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Abstract 

The purpose of this thesis is to investigate how children's librarians at public libraries 

work to promote reading towards children between the ages of 8-12 and to see if their 

reading promotion only consists of printed fiction. The research questions for the thesis 

are the following: 

• How do the children's librarian conduct their reading promotion work? 

• How do children's librarians use different kinds of media in the reading 

promotion work? 

• Which methods do children's librarians use in the reading promotion work? 

The purpose has been achieved and the research questions has been answered through 

research interviews with children's librarians who work at public libraries. To analyze 

the responses from the interviews, we have used a theory about different approaches 

towards reading and Jofrid Karner Smidt's theory of the librarian as a mediator of 

literature. The conclusions of the thesis are that there are great similarities in how the 

children’s librarians we have interviewed work with reading promotion and what kind 

of reading-promoting methods they use. 

 

Nyckelord 

Läsfrämjande aktiviteter, digitala medier, folkbibliotek, barnbibliotekarie 

Reading promotion activities, digital media, public library, children’s librarian 

 

Tack 

Vi vill tacka bibliotekarierna som ställde upp på att bli intervjuade. 
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1 Inledning 

Denna uppsats undersöker hur barnbibliotekarier arbetar med olika medier i det 

läsfrämjande arbetet. Detta är en viktig forskningsfråga med tanke på ungas ökade och 

omdiskuterade digitala medievanor. De digitala medierna omnämns ofta som nya 

medier, även om film och datorspel inte är speciellt nya medier längre. Nya medier 

anses ofta vara ett hot mot litteraturläsningen, men vi menar att de skulle kunna 

användas som en metod i det läsfrämjande arbetet. Möjligtvis är nya medier en lika 

viktig del av ungas läsvanor som skönlitteratur anses vara. De “nya medierna” anser 

många vara konkurrenter till skönlitteraturen, där de nya medierna till exempel är film 

och spel men även serietidningar, facklitteratur och text på datorn. De olika medierna 

utgör ett vidgat textbegrepp. Ett vidgat textbegrepp innebär att en text inte enbart är en 

skönlitterär text. I bibliotekslagens andra paragraf står det bland annat att de allmänna 

biblioteken “ska främja litteraturens ställning” där det även står att ordet litteratur ska 

förstås i vid bemärkelse (SFS 2013:801). Litteratur ska innefatta alla genrer och 

tekniska format, där skönlitteratur, facklitteratur och andra former där det skrivna ordet 

förmedlas ska definieras som litteratur (Svensk biblioteksförening, 2015, s. 8). Med 

andra ord framhåller bibliotekslagen att de allmänna biblioteken ska förstå ordet 

litteratur i vid bemärkelse vilket är att ha en vidgad syn på textbegreppet. Vi vill 

undersöka om det verkligen är så självklart att barnbibliotekariers läsfrämjande arbete 

inte bara fokuserar på läsning av skönlitterär text. Det vidgade textbegreppet är en 

utgångspunkt för denna undersökning kring barnbibliotekariers läsfrämjande aktiviteter 

på folkbibliotek. 

 

Litteratur- och kulturfrämjandet är centrala delar i folkbibliotekens uppdrag, inte minst 

för barnbibliotekarier då barn och unga fångar upp kunskap på ett annat sätt än vuxna 

gör. Det är även enklare att skapa ett intresse för läsning hos unga än hos vuxna. Varför 

är det då viktigt att arbeta för att främja läsning bland unga? Läsning av litteratur gör att 

barn lär sig att utforska möjligheter, överväga alternativ och utveckla fantasin (Langer, 

2017, s. 17). Effekterna av litteraturläsning anser vi även stämmer överens med 

effekterna av andra kulturella aktiviteter som film, olika former av spel, teater och 

musik. Texter är mer än bara böcker och det som kännetecknar texter är 

berättelsestrukturen, samt att de bär på längre tankar eller innehåll, vilket bland annat 

kännetecknar skönlitteratur och film (Schmidt, 2015, s. 6). Det finns dock delade åsikter 

kring huruvida litteratur kan likställas med andra medier, då till exempel läraren och 
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författaren Aidan Chambers (2016, s. 111) anser att litteraturläsning kräver mer tolkning 

än till exempel filmtittande gör. 

 

Vi har valt att undersöka hur barnbibliotekarier arbetar läsfrämjande med andra medier 

än skönlitteratur eftersom den tidigare forskningen om läsfrämjande främst undersöker 

skönlitteratur (t.ex. Jug & Vilar, 2015). I den tidigare forskningen som vi har använt i 

uppsatsen om hur digitala medier används i det läsfrämjande arbetet undersöks större 

projekt som har anordnats på bibliotek (t.ex. Sandin, 2011).  Vi kommer att undersöka 

hur bibliotekarier arbetar med olika medier i det dagliga läsfrämjande arbetet. Denna 

uppsats tillför därmed en ny synvinkel på hur digitala medier används i det läsfrämjande 

arbetet. Det är intressant att se hur digitala medier används i det dagliga arbetet eftersom 

enstaka projekt med digitala medier inte ger en rättvis bild över hur det egentliga 

läsfrämjande arbetet ser ut. Det är det dagliga arbetet som utgör den största delen av 

bibliotekariernas arbete. Det är även bibliotekariernas dagliga arbete som besökarna 

möter under tiden som de spenderar på biblioteket. 

 

1.1 Bakgrund 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap är läsfrämjande en del av 

biblioteksvetenskapen som exempelvis kan handla om hur man kan få fler att använda 

sig av biblioteken, hur biblioteksmiljön ser ut eller hur bibliotekarier arbetar för att 

främja läsning bland barn, unga och vuxna. Bibliotekariernas läsfrämjande aktiviteter 

riktar sig dock oftast till barn eftersom de befinner sig i en språklig, identitetsmässig och 

kunskapsmässig förändring. Barns syn på läsning förändras även till följd av att deras 

medievärldar är i förändring. Barnbibliotekarier måste ha barnens förändrade syn på 

läsning i åtanke när de arbetar med det läsfrämjande arbetet, exempelvis kan de göra det 

genom att låta barnens erfarenheter få utrymme i biblioteket (Rydsjö, Hultgren & 

Limberg, 2012, s. 268-276). 

 

Ulf Fredriksson och Karin Taube (2012) skriver om olika undersökningar som har 

gjorts inom bland annat sambandet mellan läsning och användning av andra medier i 

Läsning, läsvanor och läsundersökningar. Fredriksson och Taube (2012, s. 104) skriver 

att PISA:s läsundersökning år 2009 visade ett positivt samband mellan nioåringar som 

tittade på tv i upp till 3-4 timmar om dagen och deras resultat på PISA:s lästest. Det 

gick att se ett negativt samband mellan fjortonåringars tv-tittande och resultatet på 
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lästestet. De som kollade på tv mindre än en timma om dagen hade högre medelvärde på 

lästestet än de som ägnade mer tid till att kolla på tv, men de hade även högre 

medelvärde på lästestet än de som inte kollade på tv alls (Fredriksson & Taube, 2012, s. 

104). Sambandet mellan måttligt tv-tittande och högt läsresultat förklarar Fredriksson 

och Taube (2012, s. 104) att det måste bero på undertexterna i filmer och tv-program 

som ökar barnens läskunnighet. I PISA-undersökningen år 2000 visade det sig även att 

de mest frekventa användarna av datorer hade ett lägre resultat på lästestet än de 

måttliga datoranvändarna (Fredriksson & Taube, 2012, s. 106). Det som undersöktes i 

den sistnämnda PISA-undersökningen var generell användning av datorer och inte 

användning av datorspel som denna uppsats bland annat fokuserar på. 

 

Det framkommer en moralpanik i samhället när nya medier introduceras. Serietidningen 

kom ut på 1930-talet, när serietidningen senare fick ett uppsving under 1950-talet 

startade en debatt kring våldsinnehållet och de kriminella effekter som man menade att 

serietidningarna hade (Arnberg, 2013, s. 96). När tv- och datorspel kom på 1980-talet 

börjades det att debatteras om att det inte var bra med tv- och datorspelande eftersom 

det kunde leda till att ungdomar blev antisociala och överviktiga. På 1990-talet börjades 

det att talas om att tv- och datorspelande var farligt eftersom det förekom skjutningar på 

skolor där det var elever på skolorna som orsakade (Gustafsson, 2013, s. 135). Att 

skjutningar förekommit innan tv- och datorspelens tid, exempelvis under 50-talet med 

serietidningarna, var inget man tog hänsyn till utan det var det faktum att de som sköt 

spelade tv- och datorspel och man menade därför att tv- och datorspel var skadligt. 

 

Innebörden av begreppet läsfrämjande kan tyckas vara självklart men blir mer 

komplicerat när man frågar vad som ska läsas, i vilket format läsningen ska ske och vad 

som egentligen räknas som läsning (Sandin, 2011, s. 22). Sandin menar att de nyss 

nämnda frågorna kring läsfrämjande knyter an till diskussioner om kvalitetslitteratur, 

men vilken litteratur och vilken slags läsning är det som egentligen bör främjas? Sandin 

(2011, s. 22) kopplar kvalitetsbegreppet till målet för Kulturrådets bidragsgivning inom 

lässtimulerande projekt där texterna ska uppnå ett kulturutbud av hög kvalitet. 

Begreppet läsfrämjande består med andra ord av en kvalitetsaspekt, där man kan 

ifrågasätta vad som egentligen är hög kvalitet och vem som bestämmer vad hög kvalitet 

är. 
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Den kvalitetsaspekt som Sandin (2011, s. 22)  menar att begreppet läsfrämjande har, 

knyter an till vårt syfte om hur barnbibliotekarier arbetar med läsfrämjande och vilka 

medier som ingår i deras arbete. I forskningen inom biblioteks- och 

informationsvetenskap talas det ofta om hur viktigt det är att barnen läser och vad för 

typ av skönlitterära böcker de föredrar att läsa (t.ex. Jug & Vilar, 2015). Det talas lite 

om hur facklitteratur och andra medier används i barnbibliotekariernas läsfrämjande 

arbetet. Det verkar vara självklart inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga 

forskningen att det som används i barnbibliotekariernas läsfrämjande arbete är 

skönlitterära böcker av olika slag. 

 

1.2 Problemformulering 

Det läsfrämjande arbetet associeras ofta med läsning av skönlitterära böcker. Inom 

biblioteksforskningen fokuserar forskning om läsfrämjande i de flesta fall på läsning av 

skönlitterära böcker vilket vi inte enbart kommer att göra i denna uppsats. Vår uppsats 

bidrar därmed med en relativt ny infallsvinkel på det läsfrämjande arbetet, vilket är att 

undersöka hur andra medier än skönlitterära böcker används i det läsfrämjande arbetet. I 

denna uppsats vill vi förutom skönlitteratur även se övriga kulturella aktiviteter som en 

del av det läsfrämjande arbetet. Denna uppsats ska undersöka det läsfrämjande arbetet 

genom folkbibliotekariers icke-bokrelaterade aktiviteter om sådana finns. Värt att 

poängtera är att det finns en del forskning om medier som inte är skönlitterära böcker på 

bibliotek, dock fokuserar forskningen ifråga främst på större projekt. Denna uppsats 

kommer att bidra med att utveckla och ge en ny infallsvinkel på det läsfrämjande arbetet 

eftersom vi undersöker hur bibliotekarier arbetar med olika typer av medier i det dagliga 

läsfrämjande arbetet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barnbibliotekarier på folkbibliotek 

arbetar med läsfrämjande gentemot barn i åldrarna 8-12, samt att se om det läsfrämjande 

arbetet gentemot den åldern enbart består av skönlitterära böcker. Vi undersöker 

barnbibliotekariernas föreställningar och berättelser om deras läsfrämjande arbete 

eftersom vi inte har sett hur de arbetar. Vi har valt att endast intervjua 

barnbibliotekarierna om hur de arbetar med det läsfrämjande arbetet eftersom de vet hur 

de själva arbetar och tänker kring läsfrämjande. Bibliotekarierna ser även hur många 

som deltar i de olika läsfrämjande aktiviteter som anordnas på biblioteken. Vi har valt 
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att undersöka hur barnbibliotekarierna arbetar gentemot barn i åldrarna 8-12 år eftersom 

vi upptäckte i den tidigare forskningen att det mest har undersökts barn mellan 0-7. Vi 

avgränsade till 12 års ålder eftersom det är sista året innan man blir tonåring då ens 

läspreferenser och läsupplevelser kan se annorlunda ut än de gjorde när man var barn. 

 

Att kunna läsa är viktigt för samhället eftersom om man kan läsa kan man ta till sig 

kunskap, information samt för att kunna bilda sig en egen uppfattning utan en andra part 

som kanske lägger till sina egna åsikter. Att kunna läsa är även viktigt för att utveckla 

sin läsförståelse och sitt ordförråd. Läsning kan även fungera som 

personlighetsutvecklande och empatiskapande. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka hur och om barnbibliotekarier på folkbibliotek arbetar med andra medier än 

skönlitteratur i det läsfrämjande arbetet gentemot barn i åldrarna 8-12. 

 

1.4 Frågeställningar 

Frågeställningarna som denna uppsats kommer att besvara är följande: 

• Hur bedriver barnbibliotekarien sitt läsfrämjande arbete? 

• Hur använder barnbibliotekarier sig av olika medier i det läsfrämjande arbetet? 

• Vilka metoder använder barnbibliotekarier sig av i det läsfrämjande arbetet? 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi intervjuar inte skolbibliotekarier eftersom vi inte undersöker hur skolbibliotekarier 

arbetar med det läsfrämjande arbetet gentemot barn eftersom vi vill undersöka 

folkbiblioteken och inte skolbiblioteken. Vi intervjuar inte barnen om deras läsning. Det 

hade varit intressant att intervjua barnen, men det hade blivit en undersökning utifrån 

barnens perspektiv och vi vill i denna uppsats undersöka barnbibliotekariernas 

perspektiv.  
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs tidigare forskning om läsfrämjande arbete gentemot barn vilket 

ligger till grund för denna uppsats. Den valda forskningen kommer att beskrivas utifrån 

kategorierna allmän forskning om det läsfrämjande arbetet gentemot barn, bibliotekets 

olika aktiviteter för att främja ungas läsning samt förhållandet mellan digitala medier 

och ungas läsvanor. 

 

2.1 Folkbibliotekariers läsfrämjande arbete gentemot barn 

I detta avsnitt presenteras generell forskning om folkbibliotekariers läsfrämjande arbete 

gentemot barn. Av den tidigare forskning som vi hittade om läsfrämjande arbete 

gentemot barn som inte riktade in sig på digitala medier, var det främst Barbro 

Johanssons artikel som beskrev ämnet på ett generellt plan. Den övriga forskningen som 

hittades inriktade sig på speciella områden inom det läsfrämjande arbetet. Därför har vi 

valt att fokusera på Johanssons artikel i denna forskningsöversikt, eftersom vi eftersökte 

generell forskning om läsfrämjande arbete gentemot barn. Vi anser ändå att det är värt 

att kortfattat nämna annan forskning om läsfrämjande arbete gentemot barn för att ge en 

överblick av ämnesområdet. 

