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Abstract: The purpose of this study is to examine how the 
work in reading promotion is legitimized by 
examining manuals written by professionals in the 
field. A need for this has been located in the recent 
years discussions about literature’s status in society. 

 The study was conducted by qualitative text analysis 
in two steps. The first concentrated on how the 
manuals describe the importance of literature and 
also their chosen method for reading promotion. The 
second analysis used theoretical themes from the 
Swedish researcher Magnus Persson who has 
studied the legitimation of literature himself. 

 The results of the study have shown that the manuals 
do not actively motivate the reading of literature in 
general. This can partly be explained by the 
mythologizing of literature that Persson explains as a 
deep rooted concept of culture as something 
naturally good that thus does not “need” motivation. 

The manuals did however show a great deal more 
arguments for using the different methods which 
have been condensed into six categories. 

 The thematic analysis showed that the manuals 
primarily used democracy as a way to legitimate 
reading. This way of interconnecting democracy and 
literature can be understood by the concept of 
culturalisation which refers to the process in which 
culture has become a much broader term that is used 
to explain many parts of today’s society.   
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1 Inledning 

Denna uppsats behandlar material som är skrivet i syfte att inspirera och 
instruera de som vill verka läsfrämjande. Ämnesvalet har i hög grad påverkats 
av ett eget intresse för litteratur samt av läsfrämjandets stora symboliska värde 
för bibliotekssfären. Även dagens samhällsklimat har spelat in i valet; 
digitalisering och ändrade medievanor har på olika vis förändrat 
förutsättningarna för läsning. Därför ter det sig angeläget att forskningen 
kritiskt granskar hur detta påverkar formuleringarna kring det arbete som syftar 
till att förmedla och uppmuntra läsandet av litteratur.   

1.1 Bakgrund  

Diskussioner om litteratur och läsning har varit frekvent förekommande under 
de senaste åren. Dessa har framför allt kopplats till dagens unga som växt upp 
under en snabb teknologisk utveckling där det både uppkommit nya former av 
läsning och även andra medier som konkurrerar med boken som källa till 
fiktionsunderhållning (Höglund, 2012). Till följd av vissa av dessa 
förändringar har det har kommit täta rapporter- med ett ofta alarmerande 
tonfall- om hur läsförståelsen i Sverige blir allt sämre. Det har spekulerats i vad 
det kan komma att ge för konsekvenser för både individerna själva och 
samhället i stort. Mest omtalad är kanske PISA-undersökningen från 2012 som 
visade att svenska 15-åringars läsförståelse inte bara försämrats från tidigare år 
utan också i jämförelse med andra länder (Skolverket, 2013). Även i den 
statliga Litteraturutredningen fastslås att ungas förmåga att förstå texter har 
försämrats och dessutom att läsning idag i hög grad påverkas av demografiska 
aspekter så som kön eller socioekonomisk grupptillhörighet (SOU 2012:65). 
Att inte ha en god förmåga att förstå och ta till sig textinnehåll kan vara 
begränsande och ge stor påverkan på en individs livsutsikter då kommunikation 
i denna form spelar en avgörande roll i våra dagliga liv (Johansson & 
Malmsten, 2009). De sjunkande resultaten bör därför tas på allvar- vilket de 
också verkar göras på många sätt. I ljuset av dessa rapporter ter sig exempelvis 
den andra paragrafen i den nya bibliotekslagen från 2013 vara en markering av 
bibliotekens viktiga demokratiska roll i att arbeta mot de negativa trenderna. 
Lagen fastslår att litteraturen ska främjas och förmedlas till alla: 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. (SFS 2013:801. §2) 
 

Den nya bibliotekslagen är en tydlig markör av hur viktig läsningen och 
bibliotekens förmedlande roll är uttryckt från ett politiskt perspektiv. Dock är 
det inte ett område utan svårigheter när det kommer till det mer praktiska 
genomförandet vilket bland annat kan bero på att det trots allt inte finns några 
statligt formulerade riktlinjer för hur arbetet mer konkret ska bedrivas (SOU 
2012:65). Denna brist på gemensamma förhållningssätt kan i sin tur härröra 
från att det finns en vidspridd bild av läsning- och kultur i stort- som något 
naturligt gott med ett starkt egenvärde som därför varken behöver motiveras 
eller granskas i någon större utsträckning. Detta menar forskaren Heidi 
Stavrum är särskilt tydligt när det gäller kultur riktad till barn och unga, vilket 
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läsfrämjande insatser ofta är, och att man där kan tala om en föreställning om 
en dubbel godhet. Föreställningar som dessa menar hon vidare riskerar att leda 
till att kulturpolitik kan föras godtyckligt utan kopplingar till vetenskapliga 
studier och ibland även utan kritiska utvärderingar av projekten (2013). I denna 
uppsats ämnar jag studera hurvida föreställningen om den automatiska 
godheten färgar formuleringarna kring läsfrämjandet i Sverige eller om det 
istället lyfts fram konkreta legitimeringar av arbetet- och i så fall vilka. 
Legitimering är ett begrepp som ofta används inom forskning kring läsning på 
ett mer teoretiserande plan och kan därför vara en intressant vinkel att lägga på 
det material som skall analyseras i denna uppsats.  

1.2 Problemområde  

Det finns en stor mängd böcker skrivna av just bibliotekarier, lärare eller andra 
som själva arbetar läsfrämjande. Dessa böcker, som vidare kommer att 
refereras till som handböcker, bygger ofta på författarnas egna erfarenheter och 
upplevelser av sitt arbete eller är sammanställningar av redan genomförda 
projekt. De kan ha något olika fokus; en del är mer övergripliga medan andra 
inriktar sig på särskilda former av läsfrämjande, vissa beskriver läsfrämjande i 
allmänhet och andra är helt inriktade på skolan eller på biblioteken. Men det 
som de har gemensamt är att de är skrivna av läsfrämjare för andra 
läsfrämjare, eller åtminstone aspirerande sådana. Detta möjliggör antagandet 
att dessa handböcker faktiskt ligger nära det empiriska arbete som bedrivs 
inom läsfrämjande verksamhet idag och att det därför är möjligt att dra vissa 
slutsatser om arbetet från materialet. Det är dessa handböcker som ligger till 
grund för denna uppsats analys. Inom biblioteks- och 
informationsvetenskapens utbildningar (disciplinen förkortas hädanefter B&I) 
finns många tidigare uppsatser på både kandidat- och masternivå som 
behandlar läsfrämjande på olika vis men jag har inte funnit några studier som 
fokuserar på handböckerna. Där kan därför denna uppsats fylla ett tomrum.  
 
