snowboardskola och en gång testade jag klättring och det 
blev riktigt läskigt. Jag är fumlig och tankspridd, dom som gillar mig dom säger att det är 
charmigt, andra kan nog bli rätt galna. 

Lena har texten ur boken utskriven på ett litet papper som ligger framför henne. 

Kanske hade stämningen blivit lite mysigare om hon höll i själva boken och det fick 

likna en högläsningsstund.  

Detta utdrag visar på att Juni provat på det mesta och detta förklarar Lena med 

att hennes kompis Alba pushar henne. Och nu vill Alba börja rida och Junis föräld-

rar kräver då av Juni att hon fullföljer det och går på tio lektioner, hon får inte hoppa 

av något igen. Lena beskriver hur Alba och Juni drömmer om att de galopperar i 

slow motion och håret fladdrar bakom dem och det är musik i bakgrunden: ”Men 

sanningen är en helt annan. Juni är livrädd för dom här stora hästarna.” Lena frågar 

barnen om de hållit på med ridning och låter dem svara. Sedan säger hon att hon 

själv var precis som Juni:  

Jag höll på med ridning i flera år, jag kan inte säga att jag tyckte det var så värst roligt, jag var 
skitskraj egentligen, men samma sak som Juni, jag vågade inte erkänna. Så det här är en hästbok 
som handlar om ridning som är skitjobbigt. Och det är lite annorlunda. Annars är det ofta att 
det är väldigt gulliga hästböcker. Inte den här. Och frågan är hur kommer det gå för Juni, kom-
mer hon orka gå alla dom här tio gångerna? Kommer hon ge upp? Vem vet. 

 Här bygger Lena upp spänningen kring hur det ska gå och att boken är annorlunda 

skulle kunna tjäna som argument, då den som inte gillar gulliga hästböcker kanske 

vågar sig på denna istället.  

Sedan presenterar bibliotekarien Under ägget, även den gemensam för båda 

bokpraten, och säger: ”Under ägget är min favoritbok faktiskt, från förra året.” 

Detta är ett tydligt ethos-argument som utgår från att bibliotekariens åsikt har en 

betydelse för barnen. Bokens handling beskrivs precis som hos alla tidigare böcker:  

[…] så bor Theo där med sin morfar och sin galna mamma. Mamman hon har verkligen gått in 
i väggen kan man säga, hon ska lösa den här mattegåtan som ingen har löst. Hon sitter uppe i 
sitt stora, stora sovrum, kliar sig i håret, håret står på kvast liksom så här stora tovor och det 
enda hon gör det är att jobba på den här gåtan, mattetalet, och så dricker hon dyrt te. 

 Morfar han har jobbat som konstvakt, han har jobbat på ett så här dyrt, fint museum i New 
York, där dom har dyra konstverk. Och precis när vi kommer in i boken, så dör han, i en trafi-
kolycka, och när Theo kommer fram så är det sista han säger, vet ni vad det är? ”Under ägget. 
Under ägget.” 
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 Och det är så, hemma hos Theo, dom bor ju i det här stora huset och dom har en trädgård, 
där går det omkring höns. Varje dag så går Theo och plockar äggen, ett ägg – gammal tradition 
– ställer man vid en tavla som visar ett ägg. […]  

När morfar säger det här, under ägget, då börjar Theo att leta. Det är nämligen så att det bara 
finns 345 dollar kvar, det är ungefär 2000 kronor. Mamma jobbar ju inte, hon håller ju på med 
mattetalet och inga pengar finns. Men kan det möjligtvis finnas en skatt, är det det som morfar 
försöker säga? Så Theo, hon börjar gå in i den där öppna spisen, hon försöker ta ut tegelstenar. 
Kan det finnas nånting bakom där? Hon tar ner tavlan, hon vrider och vänder på den, hon hittar 
ingenting, hon hittar ingen skattkarta, inget testamente. Men så en dag, så välter en skål med 
terpentin, terpentin tar man bort målarfärg med det kanske ni vet, och när det rinner ut på den 
här tavlan så kommer det fram nånting annat bakom. Och vad det är och vad det innebär det 
berättar ju inte jag så klart. Men det kommer ta er på en hiskligt spännande historia bakåt i tiden 
och kanske kanske dom sitter på en enorm skatt. 