 

Mats Dolatkhah diskuterar i “Barnbiblioteken och läsandets fyra M” (2010) fyra 

centrala problem som anknyter till vad läsning kan innebära. De problem som 

Dolatkhah lyfter fram är följande: Meningsskapande, materialitet, modalitet och makt 

(2010, s. 106-114). Dolatkhah kopplar läsningens centrala problem till hur det 

läsfrämjande arbetet bedrivs eller skulle kunna bedrivas (2010, s. 123). En av 

Dolatkhahs slutsatser är att problemet kring meningsskapande är tydligt då 

bibliotekarier ofta köper in litteratur som de själva anses vara meningsfulla och att 

recensioner om barnlitteratur skrivs av vuxna (2010, s. 124). 

 

Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen undersöker biblioteksrummets 

roll i det läsfrämjande arbetet i artikeln “Från läsesal till levande bibliotek - barn, 

ungdomar och biblioteksrummet” (2010). Rasmussen och Jochumsen redogör för hur 

biblioteksrummet har sett ut historiskt sett och kommer fram till att biblioteksrummet 

ska vara så flexibelt som möjligt så att nya aktiviteter på biblioteket kan utvecklas 

(2010,  s. 237). 
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I Barbro Johanssons artikel “Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv” (2010, s. 

29) anser bibliotekarierna själva att det är viktigt att välkomna och se barnen som 

kommer till biblioteket. Bibliotekarierna i forskningen ansåg även att det var viktigt att 

lära känna sina besökare och att vara tillgänglig när barnen behöver bibliotekarierna. 

Det viktigaste i det läsfrämjande arbetet för bibliotekarierna var att barn och unga kände 

en glädje av att läsa och att det viktigaste värdet i upplevelsen av läsningen skedde i 

nuet. En del av bibliotekariernas läsfrämjande arbete gentemot barn sker många gånger i 

samarbete med skolan. Det finns olika åsikter hos bibliotekarierna om samarbetet 

(Johansson, 2010, s. 33). Bibliotekarierna i forskningen menade att fördelarna med att 

samarbeta med skolan var att de lättare kunde nå alla barn i en viss målgrupp och inom 

ett visst geografiskt avstånd. Skolan och biblioteken har många gemensamma mål när 

det kommer till barns läsning. Båda parter delar uppfattningen att barn och unga har 

nytta av att lära sig att läsa och att söka information (Johansson, 2010, s. 33). När det 

kom till nackdelarna ansåg bibliotekarierna att lärarna kunde lägga sig i för mycket i 

bibliotekariernas arbete (Johansson, 2010, s. 34). Johansson (2010, s. 37) berättar att 

mötet med barnet på biblioteket är viktigt, i de flesta fall när ett barn och en vuxen möts 

är det den vuxne som förmedlar något men på biblioteket är det barnet som förmedlar 

något som den vuxne vill veta. Det är även viktigt att rummet är anpassat för att barnen 

ska kunna göra det till sitt (Johansson, 2010, s. 42). Det kan exempelvis vara att barnen 

lätt kan se böckernas framsida eller att det finns ett system som gör att barnen på ett lätt 

sätt ska kunna hitta inne på barnavdelningen. Johanssons artikel är relevant för denna 

studie då den beskriver hur bibliotekarierna ofta arbetar både generellt och i samarbete 

med skolan. Artikeln är även relevant för denna uppsats då den visar att det viktiga är 

att barnens läsbehov och andra behov som de har när det gäller bibliotekets verksamhet 

blir bemötta. 

 

2.2 Läsfrämjande aktiviteter 

I detta avsnitt redogör vi för forskning om läsfrämjande aktiviteter som har anknytning 

till ämnet som ska undersökas i denna uppsats, det vill säga folkbibliotekariers 

läsfrämjande arbete genom icke-bokrelaterade aktiviteter. 

 

Tjaša Jug och Polona Vilar undersöker i sin artikel “Focus group interview through 

storytelling: Researching pre-school children’s attitudes towards books and reading” 

barn i förskoleålderns attityder mot böcker, läsning och bokrelaterade platser (2015, s. 
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1305). Med bokrelaterade platser menar undersökningen till exempel bokhandel eller 

bibliotek. Studien visade att barnen i undersökningen hade en positiv inställning till 

bokrelaterade platser, böcker och läsning, framför allt böcker med illustrationer. 12 av 

de 13 barn som deltog i studien sa att deras favoritböcker var böcker med bilder i sig, 

men inte facklitteratur (Jug & Vilar, 2015, s. 1309). Jug och Vilar (2015, s. 1311) menar 

att då det är viktigt att bibliotekarierna bland annat främjar läsning borde 

bibliotekarierna även arrangera aktiviteter som uppmuntrar barn i förskoleåldern att 

komma till biblioteken för att låna böcker och få en positiv attityd gentemot läsning. Jug 

och Vilars artikel undersöker förvisso barn i förskolan men vi anser att artikeln är 

relevant för denna studie eftersom artikeln visar på vilka böcker som barnen i studien 

främst vill läsa. Barnens ålder är förvisso relevant för vad barnen tycker om för sorts 

böcker, men vad för slags böcker barnen helst vill läsa är det som påverkar 

barnbibliotekariens läsfrämjande arbete. 

 

Åse Hedemarks artikel ”A Study of Swedish Children's Attitudes to Reading and Public 

Library Activities” från 2012 undersöker barns attityder mot läsning och bibliotekariers 

läsfrämjande aktiviteter. De barn som uppgav att de enbart läste för att de var tvungna 

att göra det var mer intresserade av datorspel, internet och tv, vilket Hedemark påpekar 

ändå är ett intresse för berättelser fast inte i ett bokformat (Hedemark, 2012, s. 122). 

Barnen som inte var intresserade av böcker ville att biblioteket skulle ha mer aktiviteter 

som inte innefattade böcker, till exempel karaoke, datorspelsturneringar och teater 

(Hedemark, 2012, s. 122). Hedemark (2012, s. 125) menar att en ingång till läsning för 

motvilliga läsare kan vara läsning genom populärkultur i olika mediaformat, och 

påpekar även att barnbibliotekarierna bör arbeta mer med varierande läsaktiviteter och 

ta hänsyn till barnens olika medievanor. Hedemarks artikel är relevant för denna studie 

då hon poängterar det faktum att barn ofta inte ser digitala medier som läsning. Artikeln 

är även relevant eftersom den diskuterar kring hur olika medieformat förhåller sig till 

läsning av skönlitteratur. 

 

I artikeln “The school librarian as motivational agent and strategist for reading 

appreciation” av Noraida Domínguez, Idalisse García, Jackeline Martinó och Alejandra 

Méndez (2016) undersöks skolbibliotekariers läsfrämjande arbete gentemot barn i låg- 

och mellanstadiet. Bibliotekarierna var eniga om att “Library week” var ett 

huvudevenemang för den läsfrämjande verksamheten. “Library week” består av olika 
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aktiviteter som spel, workshops och läsmaraton (Domínguez, García, Martinó & 

Méndez, 2016, s. 242). Mer än hälften av bibliotekarierna brukade använda sig av 

aktiviteter som att rita, kreativt skrivande, spel och dramatiseringar i sitt läsfrämjande 

arbete (Domínguez et al., 2016, s. 243). Artikeln visar att det är relativt vanligt 

förekommande med icke-bokrelaterade aktiviteter i det läsfrämjande arbetet.Vi menar 

att artikeln trots att den handlar om skolbibliotek är användbar för denna uppsats 

eftersom den visar på hur olika icke-bokrelaterade aktiviteter på bibliotek har använts 

för den åldersgrupp som vi undersöker. 

 

2.3 Förhållandet mellan digitala medier och ungas läsvanor 

I detta avsnitt redogör vi för forskning som behandlar ämnet digitala medier och ungas 

läsvanor. 

 

Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf sammanfattar studier om barn- och 

ungdomsbibliotek i Studier av barn- och ungdomsbibliotek: En kunskapsöversikt (2007) 

där en stor del av innehållet diskuterar sambandet mellan ungas läsvanor och deras 

konsumtion av digitala medier som film, musik, dator- och tv-spel. Rydsjö och Elf 

(2007, s. 175) drar slutsatsen från de studier som sammanfattats att bibliotekariernas 

kompetenser om nya medier bör utvecklas för att möta barnens behov. De menar även 

att det är viktigt för barn och unga att det finns nya medier på biblioteken och för att 

detta ska uppnås samt att utbudet ska vara lockande för unga behöver bibliotekarier 

kunskap om barn och ungas mediepreferenser (Rydsjö & Elf, 2007, s. 175). Genom de 

sammanfattade studierna har Rydsjö och Elf kunnat dra slutsatsen att bibliotekens nya 

medier spelar en särskilt stor roll för de barn och unga som inte läser böcker (Rydsjö & 

Elf, 2007, s. 175). Forskningen är relevant för denna uppsats eftersom en av 

frågeställningarna som ska besvaras är hur barnbibliotekarier använder sig av olika 

medier i det läsfrämjande arbetet, vilket Rydsjös och Elfs kunskapsöversikt diskuterar.  

 

Forskning om hur spel påverkar läsning, inlärning, informationslitteracitet och 

biblioteksanvändning ökar inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga 

forskningsfältet (Brown & Kasper, 2013, s. 756). I artikeln “The fusion of literacy and 

video games: A case study in assessing the goals of a library video game program” 

(2013) undersöker Ron Brown och Tamara Kasper vilka effekter TV-spel i 

biblioteksmiljöer har på unga. Ämnet undersöks genom att studera en tv-spelsklubb på 
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ett bibliotek. Tv-spelsklubben hade två huvudmål vilka var förbättrat beteende samt 

ökad kunskap (Brown & Kasper, 2013, s. 755). Studien visar att medlemmarna i tv-

spelsklubben på biblioteket förbättrades akademiskt, livsmässigt samt att de ökade sina 

spelfärdigheter genom interaktion med de andra i tv-spelsklubben (Brown & Kasper, 

2013, s. 755). Deltagarna blev även mer bekanta med biblioteket och utvecklade sina 

förmågor i att samarbeta (Brown & Kasper, 2013, s. 774). Artikeln är användbar för 

denna uppsats eftersom artikeln undersöker spel i biblioteksmiljöer och dess effekter på 

användarna. Spel är en del av de nya medier vi syftar på i uppsatsens frågeställning då 

vi ska undersöka huruvida de används i det läsfrämjande arbetet.  

 

Amira Sofie Sandin skriver bland annat om digitala medier i lässtimulerande projekt i 

sin bok Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete 

(2011). Sandin (2011, s. 94) menar att digitala medier brukar användas i läsprojekt på 

bibliotek eftersom barn anses vara intresserade av digitala medier. De digitala medierna 

blir ett sätt att nå målgruppen och locka barnen till läsprojekten så att de bli mer 

intresserade av att läsa (Sandin, 2011, s. 94). Sandin (2011, s. 98) skriver om olika 

läsprojekt på bibliotek som involverar digitala medier, till exempel ett filmprojekt där 

grundidén var att arbeta med ett vidgat textbegrepp. Där fick man låna väskor med 

böcker, ljudböcker och filmatiseringar av böckerna som kunde användas för att jämföra 

filmens och bokens språk och form. I ett av projekten som Sandin (2011, s. 99)  nämner 

är det berättelsen som är i centrum.  Det främsta syftet med läsprojekten tycks vara att 

nå ut till barn och ungdomar som inte känner läslust och främja deras läsande och 

skrivande (Sandin, 2011, s. 99). Trots de olika projekt som nämns påpekar Sandin 

(2011, s. 100) att det inte är många läsprojekt som har de digitala medierna i centrum 

och att syftet med projekten, trots användandet av digitala medier, är att locka barn till 

att läsa tryckt skönlitteratur. Det är med andra ord den tryckta boken som står i centrum 

och inte film eller andra digitala medier (Sandin, 2011, s. 100). Även om det är den 

tryckta skönlitteraturen som står i centrum uttrycker rapporterna som Sandin (2011, s. 

100-101) skriver om att läsning kombinerat med andra uttrycksformer ger barn 

möjlighet att ta till sig berättelser på olika sätt samt att detta ska vara något roligt och 

väcka intresse. Sandin är relevant för denna uppsats eftersom hon diskuterar hur olika 

medier har använts i det läsfrämjande arbetet på folkbibliotek och vilken funktion olika 

medier kan ha för att väcka barns läslust. Sandins text är relevant för denna uppsats 
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eftersom vi vill undersöka hur andra medier än skönlitteratur kan fylla en läsfrämjande 

funktion. 

 

3 Teori 

De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats är en teori om tre synsätt på läsning 

utifrån pedagogers perspektiv som Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf beskriver i 

Studier av barn- och ungdomsbibliotek (2007). Genom teorin om olika synsätt på 

läsning kan vi få en bild av hur barnbibliotekarierna i denna undersökningen ser på 

olika medier i det läsfrämjande arbetet. Detta eftersom denna uppsats utgår från en 

vidgad syn på läsning. Vi använder oss även av en teori av Jofrid Karner Smidt om 

bibliotekarien som litteraturförmedlare. 

 

3.1 Olika synsätt på läsning 

De tre synsätten på läsning som Rydsjö och Elf (2007, s. 44) beskriver och som vi 

använder som teoretisk utgångspunkt i denna uppsats bygger på teorier från artikeln 

“Humanistisk forskningsetik under förändrade forskningsvillkor” (1986) av Aant 

Elzinga och Sven Andersson. De olika synsätten på läsning betecknas som det 

pragmatiska, det traditionalistiska och de emancipatoriska. Synsätten sammanfattas av 

Rydsjö och Elf utifrån John Hultbergs (1988) text “Om humaniora, litteratur och 

tradition” som vi också använder som teoretisk utgångspunkt då Hultbergs 

beskrivningar av teorin är utförligare än Rydsjö och Elfs sammanfattningar. Däremot 

sätter Rydsjö och Elf in teorin i en bibliotekskontext vilket är anledningen till att vi även 

använder oss av deras sammanfattning samt att de gör en mer aktualiserad tolkning av 

de tre synsätten på läsning.  