Litteraturlegitimering samt hur detta påverkas av mytologiseringen kring 
litteraturens naturliga godhet är något som forskaren Magnus Persson ägnat 
stor uppmärksamhet vid. Persson är professor vid Malmö Högskola där han 
arbetar inom lärarutbildningen samt forskar inom litteraturvetenskap och 
didaktik och han har skrivit två verk som är av mycket stor vikt för denna 
studie; Varför läsa litteratur?- om litteraturundervisningen efter den kulturella 
vändningen (2007) och Den goda boken- samtida föreställningar om litteratur 
och läsning (2012). I Varför läsa litteratur (2007) utkristalliseras tre teoretiska 
teman som Persson menar är lämpliga att arbeta med i litteraturlegitimering. 
Dessa teman är demokrati, narrativ fantasi och kreativ läsning. De kommer 
därför också att appliceras på handböckerna i denna studie för att se hur väl de 
korresponderar med material av en annan typ än den som Persson utgått från. 
För att komplettera den tematiska analysen och placera in den tydligare i 
dagens kontext beskriven ovan med den snabba medieteknologiska 
utvecklingen har jag lyft ut ett fjärde tema från Persson andra verk Den goda 
boken (2012). Detta kallas nya medier och rör läsfrämjandets användande av 
text som skiljer sig från den traditionella litteraturen i fysisk form. Dessa 
teman, vilka kommer att beskrivas mer närgående senare i denna uppsats, 
kommer alltså att fungera som analysverktyg och syftar till att komplettera och 
fördjupa studiens mer textnära undersökning där handböckernas egna 
legitimeringar identifieras.  
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Att det finns ett behov av att tydligt motivera olika läsfrämjande strategier hör 
ihop med att det i dagens resultatinriktade samhälle finns en önskan om att 
kunna kontrollera olika satsningar för att fastställa deras lönsamhet eller 
effektivitet. Detta kan dock vara komplicerat, framför allt gällande 
humanistiska värden som är svåra att konkret mäta efter de nyttokrav som ofta 
ställs (Sörlin & Ekström, 2015). Legitimeringsbehovet i kombination med 
synen på litteraturens naturliga godhet bäddar alltså för motsägelsefulla 
förhållanden för det läsfrämjande arbetet och därför anser jag det vara av vikt 
att studera hur de som utför arbetet själva formulerar vikten av sitt uppdrag. 
Genom att kritiskt granska sådana utsagor kommer denna uppsats att kunna 
sammanställa de olika typer av legitimeringar som ofta används vilket i sin tur 
kan vara användbart för att både stärka och förtydliga argumentationen för 
läsfrämjande arbete i framtiden.  

1.3 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens syfte är att bidra till en större förståelse för hur läsfrämjande arbete 
legitimeras utifrån hur det beskrivs och förklaras i ett urval handböcker i ämnet 
samt hur detta samspelar med slutsatser från annan läsforskning. 
Frågeställningarna som  studien centrerar kring är: 

 Vilka olika synsätt på litteratur tar sig uttryck i handböckerna utifrån de 
legitimeringar av litteratur som förs fram? 

 Hur legitimerar handböckernas författare det läsfrämjande arbetet och 
skiljer sig dessa legitimeringar åt beroende på vilken sorts metod som 
beskrivs? 

 Hur korresponderar beskrivningarna av läsfrämjande strategier med 
vetenskapliga legitimeringar av läsning, dvs. de teman som går att läsa 
ut från Magnus Perssons forskning? 

Dessa kommer att besvaras genom en kritisk analys av handböckernas innehåll 
i två steg vilka följer frågeställningarna; det första steget är empirnära och 
behandlar de två första frågeställningarna medan den tredje undersöks med 
hjälp av tematisk analys. 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats utmärks i viss mån mer av bristen på avgränsningar än 
förekomsten av dem. Med detta menar jag att förutom de linjer som det 
empiriska materialet naturligt drar samt de gränser som sätts av metod- och 
teorival har jag valt att inte begränsa området vidare. När det gäller 
läsfrämjande finns det många olika möjliga inriktningar att ta som exempelvis 
fokus på specifika åldersgrupper, läsfrämjande i skola, fritid respektive 
bibliotek, form av litteratur: fysiska böcker/ e-böcker, skönlitteratur/ 
facklitteratur osv. Men jag anser att det i en uppsats av denna karaktär finns en 
poäng i att inte styra inriktningen för mycket. Eftersom mitt fokus är 
legitimeringen av läsfrämjande arbete och det kan finnas skillnader i hur olika 
metoder och inriktningar beskrivs anser jag det vara av vikt att ha möjligheten 
att ta vara på dessa olikheter.  
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Denna uppsats placerar sig även inom disciplinen B&I vilken är  
tvärvetenskaplig, därför kommer dess traditioner av att ”låna” teorier från 
andra ämnen att följas. Jag kommer att förhålla mig till litteraturvetenskap, 
kulturvetenskap och andra lämpliga perspektiv där det behövs, även detta 
skulle kunna ses som en avsaknad av avgränsning. 
   
Det som kommer att hålla ihop denna studie är alltså urvalet av empiriskt 
material, som kommer att vara relativt begränsat för att möjliggöra en djupare 
analys, samt de teoretiska och metodologiska perspektiv som appliceras på 
dem. Dessa presenteras i kommande kapitel.    

1.5 Läsfrämjande 

I detta inledande kapitel måste även själva intresseområdets beteckning kort 
kommenteras. Att förmedla litteratur och uppmuntra till läsande kan benämnas 
på flera olika sätt. Ett exempel är att istället kalla detta arbete för 
”lässtimulerande” vilket görs i bland annat Barnbibliotek och lässtimulans: 
delaktighet, förhållningssätt, kollaboration (Sandin, 2011) - en studie som 
kommer att beskrivas mer ingående i forskningsöversikten. Jag har dock valt 
att uteslutande använda mig av läsfrämjande som samlingsnamn för det 
fenomen som skall behandlas i denna uppsats. Det är det namn som jag anser 
på bäst sätt beskriver syftet med de olika arbettsätten och det är också det ord 
som används mest frekvent på myndighetsnivå. Statens kulturråd använder sig 
av ”läsfrämjande” i sitt handlingsprogram för läsning och det är även deras 

riktlinjer för vad läsfrämjande innebär som jag har förhållit mig till under 
arbetets gång. Därför anser jag ordvalet var det mest passande. Kulturrådets 
definition av vad läsfrämjande arbete innebär är som följer:  

• göra läsare av läskunniga 

• öppna vägar till litteraturen för den som inte läser 

• öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i 
alla åldrar 

• ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur 

• ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och 

läsaridentitet 

(Kulturrådet, 2014, s. 4) 

Ytterligare en kommentar till texten; för att förenkla läsningen har jag valt att 
ibland benämna de som på olika sätt arbetar med läsfrämjande metoder som 
”läsfrämjare”. Detta är ingen yrkestitel eller vad jag utifrån materialet kan se 
någon vedertagen term men i de fall där det tillåter mig undvika att skriva ut de 
olika benämningar som kan vara aktuella (lärare, bibliotekarie osv.) har jag 
ansett det vara positivt för textens läsbarhet att använda ett ord som kan 
innefatta dem alla. 

1.6 Uppsatsens disposition 

I kapitel 1 ges bakgrunden till uppsatsens ämnesval, en beskrivning av 
problemområdet och det aktuella källmaterialet samt en formulering av syfte 
och frågeställningar. Följande dessa avsnitt beskrivs även förhållningssättet till 
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avgränsningar av ämnet och en definition av hur benämningen läsfrämjande är 
motiverad. 