Även Lena förklarar ordet terpentin vilket utgör docere. När hon sedan ska beskriva 

nästa bok, Uppdraget, frågar hon: Ganska nyligen så firade vi 70-årsjubileumet av 

förintelsen, är det någon som kommer ihåg vad som hände?” Något barn försöker 

säga något, men Lena hör inte då hon och eleven sitter väldigt långt ifrån varandra 

i det stora rummet. Detta hade annars varit ett ypperligt tillfälle att relatera barnen 

till boken, men detta kan tänkas ha gjorts ändå bara genom att barnen tänkt att de 

vet svaret på frågan. Lena berättar kort i en mening om vad som hände och så pre-

senteras bokens huvudkaraktärer: Maja, Hilde och Benjamin. Hilde och Benjamin 

är på flykt från Norge. Hilde för att hennes mamma har blivit gravid med en tysk 

och Benjamin för att hans föräldrar är judar. Barnen får veta att ”det finns en kvinna 

som jobbar för motståndsrörelsen, vet ni vad det är för nåt?” Barnen börjar prata 

men jag tror inte att Lena hör detta heller utan fortsätter:  

Dom som jobbar i smyg för att hjälpa alla dom som råkar illa ut. Hon är på väg att avrättas, om 
inte nån får fram ett bud till henne. Och då bestämmer sig dom här ungdomarna för att DOM 
ska hjälpa henne, så DOM bildar en motståndsrörelse och det här är riktigt spännande och det 
som gör att det blir riktigt spännande är också delvis för att det här hände ju faktiskt för inte så 
länge sen i Sverige. 

Att delar av detta har hänt på riktigt torde öka relateringsmöjligheten och därmed 

bokens appell, enligt Saricks definition av appell.276   

 Nu har Lena kommit till den sista boken Drömbärarna och hon berättar att den 

är svår att prata om men att hon ändå väljer att göra det för att den är så bra. Det 

första hon lyfter fram är att det är en fantasybok, vilket är en bokrelaterad appell.277 

Sedan introduceras huvudkaraktären Malva och Lena berättar att hon närsomhelst 

ska få ett litet syskon och att familjen precis flyttat. ”Grannen till Malva, en äldre 

kvinna, hon är väldigt speciell, hon står och kramar träd.” Barnen skrattar. ”Och så 

står hon och pratar med träden och när Malva kommer över så ser hon att det visst 

är ett speciellt träd för det bär frukt. Äpplen kommer ju oftast på hösten eller hur? 

Nu är det början av sommaren och det är gröna saftiga äpplen.” Här målar Lena upp 
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ett mysterium, en atmosfär i boken. Enligt Saricks är detta en appell som ryms inom 

appell-elementet som hon kallar ”frame” eller ramen som är berättelsens struktur 

och berör iscensättning, bakgrund, ton och just atmosfär.278 Dock verkar Saricks 

mena att en appell av detta slags beskrivs med ett adjektiv, medan Lena i detta fall 

snarare målar upp det som skapar atmosfären. Vidare berättar hon att den äldre 

grannen som heter Veronika berättar för Malva att när hon var yngre så hade hon 

en lillebror: 

men en dag så kom det en budbil kan man säga, en van och ut hoppar två män i uniform och så 
går dom bara rakt in i Veronikas hus, tar lillebror, gör nånting med fingrarna så föräldrarna bara 
blir så här konstiga och så bara drar dom. Ja det där låter ju lite speciellt tycker Malva, men vet 
ni vad? Några dagar senare när mamma har kommit hem från BB och är jättelycklig, där ligger 
den där skära söta lilla saken och sover, då kommer en van och ut hoppar två män, dom går 
bara rakt in i Malvas hus, tar bäbisen och drar, och när Malva försöker tala med mamma och 
pappa så säger dom, vaddå. Vaddå bäbis nämen nu, nu är det galet du har ju ingen lillebror. 
Och då inser Malva att det är bara hon som kan rädda sin lillebror. 