 

Det pragmatiska synsättet på läsning innebär att syftet med läsningen är själva läsningen 

och ingen vikt läggs vid vad barnet läser, huvudsaken är att hen läser (Rydsjö & Elf, 

2007, s. 44). Hultberg (1988, s. 179) beskriver det pragmatiska synsättet som att det 

utgår från den praktiska nyttan av litteraturläsning och att det är läsförmågan man är ute 

efter. Det är även viktigt att barnet ska läsa mer språkligt krävande texter efter hand där 

textinnehållet för övrigt inte spelar någon roll (Hultberg, 1988, s. 179). Ett exempel på 

ett pragmatiskt synsätt på läsning i ett bibliotek är tävlingar där barnen ska läsa så 

mycket som möjligt och att ingen vikt läggs vid själva läsupplevelsen (Rydsjö & Elf, 

2007, s. 44).  
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Det traditionalistiska synsättet på läsning menar att läsningen ska förmedla ett kulturarv 

och främjar särskilt läsning av litteratur som anses vara viktiga klassiker (Rydsjö & Elf, 

2007, s. 44). Hultberg (1988, s. 180-181) menar att det är litteraturen som är central 

inom det traditionalistiska synsättet och att vikten läggs vid kulturarv och tradition där 

barnens egna intressen inte får styra läsningen och deras litteraturval. Ett exempel på ett 

traditionalistiskt synsätt i ett bibliotek är att litteraturen som barnen skulle läsa valdes 

utifrån estetiska kriterier och att barnen styrs mot en distanserad hållning mot litteratur 

(Rydsjö & Elf, 2007, s. 44). Den distanserade hållningen till litteratur är med största 

sannolikhet en konsekvens av att barnen själva inte får välja vad de vill läsa utan blir 

tilldelade “viktiga” klassiker. 

 

Det emancipatoriska synsättet på läsning fokuserar på barnen som självständiga och 

kritiska läsare där vikten läggs vid berättelser som utmanar barnens världsbild (Rydsjö 

& Elf, 2007, s. 44). Hultberg (1988, s. 182) beskriver det emancipatoriska synsättet som 

något kontroversiellt som ifrågasätter traditionens makt där litteraturen kan bidra till ett 

kritiskt förhållningssätt och ge kunskaper för att kunna hantera verkligheten på ett 

kritiskt sätt. Syftet med läsningen enligt det emancipatoriska synsättet är att ge barnen 

en ökad förståelse av sig själva och samhället (Hultberg, 1988, s. 182). Ett exempel på 

ett emancipatoriskt synsätt på ett bibliotek är att bibliotekarien ger eleverna en stor 

frihet i deras bokval och vill stödja barnens individuella och kritiska läsutveckling 

(Rydsjö & Elf, 2007, s. 45). 

 

De tre synsätten på läsning använder vi i analysen av de intervjuade bibliotekarierna för 

att uttolka deras syn på läsning. Genom att analysera intervjusvaren utifrån denna teorin 

kan vi få en tydlig bild av bibliotekariernas syn på olika medier i det läsfrämjande 

arbetet. Denna uppsats utgår från det vidgade textbegreppet och därmed även en vidgad 

syn på läsning, därför kan teorin om olika synsätt på läsning användas för att analysera 

bibliotekariernas synsätt på olika medier. 

 

3.2 Bibliotekarien som litteraturförmedlare 

I artikeln “Bibliotekaren som litteraturformidler” (1994) diskuterar Jofrid Karner Smidt 

bibliotekariens roll som litteraturförmedlare. Karner Smidt (1994, s. 9) menar att 

bibliotekarien har fem roller som litteraturförmedlare. Dessa är bibliotekarien som 
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kritiker och litteraturkännare, bibliotekarien som socialantropolog, bibliotekarien som 

pedagog, bibliotekarien som marknadsförare och bibliotekarien som vanlig människa 

(Karner Smidt, 1994, s. 9–11). Karner Smidt (1994, s. 9) menar att en bra förmedlare 

har lite av alla de fem rollerna i sig i sitt arbete. 

 

Rollen som kritiker och litteraturkännare innebär att bibliotekarien har till uppgift att 

värdera och välja ut böcker som anses behöva mer uppmärksamhet (Karner Smidt, 

1994, s. 9). För denna roll krävs det att bibliotekarien är beläst och vill hjälpa 

bibliotekets besökare att finna nya litterära genrer, författare och titlar genom 

exempelvis recensioner i tidningar (Karner Smidt, 1994, s. 9). Rollen som kritiker och 

litteraturkännare bör enligt Karner Smidt (1994, s. 9) innebära att bibliotekarien skriver 

om nyheter som händer på biblioteket i olika medier på samma sätt som litteraturkritiker 

skriver om nya böcker. Karner Smidt (1994, s. 9) menar dock inte att bibliotekarierna 

ska skriva om sådant det redan skrivs om utan om sådant som inte når media, 

exempelvis att ta upp äldre litteratur biblioteket har som inte läses längre (Karner Smidt, 

1994, s. 9). 

 

I rollen som socialantropolog känner bibliotekarien till vad för litteratur som besökarna 

läser och inte läser (Karner Smidt, 1994, s. 10). Bibliotekarien som socialantropolog har 

även kunskap om de kulturella mönster som finns samt har kunskap om samhället kring 

sig (Karner Smidt, 1994, s. 10). Bibliotekarien behöver även ha kunskap om vilka 

förväntningar som besökarna har (Karner Smidt, 1994, s. 10). Bibliotekarien måste se 

vad det är som besökarna är intresserade av, detta för att kunna erbjuda besökarna vad 

de vill ha (Karner Smidt, 1994, s. 10). 

 

Bibliotekarien i rollen som pedagog vill skapa positiva förväntningar, motivera och 

inspirera besökarna till att upptäcka någonting nytt (Karner Smidt, 1994, s. 10). Att vara 

i rollen som pedagog innebär att bibliotekarien anpassar urvalet för besökaren efter 

vilken läsnivå personen befinner sig på (Karner Smidt, 1994, s. 10). Bibliotekarien bör 

därför lära känna besökaren lite grand samt veta vad för typ av litteratur som denne 

läser och även hur denne läser litteraturen för att erbjuda denne något som besökaren 

kan ha ett nöje av att läsa (Karner Smidt, 1994, s. 10). 
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I rollen som marknadsförare bör bibliotekarien arbeta med att göra reklam för sin 

verksamhet (Karner Smidt, 1994, s. 11). Detta kan göras genom att ta till sig kunskap 

om målgruppen man vill marknadsföra sig gentemot och sen göra reklam för det man 

vill nå ut med på ett liknande sätt som professionella marknadsförare gör (Karner 

Smidt, 1994, s. 11). 

 

Bibliotekarien som vanlig människa innebär att bibliotekarien lägger vikt vid det 

personliga mötet (Karner Smidt, 1994, s. 11). Bibliotekarien visar entusiasm och 

engagemang gentemot besökaren för att få denne att känna sig sedd och hörd (Karner 

Smidt, 1994, s. 11). Känner sig besökaren sedd och hörd av bibliotekarien tar besökaren 

till sig av det bibliotekarien vill ha förmedlat (Karner Smidt, 1994, s. 11). 

 

Teorin om bibliotekarien som litteraturförmedlare ska användas i analysen för att se hur 

och när bibliotekarierna arbetar i de olika rollerna i det läsfrämjande arbetet. Teorin ska 

även användas för att se vilken roll bibliotekarierna har som litteraturförmedlare. 

Genom att se vilka roller som bibliotekarierna går in i när de arbetar med i det 

läsfrämjande arbetet får vi en bredare bild av hur bibliotekarierna genomför sitt arbete. 

 

4 Metod 

I detta avsnitt beskriver vi hur det empiriska materialet har samlats in, det vill säga vår 

insamlingsmetod. I avsnittet om analysmetod redogör vi för hur vi har analyserat 

materialet. Vi beskriver även forskningsetiken kring uppsatsens metod. 

 

4.1 Insamlingsmetod 

Uppsatsens metod för samla in det empiriska material är forskningsintervjuer med 

barnbibliotekarier på sex folkbibliotek i södra Sverige. Biblioteken där de intervjuade 

barnbibliotekarierna arbetar är belägna både i större städer och på mindre orter. Vi har 

valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi kan ändra på 

frågorna under intervjuns gång (Luo och Wildemuth, 2009, s. 233), samt att vi får 

möjlighet att undersöka intervjupersonens svar på de förbestämda frågorna närmare 

genom följdfrågor. Eftersom vi inte har observerat hur barnbibliotekarierna arbetar med 

det läsfrämjande arbetet baseras det empiriska materialet på de intervjuade 

bibliotekariernas upplevelser och berättelser om deras läsfrämjande arbeten. Att vi 

enbart får informationen genom att bibliotekarierna berättar om deras läsfrämjande 
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arbeten innebär en begränsning. Det som bibliotekarierna berättar om sina läsfrämjande 

arbeten inte behöver stämma överens med hur arbetet verkligen går till, vilket är svårt 

att veta när bara forskningsintervjuer används som metod. 

 

När vi utformade intervjuguiden (se bilaga A) tänkte vi på att inleda med frågor som vi 

ansåg var enkla att svara på för att sedan gå över till frågor som kräver lite mer 

eftertanke . Vi gjorde detta för att bibliotekarierna skulle känna sig bekväm samt för att 

få igång samtalet innan vi ställde lite svårare frågor. Vi tänkte på att intervjufrågorna 

inte skulle vara ledande, därför ställde vi mer öppna frågor som vi enkelt kunde 

komplettera med följdfrågor om det behövdes. Intervjufrågornas övergripande tema är 

hur bibliotekarier arbetar med det läsfrämjande arbetet. I intervjuguiden har vi inte med 

frågor som handlar om hur bibliotekarierna arbetar med film eller spel eftersom detta 

kan ses som ledande frågor. Vi frågade i stället hur deras läsfrämjande arbete ser ut, då 

vi förmodade att de som arbetade med film eller spel i det läsfrämjande arbetet skulle 

berätta det när denna frågan ställdes, vilket de också gjorde. Däremot frågade vi om de 

arbetade med film eller spel om vi märkte att de snuddade vid ämnet men inte 

förklarade det närmare. 

 

Vi skickade ut intervjuförfrågningar via mail till 10 bibliotek varav de sex som svarade 

ville ställa upp på en intervju (se bilaga B). Totalt utförde vi sex intervjuer för att få 

fram ett brett men även storleksmässigt rimligt material att analysera. Intervjuerna 

utfördes på biblioteken där bibliotekarierna arbetar, där intervjuerna pågick mellan 20-

45 minuter. Forskningsintervjuer valdes som insamlingsmetod eftersom uppsatsens 

syfte är att undersöka hur barnbibliotekarier arbetar med det läsfrämjande arbetet, vilket 

vi ansåg att vi lättast får reda på genom att fråga bibliotekarierna själva. 

 

Vi bad bibliotekarierna att prata specifikt om det läsfrämjande arbetet gentemot barn 

mellan 8-12 år. Vi märkte under intervjuerna att bibliotekarierna hade svårigheter att 

prata om denna gruppen. Det var lättare för bibliotekarierna att prata om både de yngre 

och de äldre barnen fastän alla bibliotekarierna som intervjuades arbetar även med barn 

mellan 8-12. Anledningen till detta kan vara att bibliotekarierna arbetar mer med barn 

som är yngre än 8 år eller att de arbetar mer med barn som är äldre än 12 år. 
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Vi hade även mailkontakt med en bibliotekarie efter intervjun då vi behövde ett mer 

utökat svar på vilka slags spel som används i det läsfrämjande arbetet, eftersom vi 

glömde fråga detta under intervjun. Vi mailade även samtliga bibliotekarier och frågade 

hur länge de hade arbetat som bibliotekarier eftersom vi inte frågade detta under 

intervjuerna. Vi valde att transkribera ut hela intervjuerna. Detta gjordes för att 

underlätta för att få ut informationen. Vi har inte tagit med pauser eller hummanden 

eftersom vi ansåg att det inte var något som påverkade svaren. 

 

4.2 Analysmetod 

Intervjusvaren analyseras utifrån uppsatsens teoretiska ramverk vilka är teorin om olika 

synsätt på läsning samt Karner Smidts teori om bibliotekarien som litteraturförmedlare. 

Vi analyserar intervjusvaren för att identifiera de intervjuade bibliotekariernas synsätt 

på läsning och vilken roll som litteraturförmedlare de har. I uppsatsens avsnitt om 

resultat, som fungerar som underlag för analysen, har vi valt ut de intervjusvar som vi 

anser vara mest relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. De svar vi har valt 

ut anser vi vara relevanta eftersom de handlar om hur bibliotekarierna arbetar 

läsfrämjande med olika medier eller hur de arbetar med övriga läsfrämjande aktiviteter. 

Vi har även valt ut vissa bibliotekariers tankar om varför de tycker att det är viktigt att 

arbeta läsfrämjande. Vi har valt det sistnämnda eftersom det är genom deras tankar om 

varför läsning är viktigt som det ganska enkelt går att se vilken syn på läsning 

bibliotekarierna har, vilket är ett av de teoretiska ramverk vi använder oss av i analysen. 

 

De valda intervjusvaren har delats upp i olika teman för att lättare kunna se 

bibliotekariernas arbete med olika medier i det läsfrämjande arbetet. De teman som vi 

har valt  att dela upp intervjusvaren i är följande: skönlitteratur, facklitteratur, e-böcker 

och ljudböcker, digitala medier samt övriga läsfrämjande arbetsmetoder. Analysens 

teman är uppdelade efter olika medier eftersom en utgångspunkt för denna uppsats är 

hur barnbibliotekarier arbetar med olika medier i det läsfrämjande arbetet. Ett undantag 

har gjorts för temat övriga läsfrämjande metoder som inte handlar om medier då vi 

behövde ett tema som tog upp de svar som inte passade in analysens övriga teman. Vi 

identifierade olika teman genom en närläsning av transkriberingarna från intervjuerna 

då vi färgkodade intervjuerna utefter vilka medier bibliotekarierna pratade om. 

Indelningen av intervjusvaren i olika teman är även tänkt att underlätta för läsaren och 

tydliggöra för bibliotekariernas åsikter och hur de arbetar. 
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4.3 Forskningetik 

I våra intervjuförfrågningar via mail till de olika biblioteken informerades de om att vi 

att skriver en kandidatuppsats om barnbibliotekariers läsfrämjande arbete samt att vi 

studerar biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö. De 

potentiella intervjudeltagarna fick information om undersökningens syfte och vår 

institutionsanknytning enligt informationskravet för vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, s. 7). Innan intervjuerna påbörjades informerade vi 

intervjupersonerna om att de är anonyma i uppsatsen och att vi kommer att spela in 

intervjuerna. De fick även skriva under på att de godkände att vi spelade in dem, då 

forskaren ska inhämta undersökningsdeltagares samtycke enligt vetenskapsrådets 

samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, s. 9). Vi har valt att hålla namnen på de intervjuade 

konfidentiellt, därför är namnen på bibliotekarierna fiktiva. Varken några närmare 

personbeskrivningar eller beskrivningar av biblioteken görs på ett sätt som gör det 

möjligt att identifiera bibliotekarierna eller biblioteken, detta görs enligt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, s. 12). Vi nämner inte några namn på 

närliggande områden som bibliotekarierna har nämnt under intervjuerna. Enligt 

vetenskapsrådets nyttjandekrav använder vi inte intervjusvaren till något annat ändamål 

än till denna uppsats (Vetenskapsrådet, s. 14). 