Kapitel 2 utgörs av en forskningsöversikt som är uppdelad i tre avsnitt: 
”Läsforskning”, ”Läsfrämjande metoder” och ”Forskning kring 

litteraturlegitimering”. Dessa är i sin tur indelade i underavdelningar för att 
visa på olika inriktningar inom forskningsområdena. 

Kapitel 3 beskriver valet av teori. Studien är influerad av kulturanalytiska 
begrepp så som kulturalisering och literacy, vilka beskrivs i kapitlets 
inledning, men ännu tydligare teoritillämpning utgörs av användningen av 
Magnus Perssons forskning. Efterföljande avsnitt beskriver därför de två verk 
av Persson som utgör uppsatsens ramverk och det sista avsnittet beskriver mer 
konkret de fyra teman som lyfts ut för att användas i en tematisk analys av 
handböckerna. Temana är demokrati, narrativ fantasi, kreativ läsning och nya 
medier. 

Kapitel 4 motiverar och beskriver metodvalet kvalitativ innehållsanalys. Ett 
avsnitt beskriver tillvägagångsättet för analyserna och ett annat behandlar 
tolkning utifrån metodens krav på transparens och självreflektion.  

Kapitel 5 inriktar sig på de fem handböcker i läsfrämjande vilka utgör 
analysens källmaterial. Kapitlets första avsnitt utgörs av presentationer av 
handböckerna vilka lyfter fram deras innehåll och inriktning. Följande detta är 
ett avsnitt om de urvalsgrunder som har påverkat valet av material och kapitlet 
avslutas därefter med ett avsnitt om hur formalia påverkas av handböckernas 
karaktärer.  

Kapitel 6 är en blandning av resultatpresentation och analys av de 
legitimeringar som funnits i materialet genom innehållsanalys. Kapitlet är 
indelat avsnitt för legitimeringar på två olika nivåer; den ena inriktad på 
legitimeringar av litteraturläsning i sig och den andra på olika läsfrämjande 
metoders legitimeringsgrunder. Dessa avsnitt är vidare uppdelade i tre 
respektive sex underrubriker vilka utgörs av just de legitimeringsgrunder som 
hittats. Kapitlet avslutas med ett avsnitt för summering av analysens resultat. 

I kapitel 7 presenteras analysen av materialet utifrån de fyra teoretiska teman 
som hämtats från Magnus Perssons verk. Även detta kapitel avslutas med ett 
avsnitt för summering. 

Kapitel 8 presenterar studiens slutsatser och utifrån dessa formuleras även 
förslag på vidare forskning.  

Efter det sista kapitlet följer en sammanfattning av uppsatsen samt en 
förteckning av de källor som använts. 
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2 Forskningsöversikt 

Forskning kring läsningen och dess effekter samt hur man kan uppmuntra 
läsande bedrivs inom flera vetenskapliga discipliner och kan därför ha en stor 
mängd olika inriktningar. Läsning undersöks inom litteraturvetenskap och B&I 
men det upptar även en del av den forskning som sker inom till exempel de 
sociologiska, psykologiska, pedagogiska samt etnografiska fälten. Läsning 
studeras dessutom inom flera andra områden som kanske inte direkt ter sig lika 
självklara, ett sådant exempel är den forskning som bedrivs inom medicin där 
man bland annat undersöker hjärnans funktioner hos personer med olika grader 
av läsförmåga (Fredriksson & Taube, 2012). I denna forskningsöversikt går det 
därför inte att måla upp någon helhetsbild över det spridda området utan jag 
har istället valt att presentera ett antal inlägg med olika inriktningar som 
snarare kan ge en överblick och en representation av några förekommande 
varianter.  

För att förstå den kontext som läsfrämjande arbete och forskning sker inom är 
det nödvändigt att ha kunskaper om den mer övergripande läsforskningen först 
då läsfrämjande studier kan ses som en underkategori av den. Läsforskningen 
undersöker olika aspekter av läsningen och kan i många fall vara inriktad på att 
lyfta fram litteraturens goda effekter. Dessa legitimeringar ligger i sin tur ofta 
till grund för den forskning som fokuserar på det mer praktiska läsfrämjandet. 
Därför är denna översikt först uppdelad i två avsnitt där det första beskriver 
läsforskning som ett något mer teoretiskt inriktat område medan det andra 
avsnittet istället fokuserar på studier med fokus på empiriska läsfrämjande 
insatser. Det är dock viktigt att markera att områdena är tätt sammanlänkade 
och ibland svåra att hålla isär. För det läsfrämjande avsnittet har jag valt att 
huvudsakligen presentera studier med ett tydligt biblioteksperspektiv för att 
förankra uppsatsen ytterligare i en B&I-kontext då det i det första avsnittet 
beskrivs viss forskning som står en bit utanför det traditionella intresseområdet. 
Dock är de läsfrämjande inläggen inte exkluderande utan deras resultat kan 
överföras i andra läsfrämjande sammanhang som skola eller fritid och de 
inkluderar dessutom insatser riktade mot skilda användargrupper; barn, unga 
såväl som vuxna. Följande dessa två avsnitt har jag valt att tillfoga ytterligare 
ett där forskning som ännu mer uttalat behandlar legitimering beskrivs. Detta 
för att placera in denna studie i en vetenskaplig kontext och visa hur 
litteraturlegitimering har studerats historiskt samt i sammanhang med liknande 
intresseområden. Flest forskningsinlägg presenteras dock i avsnittet 
”Läsfrämjande metoder” för att på ett tydligt sätt placera in analysens 
handböcker i ett större teoretiskt sammanhang. 

Eftersom denna översikt inte kan ha några anspråk på att vara heltäckande av 
det mycket stora forskningsområdet har jag även valt att lyfta fram litteratur 
som är relativt nyligen utgiven. Med undantag av två böcker, som i avsnitt 
2.3.1 lyfts fram som just historiska exempel, är all litteratur utgiven under 
2000-talet och flertalet av dem även efter 2010. Att översikten - trots att 
läsforskning såväl som läsfrämjande arbete bedrivits länge – centrerar kring 
nyare forskningsinlägg anser jag på ett positivt sätt förankrar både denna studie 
och analysens handböcker i vår samtid vilket tydligare belyser de 
förutsättningar som påverkar läsandet idag.  
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2.1 Läsforskning 

Läsforskningen har alltså många olika grenar, här har jag valt att presentera 
forskning som särskilt belyser hur olika typer av litteratursyn kan ta sig uttryck 
samt hur läsvanor kan undersökas. 

2.1.1 Litteratursyn 

Hur man ser på litteraturen och dess funktioner har en konkret påverkan på 
vilka legitimeringsgrunder som lyfts fram när man vill belysa dess värde. En 
traditionell litteratursyn som lägger starkt fokus på litteraturens estetiska 
värden finns tydligt exemplifierad i Harold Blooms Hur du ska läsa och varför 
(2001). I denna argumenterar Bloom för läsning av klassisk litteratur utifrån 
kanons upphöjdhet. Läsningen legitimeras som ett sätt att förbättra sig själv då 
den enligt Bloom stärker det autonoma jaget. Han beskriver det ”ensamma 

läsandets nöje” (s. 21) och framhåller genomgående litteraturläsning som en 
individuell aktivitet. Genom att läsa god litteratur menar Bloom att läsaren kan 
utvecklas till sin fulla potential och detta uppnås genom att man i läsningen 
ställs inför olika realiteter som man ständigt måste ta ställning till: ”I betydande 

noveller blir verkligheten fantastisk och fantasmagorin förbryllande alldaglig.” 