Detta är en sammanfattning av bokens handling, vilket är en bokrelaterad appell 

enligt Dali.279 Men jag skulle även vilja säga att detta är bokens ”hook”, dvs. något 

från boken som ger en drivkraft att vilja läsa den.280  

Barnens och lärarnas upplevelse av bokpratet 

Av de tre klasserna som lyssnade till detta bokprat var det, som jag skrev tidigare, 

barn ifrån två klasser jag intervjuade. Nästan hela klasserna gav uttryck för att de 

ville intervjuas, men endast tretton elever hade lämnat intyg varav en var sjuk och 

de som inte lämnat in intyg var jag tvungen att utesluta från min uppsats. Alltså 

intervjuade jag tolv barn som jag delade in i två grupper. 

I dessa grupper uppgav alla utom en att de gillar att läsa. ”Nja” svarade han 

som inte var så förtjust, på min fråga om de gillar att läsa, och uppgav att han är en 

datakille och mest läser information på datorn.  

En annan pojke som uppgav att han tycker om att läsa sa: ”När man läser en 

bok som är jättespännande då kan man inte sluta, man måste se vad som händer.”  

Alla, även pojken som inte gillade att läsa, tyckte att böckerna verkade bra och 

spännande. Spår i sanden, Hjärtlös, Inmurade och Under ägget var populärast i 

första intervjugruppen. Jag är Juni och Nidstången verkade inte ha gått hem hos 

någon i första intervjugruppen. Men alla barn i den gruppen verkade ha blivit över-

tygade att läsa åtminstone ett par av böckerna. I andra gruppen gick inte Jag är Juni 

heller hem, några menade att den riktade sig till yngre barn. Hjärtlös, Under ägget 

och Inmurade var de populäraste böckerna i denna grupp och alla utom en elev var 

sugna på att läsa någon bok: ”Dom verkar jättespännande men jag skulle ändå inte 

vilja läsa dom” sa pojken som inledningsvis förklarat att han inte gillar att läsa. Men 
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vi kom fram till att man i alla fall måste läsa någon av dessa enligt lärarens bestäm-

melser och jag frågade då om de andra skulle läsa böckerna även om man inte be-

hövde i skolan varpå de svarade ja. Pojken som sa att han inte tycker om att läsa 

men trots allt känner sig nyfiken på böckerna som han tycker verkar spännande 

kommer således att ge någon av böckerna en chans tack vare att hans lärare tycker 

att läsning är viktigt och har som krav att eleverna ska läsa någon av böckerna. 

 En pojke uppgav att bokpratet var ”för bra” och verkade mena som pojken i en 

av intervjugrupperna för det första bokpratet att bibliotekarien fick nästan alla 

böcker att verka bra. ”Hon hade stil för cliffhangers” sa en annan. En tredje pojke 

lyfte fram att till detta bokprats nackdelar hör att det inte fanns med någon komedi 

eller mera lätt bok: ”Ingen verkar vara glad, alla verkar vara negativa.” Han hade 

velat ha med en glad bok, medan andra var nöjda och menade att de gillar spännande 

böcker bäst. Annars var det enda negativa några barn hade att lyfta fram den spra-

kande mikrofonen, men inte alla störde sig på den. 

 Varför vissa böcker gick hem och andra inte går inte att svara på. Jag ser ingen 

uppenbar skillnad i presentationerna av böckerna utan det kan helt enkelt ha att göra 

med att vissa böcker tilltalar barnen och andra inte beroende på handling, karaktärer 

och genre exempelvis.  