 

5 Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi resultaten från intervjuerna med bibliotekarierna 

presenteras utifrån olika teman vilka är skönlitterära böcker, facklitteratur, digitala 

medier som inkluderar film och spel, e-böcker och ljudböcker samt övriga läsfrämjande 

arbetsmetoder. Resultaten analyseras utifrån teorierna om olika synsätt på läsning och 

enligt Karner Smidts teori om bibliotekariens roll som litteraturförmedlare. Vi har även 

haft uppsatsens frågeställningar i åtanke när vi har strukturerat resultatet. Uppsatsens 

frågeställningar är hur barnbibliotekarier bedriver sitt läsfrämjande arbete, vilka 

metoder de använder i det läsfrämjande arbetet och hur de använder sig av olika medier 

i det läsfrämjande arbetet. 
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5.1 Presentation av intervjudeltagarna 

Nedan följer en kort presentation av bibliotekarierna som intervjuades för uppsatsen. 

 

Luna arbetar på ett bibliotek i en större stad där hon främst arbetar med läsfrämjande 

gentemot barn som är mellan 9-13 år. Luna har arbetat i 9 år som barnbibliotekarie. 

 

Ginny arbetar på ett bibliotek i en större ort där hon just nu främst arbetar med 

läsfrämjande gentemot barn i åldrarna 12-13. Ginny har arbetat som barnbibliotekarie i 

snart 7 år.  

 

Lily arbetar på ett bibliotek i en mindre ort där hon arbetar med läsfrämjande gentemot 

barn mellan 0-16 år, med lite mindre fokus på de äldre. Lily har arbetat som 

barnbibliotekarie i 30 år. 

 

Arthur arbetar på ett bibliotek i en större stad där han arbetar med läsfrämjande 

gentemot barn och unga som går i högstadiet, men han arbetar även en del med barn 

mellanstadiet. Arthur har arbetat som barnbibliotekarie i 15 år. 

 

Minerva arbetar på ett bibliotek i en mindre stad där hon arbetar med läsfrämjande 

gentemot barn och unga mellan 0 och 20 år. Minerva har arbetat som barnbibliotekarie i 

13 år. 

 

Alice arbetar på bibliotek i en mindre stad där hon arbetar med läsfrämjande gentemot 

barn och unga mellan 0-18 år. Alice har arbetat som bibliotekarie i knappt 5 år. 

 

5.2 Skönlitterära böcker 

Alla barnbibliotekarier arbetar främst med skönlitteratur, detta är till stor del på grund 

av att det är den typen av litteratur som efterfrågas mest av barnen. Alla bibliotekarierna 

håller i bokprat med barnen. Alla bibliotekarier för något form av samarbete med 

skolorna i respektive kommun. I samarbetet med skolan erbjuderna bibliotekarierna 

böcker som handlar om det som lärarna har efterfrågat. Hur bibliotekarierna håller i 

bokpraten och samarbetar med skolorna ser lite olika ut. 
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Luna arbetar med bokprat och visningar där skolklasser har fått anmäla sig själva. Då 

arbetar Luna och de andra bibliotekarierna på biblioteket oftast med teman, till exempel 

böcker om vänner eller identitet. Vid bokpraten försöker bibliotekarierna få barnen att 

vara delaktiga i läsdiskussionen och uppmuntrar dem till att ge förslag på böcker som de 

har läst. De försöker få barnen att förstå att det inte är något tvång att läsa, utan att 

läsningen ska vara lustfylld. Luna säger att det ofta kommer fram föräldrar som säger att 

deras barn inte läser och att de då försöker ta reda på vad barnen är intresserade av. Det 

spelar inte någon roll om det är facklitteratur eller lättare böcker som intresserar barnen. 

Luna poängterar även att läsningen handlar om att vidga sina vyer: “Det kan ju öppna 

upp ditt liv på ett annat sätt. På ett sätt som är fantastiskt. Det handlar ju inte bara om 

läshastighet, utan det är ju att vidga dina vyer.” (Luna, personlig kommunikation, 2 april 

2019). 

 

Ginny berättar att biblioteket samarbetar mycket med barnhälsovården, förskolor och 

skolor men även föräldrar då hon menar att man kanske förstår värdet av att läsa när 

man är vuxen om man har med sig det från barndomen. Biblioteket där Ginny arbetar 

håller just nu på att inreda “kapprumsbibliotek” på förskolor för att barnen ska kunna 

låna med sig böcker innan de ska gå hem. De skickar även ut boktips till årskurs 1 och 

har anordnat “bokjuryn” tillsammans med förskolan där skolan fick låna en påse med 

böcker och sedan röstade barnen på den bok de gillade mest. Bibliotekarierna anordnar 

även sommarlovsboken. Under förra sommaren började biblioteket där Ginny arbetar 

cykla till stranden med böcker som barnen kan låna. 

 

På biblioteket där Lily arbetar brukar de främja läsning av skönlitteratur genom att 

samarbeta med skolor, anordna sommarboken och ha läseklubbar där barnen själva får 

välja böcker vilket gör att de inte läser samma bok i läseklubben. Lily berättar att hon 

brukar säga följande till barnen som ska välja böcker: “Läs lite mitt i, läs lite i början, ge 

den en chans, ge inte upp, ta inte för svåra böcker, men ta inte för lätta heller, utan ta 

böcker som passar.” (Lily, personlig kommunikation,11 april, 2019). När 

bibliotekarierna samarbetar med skolor brukar de ha bokprat eller plocka ihop påsar 

med böcker till olika klasser. Bibliotekarierna har sedan många år tillbaka ett samarbete 

med högstadiet som innebär att Lily har bokprat för eleverna om klassiker. 
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Arthur menar att bibliotekets verksamhet inriktar sig på att väcka lust till läsning, något 

som han menar står i kontrast till skolans tvång. Han brukar hjälpa de som inte brukar 

läsa genom att sänka trösklarna och göra det mer avslappnat. Han försöker då hitta en 

bok som får barnet att känna att hen vill läsa. Arthur tycker att det viktigaste med 

läsning är att det ger en känslomässig utveckling och att läsning handlar om vad det 

innebär att vara människa. Arthur menar själv att han läser för att “det händer någonting 

i skallen på mig när jag läser” (Arthur, personlig kommunikation, 24 april, 2019). 

 

Det är mycket lättläst som barnen på biblioteket Minerva arbetar på gillar att läsa. Gärna 

de typer av böcker som är skrivna i dagboksform. Även spännande och lättlästa böcker 

går åt. Minerva anser att det viktiga inte är vad barnen läser utan det faktum att de läser. 

Biblioteket har inte något direkt samarbete med skolorna i kommunen, men det händer 

att det kommer klasser till biblioteket. När det kommer klasser till biblioteket kan det 

vara att klassen arbetar med exempelvis lyrik och bibliotekarierna på biblioteket för ett 

fortsatt arbete med barnen för att få dem att läsa mer. Minerva anser att läsning är 

viktigt för barnens språkutveckling. 

 

Alice menar att det viktigaste med att läsa är att läsningen ska kännas rolig och 

lustfylld. Det viktiga är att barnen läser och inte vad, men det är mest skönlitterärt som 

efterfrågas och främst är det dagboks-liknande böcker som det frågas efter mest. Alice 

anser även att läsning är personlighetsutvecklande: 

 

“Det här som ett sätt att utvecklas som person och att utveckla sin förståelse 

inför sig själv och förståelse om sin omvärld och att det kan fungera väldigt bra 

som empatiskapande. Tankeexpanderande på något sätt, att man får en 

möjlighet att tänka massa tankar man inte skulle ha tänkt om man inte hade 

läst.” 

(Alice, Personlig kommunikation, 25 april 2019) 

 

5.3 Facklitteratur 

När barnbibliotekarierna arbetar med facklitteratur är det främst för att det kommer barn 

till biblioteket som inte är intresserade av läsning. Att de arbetar med facklitteraturen 

främst då är för att barnen som inte är intresserade av läsning många gånger inte är 

intresserade för att de känner att de inte har någon användning av det de läser. 

Barnbibliotekarierna menar att barnen kan känna att de har användning för läsningen 

när de får läsa facklitteratur. 
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Luna anser att det är viktigt att hon under bokpraten inte försöker premiera någon form 

av läsning, utan att facklitteratur är precis lika viktig som skönlitteratur. Ginny 

understryker att de arbetar mycket med att lyfta faktaböcker och visa att det inte är 

samma faktaböcker som finns på skolbiblioteket. Ginny berättar att det brukar komma 

en professor som pratar om sin forskning på barnens nivå, de har också använt 

faktaböckerna i en aktivitet som de anordnade för årskurs 4. Ginny vill lyfta fram att det 

finns skillnader mellan facklitteraturen på folkbiblioteket och skolbiblioteket: “Våra 

faktaböcker här är inte riktigt samma som de har på skolbibblan utan att här kan man 

jobba lite mer med fritidsaktiviteterna kopplat till böckerna.” (Ginny, personlig 

kommunikation, 8 april 2019). 

 

Arthur brukar tipsa om facklitteratur när någon säger att de inte gillar att läsa, men han 

arbetar inte med facklitteratur medvetet. Både Minerva och Alice brukar rekommendera 

facklitteratur. Främst är det till barn som ogillar att läsa som Minerva och Alice brukar 

rekommendera facklitteratur till. Faktaböckerna som barnen lånar är oftast relaterade till 

spel som till exempel Fortnite. 

 

Lily brukar berätta för barnen att de också kan läsa serietidningar och att det också 

räknas som läsning. På läseklubbarna brukar Lily även ha en del facklitteratur eftersom 

det finns barn i läseklubben som inte läser skönlitteratur och att denna grupp mest vill 

läsa böcker om till exempel spel eller lego. Lily tycker att även det är att läsa och att det 

inte gör någonting om de läser annat än skönlitteratur, men hon påpekar även att det är 

väldigt bra att kunna läsa skönlitterära texter. 

 

5.4 Digitala medier 

Barnbibliotekarierna vi pratade med arbetar inte speciellt mycket med digitala medier. 

Luna och Alice menar båda att film är en form av berättelse, de andra bibliotekarierna 

hade velat arbeta mer med digitala medier men av olika anledningar gör de inte det. 

 

På frågan om hur det läsfrämjande arbetet ser ut rent praktiskt svarar Luna bland annat 

att de har filmvisningar och menar att en film är en berättelse. Hon påpekar att 

biblioteket är väldigt mycket för berättelsen när det kommer till det läsfrämjande 
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arbetet. Biblioteket där Luna arbetar har även en filmverkstad för barn. När Luna pratar 

om spel menar hon att det är berättelsen som är intressant: 

 

“Det är berättelsen i en form som också är intressant. Man märker ju på de som 

spelar Minecraft till exempel att det är intresse för berättelsen, att komma 

framåt och lära sig nya grejer. Det öppnar upp.. du vet allting om det. Det är ju 

ett intresse. Du vidgar ju dina vyer genom det sättet. Film tycker jag är 

självskrivet. En del av biblioteket är just berättelsen. Det är det viktiga i det.” 

(Luna, Personlig kommunikation, 2 april 2019). 

 

Ginny berättar att barnen har fått programmera egna datorspel på deras tekniklabb och 

att biblioteket har haft filmverkstäder där deltagarna har fått lära sig att spela in film och 

skriva manus. Hon säger även att det lånas ut mycket spelhandböcker. Biblioteket där 

Lily arbetar används inte digitala medier i det läsfrämjande arbetet, men Lily hade velat 

arbeta mer digitalt genom att till exempel spela in lästips. 

 

Arthur berättar att bibliotekarierna brukar spela in boktips som de lägger ut på Youtube 

vilket han menar är ett enklare sätt att nå ut till barnen än med fysiska bokprat. Barnen 

kan då kolla på boktipsen när de har tid, och de får även själva vara med och spela in 

boktips framför en Greenscreen. Biblioteket har även en podd om böcker som riktar sig 

till unga. Arthur brukar prata mycket om spel med barn och ungdomar, det är dock 

oftast Arthur själv som vill ha speltips från barnen. Han säger att det ofta är lärare som 

vill ha en bok som även finns som film och menar att läraren och eleverna brukar 

diskutera skillnaden mellan boken och filmen. Arthur menar även att det finns en tydlig 

medvetenhet om att berättelsen är i fokus men att formatet kan förändra den ganska 

mycket. 

 

Minerva arbetar med film främst för att få barnen att bli mer intresserade av läsningen. 

Har barnen sett filmen är de ofta intresserade av att läsa boken. Alice arbetar på ett 

liknande sätt som Minerva med filmadaptioner. Alice menar att om barnen har sett 

filmen är de ofta intresserade av boken och tvärtom. Det går ofta att tipsa barnen om fler 

böcker av samma författare vars bok har blivit en film. Både spel och film är en form av 

berättelse och det hade Alice tyckt var något de skulle kunna utveckla och arbeta mer 

med i framtiden. 
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5.5 E-böcker och ljudböcker 

Alla bibliotekarier anser att det viktigaste, när det kommer till barns läsning, är att 

barnen läser och inte vilket format de använder när de läser. Ljudböcker på CD eller på 

mp3 är det knappt någon som lånar på något av biblioteken, men alla bibliotekarier 

pratade om appar där barnen kan låna både ljud- och e-böcker. De kan se att främst 

ljudböckerna lånas där. E-böckerna lånas det inte speciellt mycket av bland barnen. 

 

Luna säger att de har en app där man kan ställa in sin ålder och vad man är intresserad 

av, där man får boktips som man kan läsa direkt i appen1. Bibliotekarierna brukar 

rekommendera appen på bokpraten, men Luna tror inte att barnen läser i appen utan 

mest använder den för att få boktips. Luna brukar både tipsa om att man kan läsa och 

lyssna på boken vid klassbesök, och menar att man kan bli en otroligt bra läsare av att 

lyssna och ger Legimus som exempel. Luna tror att ljudböcker lånas ut, och speciellt 

populära böcker som kommit ut som ljudböcker. 

 

Ginny använder e-böcker i det läsfrämjande arbetet genom att skylta med det i disken, 

tipsa om det och ha med det på hemsidan. Problemet med att skylta med e-böcker är, 

enligt Ginny, att de är dyra. Ginny brukar tipsa om att böcker finns elektroniskt och som 

ljudböcker men menar att yngre barn inte är intresserade av det. Hon berättar att alla e-

ljudböcker nu finns i en app2 som snart ska utvecklas till att alla e-medier ska finnas i 

appen, hon tror att det kommer att leda till mer e-lån. 

 

Lily säger att de flesta fortfarande vill ha den fysiska boken, men att de har ljudböcker 

på biblioteket som mest lånas ut om en familj ska ut och resa och vill lyssna på något i 

bilen. Lily har försökt att tipsa om e-böcker men menar att det inte är någon som är 

intresserad. Biblioteket Arthur arbetar på har en app3 där man kan streama ljudböcker 

och e-böcker, men han tror att barnen gillar att läsa böcker i fysiskt format: 

 

“Det viktigaste är just att de läser, just formatet är mindre viktigt för mig. Men 

för många är det jätteviktigt, de ska ha boken att bläddra i, de tycker att det är 

så mycket skärm i skolan så det blir ganska skönt att ha någonting som är 

väldigt analogt och handgripligt som en fysisk bok.” 