(s. 68). Bloom ger exempel på en mycket traditionell litteratursyn som tidigare 
varit dominerande inom litteraturvetenskaperna men som efter den kulturella 
vändningen (ett teoretiskt begrepp som kommer att presenteras i senare avsnitt) 
fått stå tillbaka till förmån för litteratursociologiska och populärlitterära 
strömningar.  

Hos Judith A. Langer och i hennes Litterära föreställningsvärldar – 
litteraturundervisning och litterär förståelse (2005) kan en på många sätt 
kontrasterande litteratursyn lyftas fram. Langer är mycket 
professionsorienterad till skillnad från Bloom och inriktar sig som titeln 
avslöjar på litteraturundervisningen i skolan. Hennes litteratursyn kretsar kring 
litteraturens uppfostrande funktion samt de goda processer som sker i elevernas 
kognitiva funktioner när de läser. Langer menar att det som man upplever när 
man läser och verkligen går in i en berättelse, det vill säga att man i sin fantasi 
bygger upp en föreställningsvärld av det som beskrivs, kan hjälpa läsaren att 
förstå andra människor, att känna större empati och placera in sig själv i ett 
större sammanhang. Undervisningen i skolan bör enligt Langer därför ge stort 
utrymme för läsningen och inte minst för litteratursamtal där eleverna 
tillsammans kan diskutera det de har läst. I litteratursamtalet skriver Langer att 
eleverna ”[…] undersöker texten såväl som livet […]” (s. 17). Langer sätter 
även in läsningen i en samhällskontext och menar att den har en 
demokratiserande roll då den ger läsaren möjligheter att både se maktstrukturer 
och höra olika marginaliserade röster i samhället på ett djupgående vis som är 
svårt att uppnå genom andra fiktionsformer 
 
Hos båda forskarna finns alltså en litteratursyn som färgas av deras tro på 
litteraturens möjlighet att påverka läsarens personliga utveckling. Båda tror att 
man genom att läsa kan bli en bättre människa- en bättre version av sig själv. 
Skillnaden är att Bloom (2001) i hög grad fokuserar på utvecklingen för 
individens egen skull medan Langers (2005) resonemang mer tyder på en slags 
medborgaruppfostrande funktion vilket lyfts fram särskilt då hennes forskning 
behandlar just skolans litteraturanvändning. En annan skillnad finns i hur man 
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ser på vilken litteratur som läses. Blooms utgångspunkt är att viss litteratur är 
viktigare och ”godare” än annan och det är den som har en positiv påverkan på 
läsaren, den goda litteraturen som framhålls är sådan som hör hemma inom 
västerländsk kanon. Vad det är som ska läsas belyses inte hos Langer som 
istället lägger motsvarande tonvikt vid att framhålla de inre processerna hos 
läsaren. Hos Langer är det viktigaste alltså att man läser- och gärna mycket- 
medan Bloom också lägger ett starkt värde i vad man läser. Båda dessa synsätt 
lever kvar i dagens litteraturdiskussioner och påverkar starkt hur legitimeringar 
formuleras. 
 
2.1.2 Läsvanor 

Forskning som arbetar med att kartlägga läsande och studera olika läsvanor är 
också en vanlig gren inom läsforskningen. Denna typ av forskning kan sedan 
användas som underlag för utformandet av läsfrämjande insatser och jag vill 
därför lyfta fram ett exempel på en sådan högaktuell, svensk studie för att visa 
hur sådana undersökningar kan utformas. Litteraturen på undantag - Unga 
vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige (Pettersson, Nilsson, Wennerstöm 
Wohrne, & Nordberg, 2015) tar avstamp i samma alarmerande diskussion om 
ungas läsning i dagens mediesamhälle som denna studie inspirerats av, en 
diskussion där man ofta spekulerar kring internets skadliga verkan på läsandet 
hos unga. Upphovsmännen har därför en uttalad ansats att genom studien ge 
svar på många av de frågor som brukar uppkomma i dessa diskussioner som 
exempelvis hurvida fiktionslitteraturen kan ha spelat ut sin roll. Denna bok är 
ett resultat av fyra forskares sammanlagda analyser baserade på ett gemensamt 
dataunderlag. Det omfattande materialet är insamlat från en större grupp unga 
vuxna i åldersspannet 16-25 som befinner sig på olika utbildningsnivåer för att 
ge en så stor bredd på underlaget som möjligt. Respondenterna har ombetts 
besvara ett antal frågor dels utifrån deras förståelse av kortare skönlitterära 
texter för att kartlägga deras kunskaper och även frågor i enkätform och 
intervjuer för att undersöka deras litteratursyn. Forskarna har utifrån resultaten 
kunnat formulera tre tongivande teman som de sedan har analyserat djupare. 
Dessa handlar om de ungas färdigheter, lässtrategier, självreflektion och 
kulturmöten samt deras attityd till läsande. Studiens resultat visar att det finns 
stora klyftor i både vanor, förmåga och inställning till litteraturen och att dessa 
i hög grad påverkas av demografiska aspekter som kön och utbildningsnivå. 
Den syn som finns utbredd om att ungas läsande befinner sig i en kris kan då 
sägas stämma men i högre grad för vissa grupper än andra vilket visar på 
behovet av att fortsätta studera och problematisera dessa förhållanden. I 
slutsatsen framhålls det även att det överlag verkar vara svårt för de unga att 
själva hitta legitimeringar för litteraturen och detta speglar skolans 
förhållningssätt till ämnet. För att skapa en positiv utveckling för ungas läsning 
måste man enligt forskarna även hitta sätt att länka samman de digitala 
miljöerna med litteraturen. Hur detta speglas i läsfrämjande handböcker 
kommer också att i viss mån undersökas i denna uppsats.  