Angående detta bokprat hade jag kontakt med två lärare som jag här urskiljer 

genom att kalla lärare 1 respektive 2.  Lärare 1 menar att det finns flera anledningar 

till varför hennes elever får besöka ett bokprat:  

1. Bokprat inspirerar eleverna till att bli sugna att läsa böcker. 

2. Det är viktigt att samarbeta med biblioteken så att vi kan göra ett bättre jobb med fler källor. 

3. Inspirera eleverna att känna sig hemma på biblioteket. 

4. Få böcker till skolan som har liten budget är guld värt. 281 

Här kommer det fram att bokkassarna som klassen får i samband med bokpratet 

lockar lite extra, vilket kan vara bra för att eleverna ens ska få ta del av ett bokprat. 

Finns inget engagemang hos läraren blir det kanske inte av. Lärare 2 menar kort 

och koncist att hennes tanke med bokprat är att barnen ska få upp ögonen för olika 

typer av böcker, samt att de ska skapa sig ett intresse för böcker och läsning.282 

Båda lärarna upplevde bokpratet som mycket bra och lärare 1 menade att bar-

nen blev sugna på att läsa och att ”Bokprataren var duktig på att ta barn”.  Hon 

tyckte att det var utmärkt att väva in egna upplevelser och spinna vidare i böckerna 

för att göra det levande för barnen.283 Lärare 2 menade att bokpratet innehöll väldigt 
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spännande böcker som många av eleverna blev intresserade av på direkten. 

”Bokprataren var väldigt bra då hon förklarade böckerna och ökade spänningen, 

man fick ett sug efter att få läsa böckerna.”284  

Efter bokpratet menade lärare 1 att många elever gick och talade om vilka 

böcker de ville börja med och att alla hade en åsikt om böckernas innehåll. De fick 

lotta och göra turordning på böckerna.285 Något liknande beskrev även lärare 2 då 

hon uppgav att barnen var väldigt positiva till böckerna. ”Direkt när vi kom tillbaka 

började de prata om böckerna. De ville ha böckerna på en gång så de kunde börja 

läsa.” Det var många som tyckte att böckerna verkade spännande och hon försökte 

ge alla barn ett av deras förstahandsval och om de inte fick det den första omgången 

så skulle de få det till nästa omgång.286  

Båda klasserna skulle delta i Bokjuryn och barnen fick lästid i skolan varje dag 

och fick även möjlighet att ta med böckerna hem och fortsätta läsningen där.287 Lä-

rare 1 gav även tips på förbättring av bokpraten, vilket ingen av de andra lärarna 

gjorde.  Hon menar att ”musik eller bildintryck kan förstärka bokpratet. Levande 

ljus eller utsmyckning av mer teatraliskt slag är också imponerande. Utklädda per-

soner gör att det blir omväxling.” Hon menade på att de kunde jobba mer med att 

förstärka sinnesintrycken.288 
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Slutdiskussion 

Undersökningen har visat att ett syfte med bokprat är att sprida läslust. I de två 

bokprat jag undersökt görs detta främst genom att presentera olika böcker. Böck-

erna ser jag därför som argument som styrker bokpratets tes eller huvudtanke som 

är en uppmaning att läsa (framförallt de bokpratade böckerna). Något jag blev po-

sitivt överraskad över var att så många barn jag intervjuade blivit sugna på att läsa 

en eller flera av böckerna som presenterades under bokpratet. Alla utom ett barn 

jag intervjuade ville läsa en eller flera av böckerna. Det barn som inte ville läsa sa 

dock att han tyckte att böckerna verkade spännande men han gillade helt enkelt inte 

att läsa. Trots hans ointresse för läsning lyckades alltså bibliotekarien väcka hans 

intresse för ett par av böckerna. Han sa att han inte skulle läsa om han inte var 

tvungen, vilket det visade sig att han var. Tack vare att läraren prioriterade läs-

ningen och hade det som krav kommer denna pojke nu att läsa någon av böckerna 

han uppgav verkade spännande. Lärarens roll är således mycket viktig för att 

bokpratets spridning av läslust ska kunna slå rot. 