 (Arthur, personlig kommunikation, 24 april 2019). 

                                                 
1 Vi nämner inte namnet på appen eftersom den kan kopplas till biblioteket där Luna arbetar. 
2 Appen heter ”Biblio”. 
3 Appen heter ”Biblio”. 
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E-böcker används inte bland barn och unga på biblioteket där Minerva arbetar. Även 

ljudböcker lånas väldigt lite, vilket Minerva tror kan bero på att böckerna går att finna 

på exempelvis Youtube eller Spotify. De flesta som kommer till biblioteket efterfrågar 

oftast det fysiska formatet, vilket Minerva menar dels beror på att de vill ha litteraturen i 

det fysiska formatet och dels för att det är de fysiska böckerna som syns i rummet. Alice 

uppmuntrar barnen till att läsa, formatet spelar mindre roll. Hon menar att lyssna på en 

bok är lika värdefullt som att läsa en fysisk bok. Bibliotekarierna på biblioteket Alice 

arbetar på använder e-böcker men de gör inte någon större reklam för dem. Detta beror 

på den ekonomiska aspekten, men löser den sig hade Alice och hennes kollegor gärna 

arbetat mer med e-böcker. 

 

5.6 Övriga läsfrämjande arbetsmetoder 

Alla bibliotekarier arrangerade någon form av sommarbok, vilket innebär att barnen 

läser böcker under sommarlovet och får ett pris när de har gjort färdigt sommarboken. 

Det ser lite olika ut hur sommarboken är uppbyggd, på något bibliotek måste barnen 

läsa minst en bok, på ett annat måste de läsa minst fem böcker. Nästan alla 

bibliotekarierna anordnar någon form av tävling på biblioteket eftersom de har märkt att 

det motiverar många av barnen att läsa och att komma till biblioteket. De menar alla att 

om barnen bara kommer till biblioteket är det lättare att fånga upp dem och få dem att 

läsa mer än vad de redan gör. 

 

På lov och studiedagar har biblioteket där Luna arbetar börjat med olika aktiviteter. På 

nästkommande lov ska de arbeta med poesi där barnen får göra blackout poetry4. De har 

även anordnat aktiviteter som spel eller tipsrundor. De har också haft skrivarverkstäder 

och högläsningsmaraton. Luna säger att de har haft olika läsfrämjande projekt, till 

exempel ett projekt där de åkte ut till olika skolor och pratade om böcker och sedan 

delade ut böcker till barnen. Biblioteket där Luna arbetar ska även försöka få 

ungdomsavdelningen att bli mer mysig. Luna menar att att det är en typ av läsfrämjande 

metod att göra rummet mer välkomnande för besökarna. 

 

                                                 
4 Blackout poetry är när man stryker över ord i en färdig text vilket gör att de kvarstående orden bildar 

en dikt. 
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Ginny berättar att de har mycket programaktiviteter, till exempel “måla en saga”, 

pyssel, frågequiz om litteratur och familjelördagar där de ibland har kalas för litterära 

figurer. Ginny anser, precis som Luna, att rummet är en del av det läsfrämjande arbetet, 

något som biblioteket har arbetat mycket med: 

 

“Rummet är också en del i det läsfrämjande arbetet, som vi har satsat mycket 

på här och just att man ska vilja stanna lite längre när man kommer hit, inte 

bara springa in och hämta böckerna och sticka.” 

(Ginny, personlig kommunikation, 8 april 2019). 

 

Ett sätt som Ginny och hennes kollegor gör detta på är att alltid försöka att hälsa på alla 

som kommer in till biblioteket och de försöker även att säga “hej då” när besökarna går. 

De har även en disk inne på barnavdelningen som är bemannad med personal under de 

timmar som barnen ofta kommer till biblioteket. Biblioteket Ginny arbetar på har gjort 

om barnavdelningen för att få rummet att vara trevligare för barnen att vistas i. Ginny 

menar att det är tråkigt för barnen att vara i ett beiget rum, medan ett färgglatt rum får 

barnen att vilja vara kvar lite till. 

 

Lily tror att det bästa sättet att börja läsa är via kompisar. När Lily har frågat barnen hur 

de oftast får tips om vad de ska läsa brukar barnen svara att de får boktips via sina 

kompisar. På biblioteket där Lily arbetar brukar de ha tipsrundor om böcker på loven. 

Tipsrundorna är dock inga tävlingar, utan bibliotekarierna anordnar tipsrundor utan att 

det finns något tävlingsmoment då barnen inte ville tävla. Lily berättar att de även har 

haft “bokbio” där de bjuder in klasser i årskurs 1 som får lyssna på böcker, kolla på 

bilderna i böckerna och äta popcorn. Arthur anser att det är väldigt viktigt att hitta 

projekt som gör att barn och unga kommer till biblioteket frivilligt. 

 

På biblioteket Minerva arbetar anordnas det en del lovaktiviteter för barn i skolåldern. 

Aktiviteterna har oftast någon koppling till böcker och läsning. De har bland annat haft 

en aktivitet där barnen tecknar serier för att få dem att förmedla en berättelse på andra 

sätt än att skriva skönlitterära berättelser. Biblioteket Minerva arbetar på har även 

anordnat pop-up bibliotek på ett ungdomshus i kommunen där ungdomarna kan låna 

böcker, vilket var populärt då alla böcker som Minerva tog med sig alltid blev utlånade. 

Minerva menar att en del av det läsfrämjande arbetet handlar om att lära känna 

besökarna, även de som kommer utan att vare sig låna eller läsa någon bok. Genom att 

lära känna besökarna och skapa kontakt med besökarna menar hon att det kanske kan få 
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dem att läsa någonting som biblioteket har att erbjuda, om litteraturen är i fysiskt eller 

elektroniskt format spelar ingen roll. Minerva menar att biblioteksrummet är viktigt för 

besökarna: “Man kan ganska lätt nå fram till dem på olika sätt när de är trygga i 

rummet.” (Minerva, personlig kommunikation, 16 april 2019). 

 

Alice menar att mycket av det läsfrämjande arbetet handlar om mötet med barnen när de 

kommer till biblioteket. Alice menar att tävlingar brukar fungera för att engagera barn 

till att läsa. För att få barnen att vilja läsa anser Alice att det är viktigt att få barnen att 

förstå att det är okej att inte tycka om boken de började läsa och att det finns andra 

böcker de kan välja som de kanske kommer att tycka om. Det händer ibland att det 

kommer ett barn som lånar en tjock bok som Alice förstår att barnet inte kommer att 

hinna läsa klart. När det händer uppmuntrar hon barnet till att låna en tunnare bok för att 

barnet inte ska tröttna på läsningen eftersom att den första boken var för tjock för hen att 

läsa. 

 

6 Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet i förhållande till teorierna som diskuterades i 

teoriavsnittet, vilka är olika synsätt på läsning samt bibliotekariens roll som 

litteraturförmedlare. 

 

6.1 Olika synsätt på läsning 

I detta avsnitt analyseras intervjusvaren utifrån teorin om de olika synsätten på läsning. 

Vi har delat upp de olika synsätten i rubriker där vi beskriver vilka bibliotekariers 

läsfrämjande arbeten som passar bäst in på synsättet i fråga. Viktigt att poängtera är att 

bibliotekarierna kanske inte alltid har detta synsätt utan det är vi som har satt in dem i 

dessa synsätt för de specifika situationer som ges som exempel.  

 

6.1.1 Emancipatoriskt synsätt på läsning 

Det är tydligt att Luna har ett emancipatoriskt synsätt på läsning då hon understryker 

vikten av att utgå från barnens intressen och att de får välja böcker själva vilket Rydsjö 

och Elf (2007, s. 45) nämner som ett exempel på det emancipatoriska synsättet på 

läsning. Luna menar även att läsning handlar om att vidga sina vyer vilket stämmer 

överens med Hultbergs (1988, s. 182) beskrivning av det emancipatoriska synsättet där 
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läsningen ska ge barnen en ökad förståelse av sig själva och samhället de lever i. Även 

Arthurs syn på läsning tolkar vi som emancipatoriskt eftersom han anser att läsning 

handlar om vad det innebär att vara människa och att det viktigaste med att läsa är att ge 

läsarna en känslomässig utveckling. 

 

Även Alice syn på läsning stämmer in på det emancipatoriska synsättet då hon uttrycker 

att läsning kan ge en förståelse för sig själv och omvärlden. Hon säger även att man får 

en möjlighet att tänka tankar som man inte skulle ha tänkt om man inte hade läst. 

Hultbergs (1988, s. 182) beskrivning av det emancipatoriska synsättet är att läsning kan 

ge kunskaper för att hantera verkligheten på ett kritiskt sätt vilket kan vara en effekt av 

att man tänker tankar som man bara tänker när man läser. Alice tycks vara av samma 

åsikt, vilket särskilt märks när hon uttrycker att läsning expanderar förmågan att tänka. 

 

6.1.2 Pragmatiskt synsätt på läsning 

Eftersom Ginny anser att det är viktigt att barn börjar läsa tidigt, att bibliotekarierna är 

aktiva med att ta böckerna till ställen där barnen är och att bibliotekarierna anordnar 

tävlingsliknande aktiviteter som sommarlovsboken och bokjuryn, skulle hennes syn på 

läsning kunna definieras som ett pragmatiskt synsätt. Bibliotekarier med det 

pragmatiska synsättet på läsning arbetar ofta med tävlingar där syftet är att barnen ska 

läsa så mycket som möjligt (Rydsjö & Elf, 2007, s. 44), vilket vi menar att Ginny gör. 

 

Minervas syn på läsning kan tolkas som ett pragmatiskt synsätt eftersom hon inte lägger 

någon vikt vid vad barnen läser huvudsaken är att de läser. På frågan om varför hon 

tycker att det läsfrämjande arbetet är viktigt svarade Minerva att det är viktigt för 

barnens språkutveckling. Det pragmatiska synsättet på läsning utgår från den praktiska 

nyttan av litteraturläsning och att man är ute efter läsförmågan (Hultberg, 1988, s. 179) 

vilket stämmer överens med Minervas syn på läsning. Hon använder även film som ett 

sätt för barnen att vilja läsa boken som filmen baseras på, vilket även kan ses som ett 

pragmatiskt synsätt då syftet med filmen är att få barnen att läsa boken. 

 

Lilys syn på läsning kan tolkas som pragmatiskt då Lily vid ett tillfälle under intervjun 

säger att det är viktigt att barnen ska läsa hela tiden, läsa mycket och läsa allt vilket är 

utgångspunkten för det pragmatiska synsättet. Inom det pragmatiska synsättet är det 

även viktigt att barnen i sinom tid ska läsa mer språkligt krävande texter (Hultberg, 
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1988, s. 179), vilket stämmer in på Lilys syn på läsning då hon uttrycker att barnen inte 

ska läsa böcker som är för lätta för dem, utan böcker som är på barnens läsnivå. 

 

6.1.3 Traditionalistiskt synsätt på läsning 

Det traditionalistiska synsättet utgår från att att barnen inte själva får välja vad de ska 

läsa (Rydsjö & Elf, 2007, s. 44) vilket inte stämmer överens med några av de 

intervjuade bibliotekariernas synsätt på läsning eller deras läsfrämjande metoder. 

Samtliga bibliotekarier var väldigt måna om att barnen skulle välja själva vilka böcker 

de ville läsa. Det spelar inte heller någon roll för bibliotekarierna i vilket format barnen 

läser, huvudsaken är att de läser någonting. Lily anordnade däremot bokprat om 

klassiker vilket skulle kunna förknippas med ett traditionalistiskt synsätt på läsning. 

Värt att nämna är att bokpratet om klassiker var ett samarbete med skolan. 

 

6.2 Bibliotekarien som litteraturförmedlare 

Karner Smidt diskuterade om bibliotekariens roll som litteraturförmedlare och att 

bibliotekarien hade fem roller. Rollen som kritiker och litteraturkännare, 

socialantropolog, pedagog, marknadsförare samt som vanlig människa (1994, s. 9-11). 

Alla sex bibliotekarier vi har intervjuat har varit i samtliga roller vid olika tillfällen och 

ibland har de varit i flera roller samtidigt. I detta avsnitt kommer intervjusvaren att 

analyseras utefter de fem rollerna, samt utefter de exempel vi anser att bibliotekarierna 

passar in i respektive roll. 

 

6.2.1 Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare 

Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare måste ha kännedom om litteraturen och 

om det är något som barnet kanske kunde tycka är intressant att läsa (Karner Smidt, 

1994, s. 9). 

 

Alla bibliotekarier vi har intervjuat går in i rollen som kritiker och litteraturkännare när 

de samarbetar med skolorna. Alla bibliotekarier berättar att skolorna kan komma till 

dem och be att få böcker om ett visst ämne, om en viss händelse eller om en viss person. 

Bibliotekarierna måste vid de tillfällen ta fram böcker som de vet handlar om ämnet, 

händelsen eller personen och samtidigt veta om den faktan som står i böckerna är rätt 

och bra. Bibliotekarierna går även in i rollen som kritiker och litteraturkännare när 

barnen kommer och frågar efter böcker som handlar om något speciellt. För att 
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bibliotekarien ska få kännedom om huruvida en bok är bra och värd att läsa kan de 

antingen läsa boken själva eller genom att höra om vad andra har tyckt om boken, 

exempelvis kan detta göras genom att läsa bokrecensioner. Ingen av de vi intervjuade 

har sagt något om hur de går tillväga för att få kännedom om huruvida en bok är bra och 

läsvärd. Alla bibliotekarier som blev intervjuade berättade att de frågar de barn som inte 

tycker om att läsa vad de är intresserade av, om det är att spela spel, laga mat, djur eller 

något annat. När bibliotekarierna har gjort detta går de vidare med att leta fram böcker 

som barnen kan tänkas tycka är av intresse att läsa. 

 

Luna, Lily, Arthur och Alice går in i rollen som kritiker och litteraturkännare när de 

håller i bokprat. I bokpraten berättar de om böcker som de anser är bra och som de tror 

att barnen kommer att vara intresserade av att läsa. För att få reda på om böckerna är bra 

har de antingen läst dem själva eller fått höra av andra som har läst boken innan att den 

boken är värd att läsa. 

 

6.2.2 Bibliotekarien som socialantropolog 

I rollen som socialantropolog bör bibliotekarien ha kunskap om vilka förväntningar som 

besökarna har samt måste de se vad besökarna är intresserade av (Karner Smidt, 1994, 

s. 10). 