2.2 Läsfrämjande metoder  

Även denna gren av läsforskningen är mycket stor och varierande, jag har 
därför valt att lyfta fram ett antal studier som utifrån sina intresseområden har 
särskild relevans för denna studies källmaterial. 
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2.2.1 Barn och unga 

Läsfrämjande riktas i hög grad mot barn och unga vilket bland annat kan 
förklaras utifrån att detta är de snabbaste utvecklingsfaserna i livet och 
läsfrämjande därför kan vara speciellt effektivt (Fredriksson & Taube, 2012). 
Handböckerna i denna studie centrerar i hög grad kring dessa åldersgrupper 
varför ämnet är speciellt viktigt att presentera. Stora mängder barn- och 
ungdomsorienterad forskning har en utvärderande karaktär där olika 
läsfrämjande insatsers resultat studeras för att säkerställa att arbetet utformas 
på ett så effektivt sätt som möjligt. Ett exempel på denna typ av undersökning 
finns att hitta i Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, 
samarbete av Amira Sofie Sandin (2011). Barnbibliotek och lässtimulans är 
den sista av tre böcker i en serie om de svenska barnbiblioteken sett ur 
teoretiska perspektiv och böckerna är beställda i anknytning till det 
mellansvenska projektet ”Läskonster” som bedrevs mellan 2007-2010. 
Utgångspunkten för bokserien var att man i projektet hade sett en problematisk 
övergång från B&I-utbildningarnas innehåll- avseende litteraturförmedling- till 
det faktiska arbete som en barnbibliotekarie möter i arbetslivet. De tre 
böckerna beställdes därför som ett sätt att närma sig en tydligare överbyggnad 
mellan teori och empiri. Sandins bidrag i serien fokuserar på just läsfrämjande 
projekt inom biblioteken och syftade till att studera och problematisera de olika 
förhållningssätt som man kan se i dem. Detta uppnåddes genom att Sandin 
studerade drygt 90 projektrapporter över utförda lässtimulerande projekt och 
utifrån de teman som framträdde kunde materialet analyseras vidare utifrån 
lämpliga teoretiska ingångar. Från materialet presenteras tre centrala begrepp 
som Sandin menar är användbara i både utformning och utvärdering av olika 
sorters läsfrämjande projekt. Dessa begrepp är samarbete, delaktighet och 
förhållningssätt. Sandin drar vidare slutsatsen att själva materialet som hon 
analyserat, projektrapporterna, är ett mycket bra verktyg för det läsfrämjande 
arbetet i stort. Genom att författa sådana rapporter över genomförda projekt 
tvingas de inblandade bibliotekarierna att reflektera över såväl metoder som 
resultat och kan på så vis utveckla sina egna roller inför senare projekt. 
Rapporterna menar Sandin fungerar som dokumentation och ger även projektet 
en legitimitet som sedan förs över till läsfrämjande arbete i stort. 

En annan barncentrerad studie av samma utvärderande karaktär som Sandins 
presenteras i Linnéa Lindskölds rapport ”Att komma in i dom andras 
läsningar”- en studie av barns upplevelse av Sommarboken (2015). I denna 
beskrivs en utvärdering av Kultur i Västs projekt ”Sommarboken” under året 
2014. ”Sommarboken” syftar till att främja barns läsning under sommarloven 

och premissen är att läsningen ska ske utan att barnen måste prestera något, 
läsningen inom projektets ramar ska alltså bara vara lustfylld. Något som 
skiljer denna studie från Sandins är att Lindsköld utgår från ett barnperspektiv 
där det är barnens egna upplevelser av projektet som undersöks. Genom 
intervjuer med deltagande barn och bibliotekarier samt annat kompletterande 
material kan Lindsköld fastslå att ”Sommarboken” som projekt har upplevts 
positivt av barnen och uppmuntrat deras läsning under sommarlovet och på så 
sätt alltså fungerat läsfrämjande. Barnen i studien har framför allt tyckt om att 
få diskutera sin läsning med varandra vilket betonas är en annan sorts läsning 
än den som barnen kommer i kontakt med hemma eller i skolan. Lindsköld 
visar dock på att projektet ”Sommarboken” har utförts på varierande vis på 
olika bibliotek och därmed har upplevelserna för barnen också haft olika 



10 
 

förutsättningar. Detta belyser hur mycket praktiska förhållningssätt kan 
påverka läsfrämjandet. Rapporten avslutas med förslag på projektutveckling 
inför kommande år vilka betonar vikten av att upprätthålla kravlös läsning, att 
uppmuntra fysiska träffar då dessa stärker den sociala aspekten av projektet 
samt ett råd att begränsa de flertaliga syften som formulerats genom att 
prioritera bland dem.  

Den sista studie jag vill lyfta fram i detta forskningstema har en helt annan 
karaktär än de två tidigare; Böcker inom och omkring oss av den brittiska 
forskaren Aidan Chambers (2011) är av något mindre vetenskaplig karaktär 
och mer erfarenhetsbaserad likt de handböcker som ska presenteras senare i 
uppsatsen. Det ter dock sig svårt att exkludera detta verk i en uppsats om 
läsfrämjande då det är något av ett standardverk inom genren, vilket inte minst 
tydliggörs i frekvensen som den refereras till i handböckerna. Böcker inom och 
omkring oss är en sammanslagning av två tidigare skilda verk där den första 
delen fokuserar på läsmiljön; vad det är omkring oss som kan påverka 
läsningen och hur vuxna kan göra för att förbättra förutsättningarna för barns 
läsning. Ett av huvudbegreppen i denna del är det som Chambers kallar 
”Läsandets cirkel” (s. 15) vilken handlar om barnets cirkelgång från att välja en 

bok, läsa den, kunna prata om den och sedan börja om igen. Detta måste hela 
tiden ske med hjälp av vuxenstöd som i sin tur ser till att det finns böcker att 
välja bland, tid att läsa dem och någon slags respons på de reaktioner boken 
skapar. ”Läsandets cirkel” är en mycket användbar modell att känna till i 

utformandet av läsfrämjande projekt då den tar ett helhetsgrepp på läsning som 
praktik och därmed visar att det finns flera moment som måste stödjas för att 
lyckas uppmuntra läsande hos barn. 
 
2.2.2 Läsning som upplevelse  

Upplevelsen som fenomen är ett centralt begrepp inom framför allt 
kulturanalys och beskrivs som en viktig del i den senmoderna människans 
världsbild och identitetsbygge. Upplevelsen är alltså en stark drivkraft i dagens 
samhälle och används som ett sätt att definiera sig (Grøn, 2010). 
Upplevelsediskursen påverkar också litteraturen och framför allt hur den 
förmedlas varför det är ett viktigt perspektiv i relation till läsfrämjande. Detta 
förhållande har studerats i den studie som presenteras i Formidling af 
læseupplevelser?En undersøgelse af læseoplevelsens karakter og mulige 
formidlingspotentiale av Gitte Balling och Rasmus Grøn (2012). Författarna 
hade två huvudsakliga intresseområden för denna studie där den första relaterar 
till upplevelsediskursen och den andra till ett kommande tema i denna översikt. 
I den första delen undersöktes läsupplevelsen som fenomen baserat på ett 
empiriskt material som samlats in genom gruppintervjuer med vuxna låntagare. 
Dessa intervjuer har kretsat kring läsarnas egna upplevelser av läsning och 
materialet har sedan kombinerats med ett teoretiskt ramverk och analyserats. 
Studiens resultat visade att läsarna anser att en god läsupplevelse är mycket 
meningsfullt och ger dem flera olika typer av goda värden så som kunskap, 
möjlighet till identifikation, empati, verklighetsflykt samt en uppskattning av 
språket och möjligheten att avbilda ett skeende i text. De värden som framhålls 
förstärker föreställningen om upplevelsens formande möjligheter då läsarna 
menade att de genom litteraturen kunde utvecklas och få bättre förståelse för 
många olika aspekter av livet. Läsningens dubbla roll som underhållande 
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upplevelse å ena sidan och bildning å andra var också något som framträdde 
och som läsarna uppskattade.  
 