Jag vill dock poängtera att precis som Langemack skriver så är varje publik 

unik. Ett bokprat som fungerade i en klass behöver inte alls fungera i en annan, 

vilket bl.a. kan ha att göra med gruppens nivå av uppmärksamhet.289  Jag kan givet-

vis inte dra någon slutsats om att dessa bokprat i sig kan övertyga, utan det beror 

nästan lika mycket på publiken. Av mer informella samtal med såväl elever, lärare 

och bibliotekarier har jag förstått att alla barn inte fångas lika lätt, många är betyd-

ligt mer skeptiska. I de fall barnen visat sig vara mer skeptiska kan det ha att göra 

med att urvalet av böcker inte tilltalade eleverna eller att det rör sig om någon annan 

”brist” i bokpratet eller kanske var det helt enkelt bara en extra ”svår” grupp att 

fånga och att övertyga om att läsa eller så hade de bara svårt för att sitta stilla och 

koncentrera sig. Även bokpratarens ethos påverkar då Langemack menar att publi-

ken kommer att välja att läsa böckerna eller inte, dels beroende på vad bokprataren 

säger om böckerna men också beroende på vad de känner inför den som bokpra-

tar.290 Ethos ligger hos mottagarna och en och samma bokpratare kan således ha 

olika ethos beroende på publik.291  

Barnen som var publik till dessa två studerade bokprat kan tänkas vara en enkel 

publik och/eller så fungerade kemin mellan dessa och bokpratarna mycket väl.  

Hursomhelst är det otroligt roligt att se att dessa två bokprat lyckades fånga sin 

publik så väl och locka barnen att läsa. Även återkopplingen från lärarna visade på 

att eleverna var engagerade och ville läsa. Det är verkligen positivt att man med så 

små medel kan öka läslusten hos så många barn.  
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För att uppnå detta arbetar båda bibliotekarierna i min undersökning mycket 

med att bjuda in publiken till samtal. De sticker in frågor till eleverna här och var, 

vilket jag ser som både ett sätt att behålla barnens uppmärksamhet samt ett sätt i 

vissa fall att hjälpa barnen att identifiera sig med bokens handling genom att knyta 

deras liv till historien (identifikation). Lena poängterade i intervjun att detta var ett 

sätt att få till ett personligt tilltal. Dessa frågor var även ofta till för att barnen skulle 

bjudas in att prata själva och således besvara frågorna. Detta förhållningssätt till 

publiken visar talarens ethos i form av välvilja att inkludera och lita på publiken. 

Att inkludera publiken och kunna anpassa sig efter den tror jag var avgörande för 

bokpratens framgång och jag tror definitivt att dialogen och samspelet som präglade 

dessa bokprat bidrog till att de togs emot på detta positiva sätt. 

Jag finner de allra flesta argumenten vara av logisk karaktär, logosargument, 

då de med hjälp av enskilda exempel hjälper publiken att dra förståndsmässiga slut-

satser.292 Att beskriva vad man själv tycker är bra i böckerna och sedan lämna det 

upp till varje elev att avgöra om det tilltalar, tror jag fungerar bäst i ett bokprat. Här 

kan det därför vara bra att använda sig av evidentia och därmed underlätta för bar-

nen att skapa bilder i huvudet. 

Enligt romersk retorik bör talaren lära, underhålla och beröra sin publik.293 Detta 

görs i båda talen då jag anser att barnen lär sig om nya böcker och en del nya ord 

och de flesta barn verkar tycka att bokpratet var underhållande och känner en nyfi-

kenhet inför böckerna.  För att lyckas väcka denna känsla av nyfikenhet inför böck-

erna använder sig bokpratarna av andra känslor såsom medkänsla med karaktärer, 

glädje, olust m.m. under bokpratets gång – känslor som kan ha till uppgift att bibe-

hålla intresset att lyssna.  