 

På biblioteket Lily arbetar på har de en läseklubb för barn, men läseklubben är anordnad 

på ett annat sätt än de flesta läseklubbar. I de flesta läseklubbar läser alla som är med i 

klubben samma bok, men i läseklubbarna som Lily anordnar läser barnen olika böcker 

som de själva får välja. Eftersom det är många barn med olika intressen när det kommer 

till läsning kan det vara svårt att hitta böcker som alla är intresserade av. Lily anser att 

det viktiga är att barnen läser och inte vad de läser, detta för att barnen ska känna att 

läsningen är lustfylld. En del av läseklubben går ut på att barnen ska berätta för varandra 

om boken de har läst och vad de tycker och tänker. Till följd av detta får de andra 

barnen i läseklubben tips om böckerna som de andra i gruppen har läst och kanske blir 

de själva intresserade av boken som de annars aldrig hade tagit och läst. Lily får 

samtidigt reda på vad det är som barnen är intresserade eller inte intresserade av att läsa 

och kan på så sätt erbjuda dem böcker som hon tror att de skulle kunna tycka om. På 

detta sätt är Lily medveten om vad det är för litteratur som besökarna läser och inte läser 
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och samtidigt kan hon visa upp böcker hon rekommenderar i läseklubben som hon vet 

om att i alla fall några av barnen kommer att vilja läsa. 

 

En annan del i rollen som socialantropolog är att ha kunskap om de kulturella mönster 

som finns i samhället (Karner Smidt, 1994, s. 9-10). På biblioteket där Luna arbetar 

anordnar bibliotekarierna bokprat inom olika teman. De har bland annat anordnat 

bokprat om identitet och vänner. Alla barn har bra och dåliga vänner och alla barn 

utforskar vem de är. På grund av detta är det bra att ta upp det genom att prata om 

böcker som handlar om vänner och identitet, det kan vara lättare att relatera till 

karaktärerna i boken och att prata om sig själva genom boken än att göra det fritt. 

 

6.2.3 Bibliotekarien som pedagog 

I rollen som pedagog ska bibliotekarien skapa positiva förväntningar, motivera och 

inspirera besökarna till att upptäcka något nytt (Karner Smidt, 1994, s. 10). 

 

Alla intervjuade bibliotekarier går in i rollen som pedagog när de försöker få barn som 

inte tycker om eller som inte är intresserade av läsning att läsa. Alla bibliotekarier frågar 

då barnen vad de har för fritidsintressen. Arthur tar det ytterligare ett steg genom att 

fråga barnen hur lång tid de har att läsa boken för att kunna räkna ut hur många sidor 

som barnet måste läsa per dag för att hinna läsa klart boken i tid. Genom att 

bibliotekarierna tar reda på vad det är som barnen är intresserade av kan bibliotekarierna 

lätt hitta böcker som barnet kanske kommer att vara intresserade av att läsa. 

 

Alice uppmuntrar barnen att läsa böcker som de själva vill läsa. De gånger som ett barn 

lånar en bok som Alice vet att hen inte kommer att läsa klart uppmuntrar hon barnet till 

att låna en bok som hon tror att barnet tycker är intressant, som är på barnets nivå och 

som hon tror att barnet kommer att hinna läsa. I och med att Alice ser vad det är för bok 

som barnet har lånat får hon kännedom om vad det är för litteratur som barnet är 

intresserad av och vet då vad för bok som hon kan rekommendera att barnet läser som är 

på barnets läsnivå. 

 

6.2.4 Bibliotekarien som marknadsförare 

I rollen som marknadsförare gör bibliotekarien reklam för sin verksamhet (Karner 

Smidt, 1994, s. 11). 
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Ginny går in i rollen som marknadsförare när hon gör reklam för e-litteraturen som 

erbjuds. Detta gör hon genom att sätta upp information om e-litteratur vid 

informationsdisken, har lagt upp det det på bibliotekets hemsida och tipsar besökarna 

som kommer till biblioteket om det. På bibliotek Arthur arbetar på spelar de in boktips 

som de lägger ut på Youtube. Att lägga ut boktipsen på Youtube blir marknadsföring för 

litteraturen som det pratas om i klippet, men det blir även marknadsföring för 

biblioteket. 

 

6.2.5 Bibliotekarien som vanlig människa 

I rollen som vanlig människa innebär det att bibliotekarien lägger fokus vid det 

personliga mötet samt att bibliotekarien visar entusiasm och engagemang (Karner 

Smidt, 1994, s. 11). 

 

Minerva och Alice berättar att en viktig del i det läsfrämjande arbetet ligger i att möta 

barnen på ett välkomnande sätt när de kommer till biblioteket. Minerva menar att 

genom att möta de som kommer och lära känna dem som kommer de att vilja komma 

tillbaka och kanske någon gång låna något om de inte har gjort det förut. På biblioteket 

där Ginny arbetar är det av största vikt att alla bibliotekarierna hälsar på besökarna som 

kommer till biblioteket, de försöker även att säga “hej då” när besökarna går. Ett annat 

sätt som bibliotekarierna där Ginny arbetar gör för att visa att de är engagerade i 

barnens intresse är att de har en bemannad disk inne på barnavdelningen där barnen kan 

gå och be om hjälp. Förutom att hjälpa barnen att hitta det de söker spelar 

barnbibliotekarien som står i disken på barnavdelningen även spel och hittar på saker 

tillsammans med barnen. 
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7 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras det som analysen har visat där vi har analyserat 

barnbibliotekariernas läsfrämjande arbete utifrån teorin om deras synsätt på läsning och 

teorin om bibliotekarien som litteraturförmedlare. Vi ska även se om den tidigare 

forskning som ligger till grund för denna uppsats antingen stämmer överens med det 

som vår analys visar eller om vår analys visar på något som inte stämmer överens med 

den tidigare forskningen. För att hålla diskussionen till ämnet ska vi i detta avsnitt 

diskutera utifrån följande kategorier: barnbibliotekariers läsfrämjande arbete, teorier om 

olika synsätt på läsning och bibliotekarien som litteraturförmedlare samt hur 

barnbibliotekarier använder sig av olika medier i det läsfrämjande arbetet. Vi ska även 

diskutera utifrån problemformuleringen som är att det läsfrämjande arbetet i många fall 

associeras med läsning av skönlitterära böcker. Vi använder problemformuleringen i 

diskussionen genom att diskutera de intervjuade barnbibliotekariernas syn på och arbete 

med olika medier i det läsfrämjande arbete, som vi kompletterar med den tidigare 

forskningen. Vi ska även diskutera olika framstående pedagogers syn på läsning och 

digitala medier för att ge ytterligare en infallsvinkel på hur motsättningarna kring 

läsning av skönlitterära böcker och digitala medier ser ut i samhället. 

 

7.1 Bibliotekariernas gemensamma utgångspunkt 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barnbibliotekarier på folkbibliotek arbetar 

läsfrämjande gentemot barn mellan 8-12 år, vilket vi även informerade bibliotekarierna 

om innan intervjuerna påbörjades. Ginny sa till exempel att hon arbetar med barn 

mellan 12-13 år men pratade ändå mest om aktiviteter för småbarn. Detta kan bero på 

att det läsfrämjande arbetet har tydliga aktiviteter för småbarn men inte lika tydliga 

aktiviteter för de äldre barnen. Majoriteten av bibliotekarierna sa att de samarbetade 

med barnavårdscentralen, anordnade högläsningar med rim och ramsor för småbarn, 

eller att barnen kom till biblioteket i förskoleklassen och fick lånekort. Bibliotekariernas 

läsfrämjande arbete kan också vara inriktat gentemot äldre barn för att man inte vill 

förlora deras intresse eller få dem att förknippa biblioteket som en plats som de bara 

besökte när de var barn. Kan det möjligtvis vara att målgruppen 8-12 år glöms bort eller 

inte har en lika tydlig plats som yngre eller äldre barn i bibliotekariernas läsfrämjande 

arbete? Värt att nämna är att denna åldern, mellanstadieåldern, brukar kallas för 

bokslukaråldern på grund av att deras intensiva bokläsande, det finns i alla fall en bild 

av att barn i denna åldern läser mycket böcker. 
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Utifrån analysen av bibliotekariernas svar kan vi bland annat konstatera att samtliga 

inledde med att berätta hur de arbetar med skönlitterära böcker i fysiskt format när de 

fick frågan om hur deras läsfrämjande arbete ser ut. De berättade om olika projekt som 

innefattar böcker som ska resultera i att få barn att läsa mer böcker, hur de arbetar med 

bokprat, vilka böcker de brukar tipsa om, hur de tänker när de rekommenderar böcker 

och hur biblioteksmiljön lockar till läsning med hjälp av skyltning av böcker. Alla 

bibliotekarier vi intervjuade betonade även vikten av att läsning ska vara något lustfyllt. 

De läsfrämjande metoder som bibliotekarierna först berättade om liknar aspekterna av 

läsfrämjande som Johansson beskriver i Barnbibliotekariers och forskares 

barnperspektiv (2010). Det välkomnande rummet, skyltningen av böcker, bemötandet 

och läsningen som något lustfyllt nämns som vanliga aspekter av det läsfrämjande 

arbetet (Johansson, 2010, s. 23-45). Johanssons beskrivning av det läsfrämjande arbetet 

stämmer därmed överens med det läsfrämjande arbetet som de intervjuade 

bibliotekarierna berättar om i vår undersökning. 

 

Eftersom bibliotekarierna började med att berätta om hur de arbetar med fysiska 

skönlitterära böcker finns det en förutfattad mening om att det läsfrämjande arbetet 

handlar om enbart skönlitterära fysiska böcker. I Hedemarks artikel (2012, s. 117) om 

läsfrämjande aktiviteter på bibliotek framgår det att barnen själva inte uppfattar andra 

medier än skönlitterära böcker som läsning. Detta visar att bibliotekarierna måste arbeta 

mer för att bryta ner denna fördom om att läsning innebär läsning av böcker som helst 

ska vara skönlitterära och gärna av hög kvalité som Sandin (2011, s. 22) diskuterar. 

Endast en av bibliotekarierna, Luna, berättade självmant om hur bibliotekarierna även 

arbetar med film och spel. De andra bibliotekarierna, som faktiskt arbetade med andra 

medier än skönlitterära böcker i det läsfrämjande arbetet var svårare att få ut denna 

information från. Några av bibliotekarierna missuppfattade frågan om hur de arbetar 

med andra medier och började förklara att de skulle vilja eller att de redan spelar in 

boktips på film. Att spela in boktips är en läsfrämjande metod, men vi menade om de 

främjar barnens användning av olika medier när vi frågade om de arbetar med spel eller 

film. 

 

De åsikter om att andra medier ofta inte uppfattas som läsning som beskrivs i 

Hedemarks artikel (2012, s. 117) stämmer överens med den utgångspunkt som 
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bibliotekarierna hade när de svarade på frågan om hur deras läsfrämjande arbete ser ut. 

Till viss del stämmer detta inte överens med Lunas svar på frågan eftersom hon 

självmant berättade om film och spel. Att bibliotekarierna verkar ha svårare att förstå 

eller förklara hur de arbetar med andra medier än skönlitterära böcker i det läsfrämjande 

arbetet är ingen kritik mot bibliotekarierna eller biblioteken de arbetar på, utan en kritik 

mot samhällets inneboende syn på läsning som enbart läsning av skönlitterära böcker. 

Hedemark (2012, s. 125) menar att många svenska bibliotek fokuserar på läsningen av 

tryckta böcker, och att biblioteken bör utgå från den populärkultur som barnens vardag 

kretsar kring vilket till exempel kan vara film eller datorspel. Alla bibliotekarier som vi 

intervjuade sa att böcker om spel var väldigt populära, vilket Alice tror är för att barnen 

läser något som de tydligt kan ha användning av i praktiken. 

 

7.2 Barnens behov 

Alla bibliotekarier som vi intervjuade verkar vara medvetna om barnens behov och vad 

barnen gillar att läsa, till exempel böcker om spel, men även illustrerade böcker där den 

illustrerade boken Dagbok för alla mina fans nämndes som den mest populära boken. I 

Jug och Vilars artikel (2015, s. 1309) hade barnen i undersökningen en positiv 

inställning till  illustrerade böcker, Jug och Vilar menar att den läsning som barnen 

redan är positivt inställda till bör lyftas fram och uppmuntras av bibliotekarierna. Det 

framgick att detta gjordes av samtliga intervjuade bibliotekarier i vår undersökning. Jug 

och Vilar undersöker yngre barns läspreferenser och barnbibliotekariers arbete med 

yngre barn medan vi undersöker hur barnbibliotekarier arbetar med barn mellan 8-12 år. 

Trots att Jug och Vilar undersöker en yngre målgrupp än den vår undersökning 

fokuserar på arbetar bibliotekarierna på ett liknande sätt för att lyfta fram de böcker som 

barnen redan gillar. Bibliotekarierna märker att barn som vanligtvis inte brukar läsa 

gärna läser illustrerade böcker och att när de väl har upptäckt läsglädjen läser barnen 

vanligtvis alla böcker i serien Dagbok för alla mina fans. Det som Jug och Vilar har 

kommit fram till i sin undersökning, att barnen gillar illustrerade böcker och att det 

barnen är intresserade av bör lyftas fram, stämmer överens med det som bibliotekarierna 

berättar i vår undersökning. Däremot tycks bilden av läsfrämjande som läsning av 

skönlitteratur utan illustrationer vara en svår uppfattning att ändra på och framför allt 

arbeta med i praktiken, trots kunskapen om barns preferenser. 
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Det är viktigt att ha kunskap om vad barnen är intresserade av, inte bara vilka 

skönlitterära böcker de gillar utan även barnens mediepreferenser, vilket Rydsjö och Elf 

(2007, s. 175) påpekar. Utbudet ska vara lockande för barn och unga som använder sig 

av olika digitala medier i sin vardag (Rydsjö & Elf, 2007, s. 175). Lily hade till exempel 

velat arbeta mer digitalt och Alice hade velat utveckla och arbeta mer med digitala 

medier i framtiden. Minerva menar att barnen efterfrågar det som syns i biblioteket och 

Ginny sa att de skyltar med e-böcker vid informationsdisken. Vi såg även på biblioteket 

där Ginny arbetar att de skyltar med filmer på en vägg vid ingången till biblioteket. Att 

arbeta med synlighet av andra medier än tryckta böcker kan vara ett steg till att arbeta 

mer digitalt vilket inte behöver kräva några extra resurser från biblioteket. Några av de 

intervjuade bibliotekarierna tycks tro att de måste göra någon större planering och ha 

mer ekonomiska resurser för att arbeta med det läsfrämjande arbetet på ett sätt där inte 

bara skönlitteratur är i fokus. Detta eftersom vissa av bibliotekarierna sa att de vill 

arbeta mer med andra medier i framtiden vilket tyder på att de inte arbetar med det nu. 

Att arbeta med att synliggöra de medier som biblioteket redan har kan vara ett 

tillvägagångssätt för att arbeta med olika medier i det läsfrämjande arbetet, vilket flera 

av bibliotekarierna redan gör. 