2.2.3  Muntligt berättande   

Muntligt berättande har en mycket lång tradition och har historiskt sett varit en 
av de viktigaste formerna för att sprida litteratur över generationsgränserna. 
Trots detta är det i relation till den nedskrivna litteraturen ett område som inte 
upptagit någon stor del av litteraturvetenskaperna i stort och inte heller dess 
sociologiska gren (Hansson, 2012). Dock börjar detta förhållande ändras något 
och det muntliga ges inte sällan plats i det läsfrämjande arbetet. Det muntliga i 
kombination med gestaltande studeras i Å lese for å fortelle. Performativ 
litteraturformidling av Åse Kristine Tveit (2012). Denna undersökning 
fungerade som en utvärdering av en kurs i muntligt berättande som hållits på 
ett bibliotek i Oslo. Kursen riktade sig till ungdomar, mer preciserat flickor 
mellan 13-15 år, och innehöll olika sorters övningar och framträdanden där 
deltagarena fick möjlighet att arbeta med det egna berättandet. Syftet med 
studien var att undersöka hur väl kursen hade fungerat som en 
litteraturförmedlande aktivitet samt vilken funktion kursen hade fyllt för dess 
deltagare. Utifrån data insamlat från intervjuer och deltagande observation drar 
Tveit slutsatsen att berättandekurser med fokus på iscensättande av berättelser 
är lyckade ur ett läsfrämjande perspektiv, då flickorna uppmuntrades att vara 
kreativa och de lärde sig ta plats på scen. Detta menar Tveit bidrog till den 
känsla av empowerment som kursen gav. Denna positiva funktion ledde i sin 
tur till lust att fortsätta och utvecklas i berättandet. Tveit menar att framgången 
för projekt som berättarkursen hon studerat är ett tydligt symptom för tiden där 
biblioteken inte längre kan låta endast det skrivna ordet ta huvudrollen i 
programverksamheten. Berättandet i sig hör sedan länge hemma i bibliotekens 
traditioner med till exempel sagostunder och liknande aktiviteter men man bör 
utveckla arbetet vidare och helst satsa på egna rum för olika sorters 
performativitet inom biblioteken. Performativitet och berättande utlyft från den 
fysiska boken är alltså tidenliga företeelser bland annat då de stämmer så väl 
överens med den upplevelseorienterade diskursen då läsaren får möjlighet att 
själv vara fysiskt delaktig i litteraturen.  
 
2.2.4 Social läsning 

Ett annat framträdande drag i forskningen kring läsfrämjande är hur olika 
metoders sociala funktioner lyftes fram. Social läsning är ett idag vanligt 
förekommande begrepp inom läsforskning och det belyser både hur sociala 
sammanhang påverkar vad och hur man läser men framför allt används det för 
att framhäva att läsupplevelsen kan fördjupas och bli mer engagerande genom 
samtal med andra. I ett läsfrämjande perspektiv framhålls därför att social 
läsning är ett mycket effektivt sätt att stimulera läslusten (Kulturrådet, 2015). 
Föreställningen om det sociala läsandet går alltså tvärt emot det som Bloom 
(2001) beskriver utifrån sin traditionella litteratursyn men i dag är den sociala 
läsningen ett vedertaget begrepp som ofta lyfts fram i litteraturlegitimering. 
Social läsning är en viktig komponent i flera av de studier som redan 
presenterats vilket förstärker bilden av att detta är ett väletablerat begrepp.  

I Lindskölds (2015) undersökning var det just samtalet med de andra 
deltagarna som var projektets stora behållning enligt barnen själva. De 
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särskilde denna sociala läsning som en annan mer meningsfull praktik än den 
de var vana vid och i Böcker inom och omkring oss (Chambers, 2011) 
fokuserar hela den andra delen på just social läsning. Detta sker i form av den 
verbalisering som sker i boksamtal och som utgör den sista delen av 
”Läsandets cirkel”. Denna del av Chambers bok är mycket utförligt beskrivet 
och bland annat presenteras den metod som i svensk översättning kallas ”jag-
undrar-samtal” (på originalspråk: ”Tell Me”) Detta är ett upplägg som ska 
hjälpa barn att själva förstå och uttrycka sina tankar med hjälp av en vuxens 
frågor som dock inte ska leda eller begränsa utan istället förmå barnen att 
själva- och tillsammans med varandra- komma till insikt om sin läsning. 
Chambers ger en stor mängd exempelfrågor som kan användas och visar även 
flera empiriska exempel där ”jag-undrar-samtal” har används inom 

undervisning. Att både Chambers och Lindskölds studier behandlar barn och 
unga visar också på sambandet mellan den sociala läsningens uppfostrande 
funktioner vilka kommer att belysas senare i denna uppsats. 

Även hos Balling och Grøn (2012) vars målgrupp var vuxen visade sig den 
sociala läsningen spela en stor roll för läsarna. I deras studies andra del 
intresserade de sig för den efterkommande verbaliseringen av läsupplevelsen 
och det visade sig läsarna ansåg att detta var mycket svårt att hantera enskilt 
och att de både behövde och ville ha stöd för att kunna fördjupa sig kring 
upplevelsen. Balling och Grøn avslutar sin analys med att diskutera två 
traditionella läsfrämjande aktiviteter som bibliotek ofta arbetar med och utifrån 
verbaliseringsansatsen menar de att bokprat inte är lika läsfrämjande som 
läsecirklar. Detta beror på att ett bokprat är monologiskt till sin natur medan 
bokcirklar istället är dialogiska och därför kan stödja läsarna att hjälpa 
varandras förståelse. Enligt författarna är alltså bokcirklar bättre lämpade för 
att uppmuntra läsning och är en av de insatser som biblioteken idag bör satsa 
mer på. Den sociala aspekten av läsning ter sig alltså vara mycket viktigt att ta 
ställning till i utformandet av läsfrämjande metoder 

2.3 Forskning kring litteraturlegitimering  

Att studera litteratur utifrån dess legitimeringsgrunder är en tradition med långa 
rötter. Här vill jag därför presentera två äldre studier med liknande ansats som 
denna samt ett nyare exempel som lyft över legitimeringsfrågan- samt ännu 
mer av den teori som skall utnyttjas här- till ett sammanhang utanför Sverige. 

2.3.1 Historiska exempel 

Tradition och betydelse- om selektion- legitimering och reproduktion av 
litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968 av Bengt-
Göran Martinsson (1989) illustrerar både hur legitimeringsforskning har utförts 
under det sena 1980-talet samt genom ämnesvalet hur man under en viss tid i 
svensk historia förhöll sig till litteraturlegitimering i undervisningen. Det som 
är extra intressant med denna studie är att den i första hand belyser 
legitimeringarna från ”det andra hållet” det vill säga hur eleverna legitimerar 
skönlitteraturens roll i skolan. Genom att huvudsakligen studera en stor mängd 
uppsatser med litteraturinriktning läste Martinsson ut vilka attityder som 
eleverna hade till litteraturen och kunde genom dem i sin tur se vilka budskap 
som förmedlats till dem i själva undervisningen. Även styrdokument och 
läromedel från den aktuella tiden var en del av studiens material och användes 
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för att spåra legitimeringar. Studien visade att en av de största 
legitimeringsgrunderna var den ”goda” litteraturens uppfostrande funktion. 
Genom att läsa rätt sorts litteratur i skolan, vilket innebar ett stort fokus på 
nationell kanon och den nyhumanistiska strömningens författare, ansåg man att 
man kunde bli hjälpt att nå sin fulla potential som människa. Martinsson 
uttrycker alltså en litteratursyn som är mycket lik Blooms (2001). 
 