Bibliotekarierna var även mycket duktiga på att lyfta fram själva böckerna med 

deras inneboende argument, såsom olika appell-element enligt Readers’ Advisory 

– framförallt sammanfattning av handling och beskrivning av karaktärer men även 

genre, stil, atmosfär m.m. och de fick genom detta de flesta böcker att verka spän-

nande för barnen. Bokpratarna ska ju inte hitta på en egen handling för bokpratet 

utan de ska ju hålla sig till historien, som Lena lyfte fram. Om den är bra, så är 

hälften klart.294 Alltså handlar mycket om urvalet av böcker.   

I det första bokpratet var det bara en bok som inte nämndes av någon elev som 

en bok de ville läsa eller tyckte verkade bra och där kan det ha att göra med att 

denna presentation var något förhastad då tiden för bokpratet runnit ut enligt bibli-

otekarien. Men givetvis kan det även ha att göra med boken själv, kanske gillar 

barnen inte upplägget med flera korta berättelser eller något annat som ligger hos 

boken själv. Varför Pax inte gick hem hos den flicka som läst alla andra böcker och 

varför vissa böcker gick hem och andra inte i det andra bokpratet är omöjligt att 

svara på utan att utföra en mer fördjupad intervju med barnen angående varje bok, 

                                                 
292 Karlberg, M. & Mral, B. (1998), Heder och påverkan, s. 40. 
293 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid, s. 58. 
294 Intervju med ”Lena”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
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då jag inte kunde se någon uppenbar skillnad i presentationerna av böckerna. Det 

har möjligtvis att göra med att vissa böcker tilltalar barnen och andra inte beroende 

på handling, karaktärer och genre exempelvis. För så är det ju, att hur bra man än 

berättar om en bok, så kanske själva boken inte tilltalar den potentiella läsaren. Den 

största svårigheten i ett bokprat måste således vara att få med böcker som tilltalar 

alla i publiken. En pojke från publiken till det andra bokpratet lyfte fram att han 

saknade någon komedi eller mera lättsam bok, medan de allra flesta var nöjda och 

menade att det gillar spännande böcker bäst. En flicka från publiken till det första 

bokpratet hade läst alla böcker som presenterades utom en som hon inte tyckte ver-

kade bra. Medan de andra barnen fick många titlar att välja på eller många argument 

att kunna bli övertygade av, fick hon alltså bara en enda bok, ett enda argument, 

vilket blev olyckligt men samtidigt är det något som är svårt att undvika då denna 

flicka ingick i en grupp som fick vara med och påverka valet av böcker.  

Båda bokpraten hade ungefär samma disposition med en inledning som omfat-

tar Bokjuryn, en presentation av alla böcker och en avslutning med en uppmaning 

att läsa. Ett annat upplägg i dispositionen kunde vara att börja med böckerna direkt 

och gå på Bokjuryn sist eller i mitten. Att direkt kasta sig in i en bok skulle kunna 

väcka mer intresse, men samtidigt kan möjligheten att rösta i Bokjuryn locka barnen 

till att läsa och därmed fungera bra som intresseväckare. 

Det var mycket i bokpraten som gjorde att de liknade varandra men även en del 

som skilde dem åt. Det som framförallt skiljde dem åt var att Eva lät barnen säga 

vad de tyckte om böckerna innan hon presenterade dem själv, medan Lena föredrog 

att låta barnen prata efter hennes presentation då hon menar att det är svårt att prata 

om en bok om någon redan sagt att den är dålig. Eva använde böckerna som hjälp-

medel och rekvisita medan Lena använde PowerPoint. Lena hade en mer än dubbelt 

så stor publik som Eva och behövde dessutom använda mikrofon. Mikrofonen 

gjorde att hon hördes mycket väl, men den bidrog också till en viss störning då den 

sprakade. En annan svårighet för Lena var att hon inte alltid hörde vad barnen sa 

vilket gjorde dialogen svårare. 