 

7.3 Olika medier i det läsfrämjande arbetet och synen på läsning 

Det går att se ett mönster i bibliotekariernas syn på läsning och i vilken utsträckning de 

arbetar med andra medier än skönlitteratur i det läsfrämjande arbetet och vilka åsikter 

de har om andra medier än skönlitteratur. Luna, Arthur och Alice, som enligt vår analys 

har ett emancipatoriskt synsätt på läsning, har i högre grad än de tre andra 

bibliotekarierna en syn på läsning som ligger nära det vidgade textbegreppet där en text 

inte behöver vara tryckt skönlitteratur. En förklaring till detta kan vara att de som anser 

att läsning främst ska fungera som personlighetsutvecklande och utmana ens världsbild 

även kan se att andra medier bidrar till denna aspekt av läsning på samma sätt som 

skönlitteratur gör. Luna och Arthur var de enda vi intervjuade som arbetar på bibliotek i 

större städer. Att båda har ett emancipatoriskt synsätt på läsning och att de även ser 

andra medier än skönlitteratur som läsning kan vara kopplat till att biblioteken de 

arbetar på har mer resurser till att arbeta med olika digitala medier. Som vi nämnde 

tidigare anser vi att det inte krävs särskilt stora resurser för att arbeta med olika medier i 

det läsfrämjande arbetet, men det kan finnas en bild av att det tar mycket tid eftersom 

bibliotekarierna då måste ändra på sitt nuvarande arbetssätt. I Domínguez, García, 
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Martinó och Méndez (2016, s. 245) artikel om skolbibliotekariers läsfrämjande arbete är 

en av slutsatserna att bibliotekarierna i undersökningen anser att det är viktigt att ha 

tillgång till rätt resurser som de behöver för att genomföra olika läsfrämjande strategier. 

Detta är även fallet i vår undersökning, även om vi undersöker folkbibliotek och 

Dominguez et al. undersökte skolbibliotek. Alice, Ginny, Lily och Minerva, som inte 

arbetar med olika medier i det dagliga läsfrämjande arbetet men som hade velat göra det 

mer, nämnde att de till exempel hade behövt ett större rum eller bättre utrustning för att 

ha filmvisningar. 

 

Förespråkare för tv- och datorspel menar att nuvarande utbildningssystem ser på lärande 

och läskunnighet utifrån traditionella synsätt på läsande och skrivande (Brown & 

Kasper, 2013, s. 756). Förespråkarna menar att detta synsätt inte omfattar de kulturella 

och teknologiska utvecklingarna i det moderna samhället, de menar även att tv- och 

datorspel kan utveckla kritiskt tänkande (Brown & Kasper, 2013, s. 756). Luna och 

Arthur som arbetar med spel i det dagliga läsfrämjande arbetet motiverar detta eftersom 

de menar att ett spel är en berättelse på samma sätt som en skönlitterär bok är en 

berättelse. Luna sa att hon märker att de som spelar spel har ett intresse för berättelsen 

och att man lär sig nya saker, hon menar även att spel vidgar ens vyer. Luna pratade om 

spel på samma sätt som hon pratade om böcker, vilket för oss innebär att hon inte ser på 

lärande och läskunnighet utifrån de traditionella synsätt som finns på läsande och 

skrivande. 

 

De intervjuade bibliotekariernas vidgade syn på textbegreppet har identifierats genom 

att de uttrycker att det är berättelsen som är i centrum, något som även Sandin (2011, s. 

99) kopplar till det vidgade textbegreppet då hon skriver om olika projekt med digitala 

medier som flera bibliotek har haft. Om man anser att det är berättelsen som är det 

viktigaste i läsningen kan det vara lättare att se att det finns berättelser i andra format än 

skönlitteratur i fysiskt format. De bibliotekarier som menar att det är berättelsen som är 

i centrum i deras läsfrämjande arbete är Luna, Arthur och Alice som har det 

emancipatoriska synsättet på läsning. Det är svårt att veta om det är bibliotekariernas 

arbete med olika medier som har gjort att de har en mer vidgad syn på textbegreppet 

eller om det är deras syn på läsning som har resulterat i deras arbete med olika medier. 

Det kan även vara en kombination av båda aspekterna. Värt att nämna är att Alice har 

en bredare syn på textbegreppet men hon arbetar inte med olika medier i det 
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läsfrämjande arbetet i samma utsträckning som till exempel Luna och Arthur som också 

har det emancipatoriska synsättet på läsning. Detta kan bero på att hon arbetar på ett 

mindre bibliotek där vi i vår undersökning har kunnat se en röd tråd i att desto mindre 

biblioteket är, desto mindre arbetar de med olika medier. Orsaken till detta går endast att 

spekulera kring, men det kan bero på den ekonomiska aspekten då till exempel e-böcker 

är dyra, men det kan även bero på personalbrist. Ginny sa att de hade försökt få igenom 

en anställning av en ungdomsbibliotekarie men att de inte fick tillstånd av kommunen 

att göra det på grund av ekonomiska skäl. Luna och Arthur arbetar mer med olika 

medier än de övriga bibliotekarierna och de arbetar på stora bibliotek i större städer. 

 

Ginny, Lily och Minerva som, enligt vår analys, har en pragmatisk syn på läsning 

arbetar i mindre utsträckning med digitala medier än bibliotekarierna med det 

emancipatoriska synsättet. Lily arbetar inte alls med digitala medier i det läsfrämjande 

arbetet och förklarar att det är för att det inte finns någon efterfrågan på digitala medier 

bland barnen. Ginnys arbete med digitala medier består av att biblioteket har haft 

filmverkstäder där barnen fick skriva filmmanus. Vi utgår alltså från att hon inte arbetar 

med digitala medier i det dagliga läsfrämjande arbetet utan att det rör sig om enskilda 

projekt. 

 

Det framgår att syftet med Minervas arbete med digitala medier är att få barnen att läsa 

mer skönlitterära böcker. Sandin (2011, s. 99-100) nämner att många läsprojekt som har 

digitala medier i centrum har syftet att nå ut till läströtta och få barnen att läsa mer 

skönlitteratur vilket stämmer överens med Minervas arbete med digitala medier. Rydsjö 

och Elf (2007, s. 175) menar att digitala medier spelar en särskilt stor roll för barn och 

unga som inte läser böcker. När Minerva arbetar med film i det läsfrämjande arbetet är 

syftet att barnen ska vilja läsa boken som filmen i fråga baseras på. Detta kan vara ett 

bra tillvägagångssätt för att få barn som inte läser böcker att läsa. Alice och Arthur 

arbetar också med böcker som även finns som film för att få barn att läsa mer 

skönlitteratur, vilket visar att Minervas arbete med filmadaptioner inte är bundet till det 

pragmatiska synsättet på läsning. Skillnaden mellan Minervas, Alices och Arthurs syn 

på läsning är att Alice och Arthur menar att film också är en berättelse precis som 

böcker medan detta inte uttrycktes av Minerva under intervjun. Att bibliotekarierna med 

det pragmatiska synsättet på läsning antingen arbetar med digitala medier i en liten 

utsträckning eller arbetar med digitala medier för att få barn att vilja läsa skönlitterära 
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böcker kan bero på att de utgår från en praktisk nytta av läsningen. Läsförmågan är även 

viktigt för dem vilket kan vara ett skäl till att de lägger stor vikt vid den skönlitterära 

boken. 

 

Det är antagligen få bibliotekarier som idag har det traditionalistiska synsättet på 

läsning där barnens intressen inte ska styra över litteraturvalet enligt detta synsätt 

(Hultberg, 1988, s. 181), vilket är en föråldrad syn på läsning. Lily och Minerva sa att 

de arbetade med skönlitterära klassiker på olika sätt, och förespråkningar av klassiker är 

vanligt inom det traditionalistiska synsättet. Det faktum att Lily och Minerva arbetar 

med klassiker i det läsfrämjande arbetet gör däremot inte att de har ett traditionalistiskt 

synsätt på läsning. Deras arbeten med skönlitterära klassiker sker i samarbeten med 

skolan där barnen inte alltid har lika stor frihet i sina litteraturval som på folkbiblioteket. 

När bibliotekarier samarbetar med skolor har bibliotekarierna inte alltid en lika stor 

frihet i valet av aktiviteter och läsfrämjande metoder som när de arbetar ensamma. Detta 

kan bero på att skolan mer är inriktad på läsning för lärandets skull än läsning för nöjes 

skull. 

 

7.4 Bibliotekariernas roller i det läsfrämjande arbetet 

Alla bibliotekarier som intervjuades är ofta i de fem roller som Karner Smidt pratar 

(1994, s. 6-11) om, rollen som kritiker och litteraturkännare, rollen som 

socialantropolog, rollen som pedagog, rollen som marknadsförare samt rollen som 

vanlig människa. Det är inte lätt att alltid se när bibliotekarierna var som tydligast i en 

eller en annan roll, eftersom de oftast är i flera roller samtidigt och rollerna går ofta ihop 

med varandra. 

 

Att bibliotekarierna är mer som litteraturkännare snarare än att de är som kritiker kan 

bero på att det är barnböcker som de arbetar med. Alla bibliotekarier poängterade att det 

viktigaste var att barnen läste, snarare än vad de läste. Ska bibliotekarierna själva vara 

kritiker av barnlitteraturen kan det minska barnens läsglädjen. Johanssons artikel (2010, 

s. 29) visade att bibliotekarierna i undersökningen värderade glädjen i läsningen och 

upplevelsen av den. I artikeln framkom det även att det nästan bara är på biblioteken där 

det är barnen som förmedlar något till de vuxna. Skulle bibliotekarien kritisera böckerna 

på ett annat sätt än att säga att boken i fråga är läsvärd skulle det strida mot glädjen i 

läsningen och barnets upplevelse av den. Det skulle kunna leda till att det förminskar 
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barnets egna tycke om boken. Det behöver dock inte vara på det sättet. Letar barnet 

efter lästips är det bra att se vad andra har tyckt och tänkt om en bok men det kanske är 

bättre om det är ett annat barn som kommer med den kritiken. Lily berättar att 

läseklubben hon håller i läser alla barn olika böcker, det är barnen själva som 

bestämmer vilken bok de läser. I och med att barnen själva får välja vad de vill läsa 

kommer de med största sannolikhet att läsa något som de tycker om eller i alla fall om 

ett ämne som de tycker är intressant. När barnen i läseklubben har läst klart får de 

berätta för de andra i gruppen vad det tyckte och tänkte om boken. De andra i gruppen 

får då tips om huruvida boken kan tänkas vara läsvärd för dem själva. Det blir på en 

annan nivå om barnen blir rekommenderade av andra barn att läsa eller att inte läsa 

böckerna de pratar om i läseklubben. Att bibliotekarierna för oss inte verkade som 

kritiker beror dels på att vi inte frågade hur de gjorde för att ta reda på om 

barnlitteraturen var värd att läsa. Det vill säga att vi inte frågade om de själva läste 

litteraturen eller om de läste någon annans recension av litteraturen ifråga. 

 

Att vi anser att Lily går in i rollen som socialantropolog när hon arbetar med 

läseklubben och låter barnen få välja fritt vilka böcker som de får läsa är för att hon, 

genom att låta barnen själva få bestämma vilka böcker som de läser, blir medveten om 

litteraturen och kan till följd av det förutse vad barnen i läseklubben kan komma att 

tycka om att läsa. Vi sätter även Luna i rollen som socialantropolog när hon anordnar 

bokprat om ämnen som identitet och vänner vilket vi menar är att hålla koll på de 

kulturella mönster som finns i samhället. En del av det Karner Smidt (1994, s. 10) 

menar är att hålla koll på de kulturella mönster är att se vad som sker runt i olika 

aspekter av barnets liv, till exempel hur barnen har det hemma. Luna har kanske inte 

full koll på vad som sker i alla aspekter av barnens liv men hon har med största 

sannolikhet koll på i alla fall några av dem. De flesta, om inte alla, vet att man kan ha 

problem med vänner, mobbning eller att man försöker lista ut vem man är. Eftersom 

alla barn någon gång har dessa problem är det bra att ta upp det under bokprat. Att prata 

om dessa ämnen generellt med någon kan vara svårt. Att prata om dessa ämnen i grupp 

är något som alla kanske inte vill göra. Tas dessa ämnen då upp i ett bokprat pratar 

barnen inte om sig själva utan om karaktärerna och kanske då indirekt om sig själva, 

vilket kan vara lättare att göra. Oavsett om det är lättare för barnen att prata om det eller 

inte har Luna kunskap om vad som sker i samhället och i barnens liv vilket gör att hon 

kan ta upp böcker som handlar om dessa ämnen och som är på barnens läsnivå. 
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I rollen som pedagog pratade vi om alla barnbibliotekarierna men tog främst upp Alice 

och Arthur. I rollen som pedagog är det viktigt att skapa positiva förväntningar, 

motivera och inspirera besökarna att upptäcka något nytt (Karner Smidt, 1994, s. 10). 

Att vi menar att Alice är i rollen som pedagog när hon rekommenderar en lite lättare och 

tunnare bok när barnet har velat läsa en tjock bok är för att hon gör det för att barnet inte 

ska tappa lusten till läsning. Eftersom hon gör det för att barnet inte ska tappa läslusten 

innebär samtidigt att hon gör det för att motivera att barnet ska fortsätta läsa trots att 

barnet har tappat intresset för något annat som hen läser. Att hon rekommenderar böcker 

som är på barnets läsnivå samt är böcker som barnet inte läst innan får hon barnet att 

upptäcka något nytt, som kanske är i samma genre som barnet brukar läsa men det kan 

även vara något helt nytt i en annan genre. Alla bibliotekarier i denna undersökning 

rekommenderar böcker baserat på intresse för att motivera barnen till att läsa. Att ta det 

ett steg längre, som vi menar att Arthur gör när han räknar ut antalet sidor som behöver 

läsas per dag för att hinna läsa klart boken innan lånetiden går ut, gör att barnet kan 

känna mer eller mindre press att läsa färdigt boken i tid. Är det en tjock bok som barnet 

har lånat kan det vara många sidor som måste läsas för att bli klar med boken i tid, 

vilket kan göra att barnet känner sig mer stressad att läsa snarare än att känna ett nöje av 

läsningen. Är det istället en tunn bok som barnet har lånat kanske barnet inte behöver 

läsa flera sidor om dagen utan bara några få sidor, vilket kan motivera barnet att låna 

hem flera böcker eller få barnet att känna att de även har tid till att göra annat också. 