Ett annat verk som i sig själv har en litteraturlegitimerande ansats är Varför 
läser du? Av Sten Furuhammar (1997) och denna är också intressant ur 
framför allt ett historiskt perspektiv då den är framtagen inom det nordiska 
SKRIN-projektet som ett stöd till biblioteken i deras litteraturförmedlande 
uppdrag och ger därför en inblick i hur empiriska studier kopplade till 
läsfrämjandet har bedrivits under 90-talet. Genom intervjuer undersökte 
studien hur barnets vanor kring den egna lustläsningen påverkar dem och vilka 
samband som finns med den tidiga läsningen och den som görs senare som 
vuxen. Legitimeringsgrunderna visade sig ofta vara starkt sammankopplade 
med bokens bruksvärde dvs. nyttoaspekt. Utifrån informanternas svar i studien 
framhölls bland annat litteraturens funktion som kunskapskälla, social funktion 
i den gemensamma läsningen samt som ett sätt att träna fokusering och 
koncentration. Att framhålla att boken har ett bruksvärde kan ses som sätt att 
formalisera och förtydliga legitimeringen av litteraturläsningen.     
 
2.3.2 Legitimering i Ryssland 

Varför läsa litteratur? (Persson, 2007) har även använts som stöd i andra 
studier som intresserar sig för litteraturlegitimering. Jag vill därför lyfta fram 
ett sådant exempel för att visa hur andra forskare har använt sig av samma 
teorier som denna uppsats samt hur legitimeringar kan struktureras i ett större 
stoff. Karin Sarsenov lägger sig i sin undersökning som beskrivs i artikeln 
”Varför läsa litteratur i Ryssland? – Legitimeringar i ryska styrdokument” 

(2010) mycket nära Perssons forskning genom att på samma sätt studera hur 
motiveringar för läsning inom skolan skrivs ut i dess styrdokument. Sarsenov 
har alltså ”lånat” Perssons metodologi och ingång till materialet för att studera 
litteraturlegitimering i skolan men överfört det till Ryssland för att se vilka 
skillnader som finns från de svenska förhållandena. Studien visar tydligt att det 
finns avsevärda skillnader mellan den svenska och den ryska 
litteraturundervisningen som tydligt tyder på att man i Ryssland värderar ämnet 
högre än i Sverige, vilket gör det än mer intressant att studera hur ämnet 
legitimeras i olika styrdokument. I Ryssland, beskriver Sarsenov, är 
litteraturundervisningen under en stor del av skolgången ett eget ämne, 
separerat från modersmålsundervisningen, som kontinuerligt upptar några 
timmar av varje skolvecka. Den ryska undervisningen centrerar mycket tydligt 
kring en nationell kanon med en särskild tonvikt på landets 1800-tals författare. 
Sarsenov har studerat styrdokumenten för att se hur urvalet av ämnets innehåll 
har legitimerats i dem samt vilken övergripande litteratursyn som kan läsas ut 
ur dem. Tre kategorier av legitimeringar urskiljs; samhällscentrerade 
legitimeringar som handlar om litteraturens roll i en medborgarfostran, 
individcentrerade legitimeringar som fokuserar litteraturens roll för en individs 
personliga utveckling samt slutligen legitimeringar som handlar om litteraturen 
på ett mer praktiskt orienterat vis; genom att läsa blir man en bättre läsare. 
Variationer av dessa tre typer av legitimeringar genomsyrar alltså de ryska 
styrdokumenten. Sarsenov menar att man har en kulturnationalistiskt färgad 
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litteratursyn med en mycket stark tilltro till litteraturens möjlighet att överföra 
goda värderingar till läsaren. Ryska legitimeringar har en ännu större tonvikt på 
kulturarvet än i de svenska styrdokument som Persson undersökt och sätter den 
nationella identiteten före den personliga. Sarsenov menar att detta är ett sätt 
att skapa gemensamma referensramar för en olikartad befolkning vilket 
Persson visar finns i det svenska materialet också om än inte i lika stor 
omfattning eller lika uttalat som i de ryska. 
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3 Teori  

Den tydligaste teorianvändningen i denna studie appliceras på ett mycket 
konkret vis i form av Magnus Perssons legitimeringsstudier och de teman som 
valts ut till analysverktyg, dessa presenteras mer djupgående i de två följande 
avsnitten i detta kapitel. Det finns dock även vissa mer övergripande 
teoribildningar som påverkar denna uppsats.  
 
Kritisk teori är en vanligt förekommande tradition inom 
samhällsvetenskaperna. Den har sina rötter inom 1920-talets Frankfurtskola 
och utvecklades senare vidare i cultural studies- rörelsen. Kritisk teori 
kombinerar den tolkande analysen med en ifrågasättande ansats. Samhället och 
de sociala fenomen som ryms inom det ses inte som naturgivna företeelser utan 
som delar i en pågående, rörlig utveckling där strukturer skapas för att sedan 
upprätthållas eller bytas ut mot nya. En kritisk tolkning innebär en viss 
distansering till forskningsobjektet för att inte ta för givet de normer eller andra 
förhållanden som har påverkat det. Kritisk teori förutsätter därför också 
kontinuerlig självreflektion av forskaren för att vara säker på att distansen 
upprätthålls (Alvesson & Sköldberg, 2008). Denna typ av tolkningsansats samt 
synen på sociala företeelser och kontextens påverkan har i viss mån influerat 
denna studies utförande vilket kommer att konkretiseras i metodbeskrivningen.  
 
Studien placeras vidare in i en kulturanalytisk tradition utifrån både 
användandet av Perssons teorier, som även de använder dessa vetenskapliga 
modeller, och själva ämnesvalet. Läsfrämjandets koppling till litteraturen i en 
sociologisk aspekt medför att kulturanalysens- och andra närbesläktade 
inriktningars- begrepp är av vikt för att förstå ämnet.  
 