Undersökningen visade även att bokpratarna inte bara lyckades övertyga ele-

verna, som kan tänkas utgöra den retoriska publiken i första hand, utan de lyckades 

även övertyga lärarna (och klassen som helhet) att delta i Bokjuryn. Alla tre klasser 

som ingick i min studie skulle delta i Bokjuryn och barnen fick lästid i skolan varje 

dag och hade även möjlighet att ta med böckerna hem och fortsätta läsningen där.  
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Sammanfattning 

I denna uppsats var mitt syfte att undersöka bokpratet som en kommunikativ 

handling med ett syfte att övertyga enligt en bakomliggande läsfrämjande intent-

ion. Jag ville följa bokpratets väg från en idé hos bokprataren (och biblioteket) till 

mottagandet från publiken och försöka utläsa hur man kan tala om böcker på ett 

engagerande sätt. Mina frågeställningar var: 

 Vad är syftet med ett bokprat och hur ser den retoriska situationen ut? 

 Vilka medel används för att övertyga och väcka/behålla intresse? 

 Hur framförs bokpratet?  

 Hur påverkar bokpratet åhörarna? 

För att lyckas svara på frågeställningarna utförde jag observationer av två olika 

bokprat (båda riktade till elever i årskurs 5) och intervjuade de två olika bokpra-

tande bibliotekarierna. Jag intervjuade även några av barnen i publiken samt deras 

lärare. Sedan vände jag mig till retorikens teorier och utförde en retorisk analys av 

bokpraten. Som komplement till retoriken använde jag begreppen ”book appeal” 

och ”reading appeal” hämtade från området Readers’ Advisory. 

  Med denna studie ville jag finna retoriska aspekter eller strukturer som kan 

finnas i ett bokprat och jag ville ta reda på hur man kan arbeta med dessa för att föra 

ut sitt budskap på bästa sätt. Alltså var min förhoppning att jag skulle kunna säga 

något om hur man kan prata om böcker på ett engagerande sätt. 

Några av mina främsta resultat är att alla utom ett barn jag intervjuade ville läsa 

en eller flera av böckerna som bokpratats. Eleven som inte ville läsa uppgav att han 

inte tyckte om att läsa böcker men att han ändå tyckte att många böcker som pre-

senterats verkade spännande. Något unikt för just bokpratets retorik lyftes fram av 

den ena bibliotekarien under vår intervju, då hon menade att det inte är så att bibli-

otekarien ska skriva en egen handling för bokpratet utan bokprataren ska hålla sig 

till historien.295  Bibliotekarierna använde därför en hel del argument från böckerna 

själva eller olika appell-element från böckerna enligt Readers’ Advisory såsom 

sammanfattning av handling, beskrivning av karaktärer, genre, stil, atmosfär m.m. 

De använde även flera retoriska tekniker såsom evidentia, identifikation, pathos och 

ethos. Ethos i form av välvilja då bokpratarna inkluderade och därmed litade på 

publiken.  

                                                 
295 Intervju med ”Lena”, Bibliotekarie, 2015-03-05. 
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Bilaga 1: Intervjuguide bokpratare 

 Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? Barnbibliotekarie? 

 Hur länge har du hållit i bokprat? 

 

 Vad anser du vara syftet med bokprat? 

 Hur resonerar du kring att väcka lust att läsa de utvalda böckerna respek-

tive att väcka lust att läsa överhuvudtaget? 

 Hur tror du att ett bokprat kan öka läslusten? 

 

 Utgår du från någon teori, modell, mall eller handbok när du planerar och 

bygger upp ditt bokprat?  

 Finns något internt dokument om hur ett bokprat ska se ut?  