 

I rollen som marknadsförare pratade vi om Ginny och Arthur. Ginny marknadsför att 

biblioteket erbjuder e-litteratur och Arthur marknadsför böcker och boktips via 

bibliotekets podd och Youtube-kanal. Alla bibliotekarier berättade på vilket sätt de 

marknadsför litteraturen, att de exempelvis gjorde det genom att skylta med böckerna, 

genom att berätta om böcker på bokpraten. Ingen av dem berättade hur de gjorde för att 

nå ut till barnen med att de håller i bokprat eller hur de marknadsför andra aktiviteter 

som sker på biblioteken. Att ingen av de berättade om hur de gjorde för att 

marknadsföra sina bokprat kan bero på att vi inte frågade hur de gjorde, det kan även 

bero på att det i större städer inte är barnbibliotekariens arbete utan kanske någon 

annans. Alla bibliotekarier ville marknadsföra e-litteraturen men alla poängterade att det 

är något som de måste vara försiktiga med eftersom det är för dyrt för biblioteken att 

låna ut för mycket e-litteratur. 
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Bemötandet är en av de saker som identifierar bibliotekariens roll som vanlig människa 

(Karner Smidt, 1994, s. 11). Minerva och Alice poängterade att bemötandet var viktigt 

när det kommer till det läsfrämjande arbetet. På biblioteket Ginny arbetar är det viktigt 

att hälsa på de som kommer till biblioteket. Ginny, Minerva och Alice arbetar alla tre på 

mindre bibliotek vilket gör det lättare att möta besökarna när de kommer till biblioteket. 

Det kan vara svårare att möta de som kommer på större bibliotek, exempelvi är disken 

inte i direkt anslutning till ingången på biblioteket där Arthur arbetar vilket gör det 

svårare för de i disken att hälsa på besökarna. På biblioteket Ginny arbetar finns det en 

informationsdisk inne på barnavdelningen som är bemannad under de tider som det 

oftast kommer barn till biblioteket. Att ha en disk inne på barnavdelningen gör att 

barnen kan känna sig trygga när de behöver be om hjälp, dels för att det ofta är samma 

bibliotekarier inne på avdelningen som barnen känner igen och dels för att barnen inte 

behöver lämna avdelningen och gå till disken där vuxna vistas. Barnbibliotekarien som 

står i disken på barnavdelningen är även aktiv med barnen och spelar spel och hittar på 

saker med dem, vilket visar entusiasm och engagemang i det barnen själva vill göra när 

de är på biblioteket. Att visa entusiasm och engagemang menar Karner Smidt (1994, s. 

11) identifierar rollen som vanlig människa. 

 

7.5 Skönlitteratur och digitala medier 

Pedagogers och litteraturvetares motsättningar kring huruvida digitala medier är läsning 

eller inte är märkbara i olika facklitterära böcker inom ämnet läsfrämjande och 

litteratur. Aidan Chambers (2016, s. 39) skriver om skönlitteratur och digitala medier i 

Böcker inom och omkring oss, där han citerar John Werner som menar att tv och datorer 

bevisligen har minskat motivationen till att bli litterära läsare. Chambers (2016, s.111 ) 

menar att medier som till exempel film inte kräver någon tolkning eftersom 

filmskaparna har gjort den tolkningen åt oss. Vidare menar Chambers (2016, s. 111) att 

läsning av skönlitteratur är den mest krävande formen av kommunikation. Chambers 

(2016, s. 111) konstaterar att läsning kräver en större insats än vad som krävs av att 

kolla på teater eller film. I Litterära föreställningsvärldar av Judith A. Langer (2017, s. 

22) exemplifierar hon vad litterärt tänkande kan vara när hon berättar om tolkningen 

som görs när man till exempel kollar på Tim Burtons film Alice i Underlandet. Langer 

(2017, s. 22) menar att man identifierar sig med karaktärerna, tänker på hur karaktärerna 

framställs, jämför filmen med boken och försöker förstå varför filmen skildrar Alice på 
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ett sätt som boken inte gör och vad det kan betyda. På det sätt som Langer beskriver 

filmtittandet av en adaption skulle kunna definieras som att man faktiskt tolkar filmen, 

att konsumeringen av filmen är något som kräver tolkning och eftertanke, något som 

Chambers endast tillskriver litteraturläsning. Chambers har en poäng när han säger att 

filmskaparna har gjort en tolkning åt tittarna eftersom karaktärerna och miljöerna redan 

är visualiserade av filmskaparna. Vid läsning av skönlitteratur som inte är illustrerad 

behöver läsaren själv göra den tolkningen. När Chambers menar att det krävs en större 

insats när man läser än när man tittar på film är det i förhållande till filmskaparnas 

tolkning. Vi håller dock inte riktigt med Chambers. Vi menar förvisso att filmskaparna 

redan har gjort en viss tolkning, men vi håller med Langer om att som tittare kan man 

även tolka filmskaparnas tolkning. Vi håller även med Langer om att det går att jämföra 

filmskaparnas tolkning med ens egna tolkning av boken, om det rör sig om en 

filmadaption. Det går även att göra tolkningar av budskap och underliggande meningar i 

filmer, precis som i skönlitteratur. Vi håller med Langer när hon säger att man 

identifierar sig med karaktärerna i filmer på samma sätt som man gör vid läsning av 

skönlitteratur. 

 

8 Slutsatser 

Barnbibliotekarierna som vi har intervjuat bedriver sina läsfrämjande arbeten genom att 

se till barnens läsbehov och möta barnen på ett välkomnande sätt. Detta gör de bland 

annat genom att ta reda på barnens intressen, som inte alltid behöver ha med vad de är 

intresserade av att läsa utan vad de är intresserade av i det vardagliga livet. 

 

Det skiljer sig i vilken utsträckning bibliotekarierna som vi har intervjuat använder sig 

av olika medier i det läsfrämjande arbetet. Vi har kunnat se ett tydligt mönster i att 

bibliotekarierna som arbetar i större städer arbetar i mycket större utsträckning med 

olika medier i det dagliga läsfrämjande arbetet än bibliotekarier i mindre städer gör. 

Som vi nämnde tidigare anser vi att det inte krävs särskilt stora resurser för att arbeta 

med olika medier i det läsfrämjande arbetet, men det kan finnas en bild av att det tar 

mycket tid eftersom bibliotekarierna då måste ändra på det sätt de arbetar på i nuläget. 

Hälften av bibliotekarierna i vår undersökning använder sig av filmadaptioner för att få 

barnen att bli intresserade av att läsa boken som filmen baseras på. 
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Metoderna som bibliotekarier använder sig av i det läsfrämjande arbetet skiljer sig inte 

nämnvärt mycket mellan bibliotekarierna som vi har intervjuat. Alla bibliotekarier 

uppmuntrar barnen till att de ska läsa vad de vill och att de får göra det i vilket format 

de vill. Den läsfrämjande metoden i detta fall är att ge barnen valfrihet för att de ska 

känna att läsningen är lustfylld, något som är viktigt för alla bibliotekarier som vi har 

intervjuat. Samtliga bibliotekarier i undersökningen använder sig av bokprat som 

läsfrämjande metod. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barnbibliotekarier arbetar läsfrämjande 

gentemot barn i åldrarna 8-12, samt att se om det läsfrämjande arbetet endast består av 

skönlitterära böcker. Syftet har uppnåtts genom genom intervjuer med 

barnbibliotekarier och analyser av intervjusvaren. Barnbibliotekarierna vi har intervjuat 

arbetar på liknande sätt i det läsfrämjande arbetet. Alla bibliotekarier är måna om 

barnens läsbehov och att barnen ska få läsa det de är intresserade av och i vilket format 

barnen själva föredrar. Bibliotekarierna arbetar med liknande metoder i det läsfrämjande 

arbetet där bokprat är den mest populära metoden som alla bibliotekarier nämner. 

Skillnaderna i deras arbeten rör sig främst om hur eller om de arbetar med digitala 

medier där hälften av bibliotekarierna använder sig av film för att få barnen att läsa 

skönlitteratur medan några inte alls eller i liten utsträckning arbetar med digitala medier, 

i de fallen rör det sig om enskilda projekt. De två som arbetar på bibliotek i större städer 

arbetar med digitala medier i det dagliga läsfrämjande arbetet. Barnbibliotekariernas 

läsfrämjande arbete består inte enbart av skönlitterära böcker. Det skiljer sig mellan 

olika bibliotekarier i vilken omfattning övriga medier används och vilka slags medier 

det rör sig om. Facklitteratur används av samtliga bibliotekarier i det läsfrämjande 

arbetet, medan film och spel främst används av bibliotekarier som arbetar i större städer.  

 

Som vi har argumenterat för i diskussionen, anser vi att andra medier än skönlitteratur 

också är berättelser som kan vidga ens vyer och fungera personlighetsutvecklande 

precis som skönlitteratur kan göra. I jämförelsen av Chambers och Langers åsikter om 

huruvida film kräver tolkning på samma sätt som skönlitteratur gör anser vi att 

Chambers har en poäng i att skönlitteratur kräver mer tolkning än vad film gör. 

Karaktärers utseenden och miljöbeskrivningar i skönlitteratur behöver tolkas av läsaren. 

Filmen har redan gjort den visuella tolkningen. Däremot finns det andra tolkningar som 

kan göras i filmer. Rör det sig om en filmadaption baserad på en bok går det att se om 



  
 

44 

filmskaparna har tolkat boken på samma sätt som man själv har gjort. Många filmer har 

också precis som viss skönlitteratur dolda budskap och underliggande meningar vilket 

kräver tolkning. 

 

Genom denna undersökning har vi upplevt att det läsfrämjande arbetet ofta associeras 

med läsningen av skönlitterära böcker. Detta har vi kunnat se då samtliga bibliotekarier 

inledde med att berätta om hur de arbetar med skönlitterära böcker när vi frågade om 

hur deras läsfrämjande arbete ser ut. Majoriteten av bibliotekarierna berättade inte om 

hur de arbetar med olika medier i det läsfrämjande arbetet förrän vi frågade dem om det. 

 

Det hade varit intressant att ha med barnens perspektiv på hur olika medier används i 

biblioteket men det fanns inte tid för detta. Förslag på vidare forskning inom ämnet 

läsfrämjande med inriktning på digitala medier är att utgå från barnens perspektiv i 

stället för eller i kombination med bibliotekariernas perspektiv. Det hade även varit 

intressant att närmare undersöka vilka skillnader det finns mellan större respektive 

mindre biblioteks läsfrämjande arbeten. 

 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur barnbibliotekarier på folkbibliotek arbetar 

läsfrämjande gentemot barn mellan 8-12 år samt att se om deras läsfrämjande arbete 

endast består av skönlitteratur. Uppsatsens frågeställningar är följande: 

• Hur bedriver barnbibliotekarien sitt läsfrämjande arbete? 

• Hur använder barnbibliotekarier sig av olika medier i det läsfrämjande arbetet? 

• Vilka metoder använder barnbibliotekarier sig av i det läsfrämjande arbetet? 

Metoden som använts är forskningsintervjuer som har genomförts med sex 

barnbibliotekarier som arbetar på folkbibliotek i två större städer och på fyra mindre 

orter i södra Sverige. Tidigare forskning som använts handlar om olika läsfrämjande 

metoder som har använts på olika sorters bibliotek. Resultatet av intervjusvaren visar att 

de intervjuade barnbibliotekarierna tänker väldigt lika när det gäller läsfrämjande 

arbetsmetoder. Samtliga bibliotekarier arbetar för att läsningen ska kännas lustfylld 

vilket barnbibliotekarierna gör genom att ge barnen valfrihet i deras bokval där formatet 

inte spelar någon roll. De är även måna om barnens läsbehov och arbetar för att möta 

dem på ett välkomnande sätt. Alla intervjuade hade gärna arbetat mer med andra medier 

än skönlitteratur i fysiskt format, men eftersom det är det som efterfrågas arbetar 
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bibliotekarierna mest med det. Det finns dock skillnader i hur bibliotekarierna arbetar 

med digitala medier. Två av bibliotekarierna, som arbetar på bibliotek i större städer, 

arbetar med digitala medier i det dagliga läsfrämjande arbetet medan de fyra andra 

bibliotekarierna, som arbetar på mindre bibliotek, i mindre utsträckning arbetar med 

digitala medier. När de fyra bibliotekarierna arbetar med digitala medier är det främst i 

enskilda projekt där digitala medier är i fokus. Tre av de sex bibliotekarierna arbetar 

med film för att få barnen intresserade av att läsa boken som filmen baseras på. För att 

analysera intervjusvaren har vi använt oss av en teori om olika synsätt på läsning samt 

Jofrid Karner Smidts teori om bibliotekarien som litteraturförmedlare. I analysen har vi 

identifierat vilka synsätt bibliotekarierna har på läsning samt vilka roller som 

litteraturförmedlare har. Vi har även kopplat vilken syn bibliotekarierna har på läsning 

med deras arbete och olika medier i det läsfrämjande arbetet. Uppsatsens slutsatser är att 

det finns stora likheter i hur de intervjuade barnbibliotekarierna arbetar med det 

läsfrämjande arbetet och vilka läsfrämjande metoder de använder. Det finns även 

skillnader i hur bibliotekarierna i denna undersökning arbetar med olika medier i det 

läsfrämjande arbetet. Barnbibliotekarierna i denna undersökning som arbetar på större 

bibliotek arbetar i större utsträckning med olika medier än barnbibliotekarier som 

arbetar på mindre bibliotek gör.
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Frågorna är endast är en mall som kan ändras eller utvecklas under intervjutillfället med 

följdfrågor. 

 

1) Vilken målgrupp jobbar du med i det läsfrämjande arbetet? (Hur gamla är barnen?) 

2) Samarbetar ni med skolor? / Hur ser samarbetet ut? 

3) Hur ser ert läsfrämjande arbete ut? / Vad lär ni barnen? 

4) Hur påverkar det läsfrämjande arbetet icke-läsare? (Ex. Vilka böcker erbjuder ni 

dem? Skönlitterära / faktaböcker m.m.) 

5) Har biblioteket haft något särskilt läsprojekt mot barn? (Effekter) 

6) Vad efterfrågar barnen för litteratur? Skönlitterära, Fakta, Deckare, Fantasy osv. 

7) Används e-böcker för det läsfrämjande arbetet? 

8) Uppmuntrar ni barnen att läsa böcker i fysiskt format? 

a) Varför? 

9) Används ljudböcker? 

a) Om ja, på vilket sätt? 

10) Hur tycker du att det läsfrämjande arbetet kan utvecklas? (Vad tror du kan få barn 

att läsa mer?) 

11) Varför är det läsfrämjande arbetet viktigt (enligt dig)? 

  



  
 

II 

Bilaga B Mailutskick om intervjuförfrågan till folkbibliotek 

Hej! 

Jag studerar tredje året på biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet på 

Linnéuniversitetet. Jag och en klasskamrat ska skriva om biblioteks läsfrämjande arbete 

mot barn i vår kandidatuppsats. Vi tänkte använda oss av forskningsintervjuer som 

metod för uppsatsen, och vi undrar om någon som jobbar på [bibliotekets namn] hade 

velat ställa upp på en intervju i april. 

Med vänliga hälsningar 

Izabelle Zeijlon och Molly Friberg 
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