 Erbjuder biblioteket någon utbildning? 

 

 Hur ser avtalet ut mellan skola och bibliotek gällande bokprat?  

 

 Berätta lite om den specifika situationen för just de bokprat du håller nu, 

med tanke på Bokjuryn. Vad är annorlunda? 

 

 Hur planerar du dina bokprat?  

 Hur väljer du böcker?  

 Vilka böcker är enklast att bokprata om? 

 Hur disponerar du dina bokprat? Har du någon regel eller blir det olika 

från bokprat till bokprat? Har du innan bokpratet bestämt i viken ordning 

du ska presentera böckerna? 

 Använder du dig av manus?  

 Varierar du bokpraten från en gång till en annan eller har du en fast mall 

som du följer? 

 

 Tänker du något i retoriska termer? Hur i så fall? 

 Använder du några speciella knep under bokpratet för att väcka/behålla in-

tresse eller för att väcka läslust? 

 Använder du din röst på ett medvetet sätt? Ditt kroppsspråk? Hur? 
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 Är det viktigt att barnen bjuds in till samtal?  

  Hur stort utrymme kan de få i dina bokprat? 

 

 Hur tänker du kring högläsning under bokpratet? Hur väljer du del för 

högläsning? 

 

 

 Hur anpassar du bokpratet till målgrupp, åldersgrupp? 

 

 Brukar du vara observant på barnens reaktioner under dina bokprat? 

 Justerar du dina bokprat efter barnens reaktioner? Under själva bokpratet? 

Inför nästa bokprat? 

 

 Vad hoppas du blir effekten av bokpratet? 

 Ser ni några effekter? 

 Utvärderar du dina bokprat? Hur? 

 Görs någon uppföljning med skolorna? 

 

Då har jag ställt alla mina frågor. Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 2: Intervjuguide barn 

 Gillar ni att läsa? 

 Vad läser ni?  

 Läser ni ofta?  

 

 Brukar ni vara på biblioteket? 

 

 Vad tyckte ni om bokpratet? 

 Vad var bäst? 

 Var någonting tråkigt? 

 Var det någon gång det vart riktigt spännande? 

 

 Vad kommer ni ihåg från bokpratet? 

 Kommer ni ihåg några böcker bibliotekarien pratade om? Vilka? Vad 

minns ni om dem? 

 

 Var det någon bok ni tyckte verkade bra? Vilken? 

 Ska ni läsa någon bok bibliotekarien berättade om? 

 

 Vad tyckte ni om bibliotekarien som berättade om böckerna? 

 Var hon rolig? 

 Hur var hon på att berätta historierna och få er att vilja läsa böckerna?  

 Hur tycker ni att hon kunde ha gjort det ännu bättre? 

 

 Hur skulle ni göra om ni skulle berätta om en bra bok som ni vill att någon 

annan ska läsa? 
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Bilaga 3: Frågor till lärare efter bokpratet 

 Vad är din (och skolans) tanke med att låta eleverna besöka ett bokprat? 

 Hade du någon kontakt med biblioteket innan bokpratet då bibliotekarien 

tog reda på något om just dina elevers läsning och preferenser? 

 Hur upplevde du bokpratet? Upplevde du att det var anpassat efter mål-

gruppen?  

 Hur upplevde du barnens reaktioner på bokpratet? Hur påverkades de? 

Ville de läsa böckerna?  

 Talade de något om bokpratet efteråt? Eller talade ni kanske gemensamt i 

klassen om bokpratet? 

 Har du något tips på hur man kan förbättra bokpraten? 

 Kommer klassen att delta i Bokjuryn? 

 Hur mycket tid kommer barnen få till att läsa i skolan? Får de ta med 

böckerna hem och fortsätta läsa hemma? 

 Fick ni skapa en turordningslista till de populäraste böckerna, eller hur 

löste ni problemet ifall många elever ville läsa samma bok? Blev det 

kanske högläsning? 