Kultur ett mångfacetterat ord som kan bära multipla betydelser och därför blir 
det ibland problematiskt när relaterade ämnen ska studeras. Samtidigt används 
kultur som begrepp inom allt fler områden och det värderas också allt högre. 
Detta fenomen kallas ibland att samhället håller på att kulturaliseras (Fornäs, 
2012). Kulturaliseringen kan sägas vara den process som föddes i en annan 
tongivande tankemodell inom kulturvetenskaperna: den kulturella vändningen 
vilket syftar till just det skifte då kulturen började tillmätas större betydelse och 
dess innebörd i olika steg började vidgas till att innefatta långt fler fenomen än 
tidigare. Den kulturella vändningen har sina rötter i framväxten av 
tvärvetenskapliga discipliner så som cultural studies under 1970-talet (Persson, 
2007).  För att bena ut kulturbegreppet till en viss del går det att dela det i fyra 
större inriktningar; det ontologiska, det antropologiska, det estetiska och det 
hermeneutiska. Dessa kan studeras enskilt men mer vanligt är det att de 
överlappar och samspelar på mer eller mindre komplicerade vis. För att 
illustrera detta kan denna uppsats intresseområde tas som exempel. 
Läsfrämjande handlar om att sprida och tillgängligöra litteraturen vilken i sig 
själv kan lyftas ut och ses som en rent estetisk kultur. Men läsfrämjandet 
bygger på att uppmuntra läsande utifrån de föreställningar man har om 
litteraturens påverkan hos läsaren, då en bok är meningsfull för läsaren kan den 
kanske hellre belysas utifrån det hermeneutiska, meningsskapande 
perspektivet. Vidare är viss läsfrämjande verksamhet målgruppsanpassad och 
då olika typer av grupper kan ha olika förutsättningar kan det vara av vikt att 
ha vissa kunskaper om det antropologiska kulturbegreppet då detta innefattar 
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kultur kopplat till olika sociala, etniska osv grupper. Den sista 
begreppsvarianten, det ontologiska, kan för att komplicera det ytterligare sägas 
innefatta alla de tidigare beskrivna varianterna. Ontologisk kultur berör allt det 
i världen som är skapat av människan, i motsats till det naturgivna, vilket 
självfallet idén om läsfrämjande faller inom (Fornäs, 2012). För denna uppsats 
kan dock det hermeneutiska kulturbegreppet framhållas som något mer 
relevant än de andra tre. Intresset för det meningsskapande är tätt 
sammanlänkat med praktiken att legitimera olika fenomen så som läsning och 
läsfrämjande metoder. 
 
Ett annat begrepp som är viktigt för denna uppsats kontext och som vidare är 
viktig för all sorts läsforskning är literacy (eller litteracitet som är en 
försvenskning av ordet, här kommer dock den engelska termen användas då det 
är det vanligast förekommande inom forskningen). Literacy innebär att man 
har förmågan att läsa en text och förstå dess mening, det innebär också att man 
har samma förmåga att själv uttrycka sig i skrift. Literacy är alltså att kunna 
läsa och skriva men samtidigt kan begreppet lyftas flera nivåer och 
kompliceras ytterligare. För literacy handlar också om att man har de 
kunskaper som krävs för att kunna sätta in texter i olika sammanhang för att på 
så sätt förstå dem ur olika synvinklar. Det förutsätter då en orientering och 
specialisering i det lämpliga ämnet, därför kan man också tala om olika sorters 
literacy. Ett aktuellt ämne idag är exempelvis digital literacy som handlar om 
förmågan att hantera texter i digitalt format och som då även kräver kunskaper 
om hur det digitala landskapet ser ut. Dessa kunskaper skiljer sig från de som 
krävs för att man ska kunna tala om literacy i något annat specialiserat ämne. 
(Olson & Torrance, 2009). Sammanlänkat med literacy finns idén om ”det 

vidgade textbegreppet” som innebär att man går ifrån den mer traditionella 
synen på vad text är till att innefatta alla sorters semiotiska tecken som går att 
”läsa” det vill säga extrahera en betydelse från. Detta betyder att exempelvis 
film eller musik skulle gå att läsa på samma sätt som en bok (Gunder, 2007) 
Detta är förstås mycket intressant i förhållande till literacy där det vidgade 
textbegreppet förstärker tanken om att en läsare kan uppnå literacy i många 
olika sammanhang. Ytterligare användbart blir begreppet i förhållande till 
läsfrämjande kopplat till nya medier då det öppnar för fler dörrar än det 
traditionella fokus som ligger på den fysiska boken.  

3.1 Teoretiskt ramverk 

I Varför läsa litteratur? (2007) undersöker Persson hur titelfrågan besvaras 
inom olika nivåer av utbildning i Sverige. Han söker efter legitimeringar av 
läsning i läromedel samt läro- och kursplaner riktade till tre olika 
utbildningskontexter där läsning har en central roll. Dessa tre nivåer är 
svenskundervisning i grund- och gymnasieskolan, svensklärarutbildningen 
samt litteraturvetenskapen vid de högre utbildningarna. Genom att kritiskt 
studera de formuleringar som beskriver litteraturläsningen presenterar och 
ifrågasätter Persson deras litteratursyn. Resultaten visar att man inom 
utbildningen i Sverige faktiskt inte kan besvara frågan ”Varför läsa litteratur?” 

på ett tillfredställande sätt. De motiveringar som ges är vagt formulerade och 
ofta motsägelsefulla. En av de största otydligheterna de aktuella 
styrdokumenten härrör från kulturaliseringsprocessen i samhället, Persson 
menar att det är just förhållandet till litteraturens sociokulturella funktion som 
förvirrar då kulturbegreppet inom undervisningen ständigt pendlar mellan att 
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handla om mångkultur respektive kulturarv. Som svar på bristerna formulerar 
Persson de tre koncept som han anser är viktiga att ta med i den omformulering 
som behövs för en starkare legitimering av litteraturläsning i 
utbildningskontext, dessa är demokrati, narrativ fantasi och kreativ läsning. Jag 
anser dem vara direkt överförbara till legitimeringen av det läsfrämjande 
arbetet både inom skolan och biblioteken eftersom fenomenet är så 
sammankopplat med läsning i sig. Det är dock intressant att se hur och om 
dessa implementeras i beskrivningarna av det mer praktiska arbetet då det 
skulle belysa hur sambandet mellan viss teori och empiri ser ut. Varför läsa 
litteratur? har varit ett mycket viktigt verk för utformningen av denna uppsats. 
Förutom de tre nämnda begreppen som skall användas är det även härifrån 
inspirationen att fokusera på just legitimeringsfrågan kommer, jag anser det 
vara lika viktigt att man förhåller sig till detta i relation till de läsfrämjande 
metoder som används som till litteraturen i stort. 
  
Även om jag mer direkt använder mig av Varför läsa litteratur? (2007) i 
analysen är också ett annat verk av Persson av vikt för denna studie. Den goda 
boken (2012) fokuserar på just mytologiseringen av litteraturens inneboende 
godhet och är en naturlig fortsättning av den tidigare boken då Persson menar 
att denna myt är en av anledningarna till att legitimeringarna av litteraturen är 
så dåligt underbyggda och sällan konkretiserade. Utifrån ett kritiskt perspektiv 
studerar Persson ett antal olika litterära företeelser som exempelvis 
Läsrörelsens samarbete med McDonalds, kanondebatten och litteratur inom 
vården. Mest intressant för denna uppsats ämne är Perssons resonemang i 
bokens femte kapitel ”Boken om böcker i medieåldern” (s. 103-126) då det 
handlar om just de böcker som uppkommit i försvar av läsningen, dessa kallar 
Persson för ”handböcker i konsten att läsa litteratur” (s.104) vilket alltså ligger 
nära de läsfrämjande handböcker som denna studie undersöker. I kapitlets 
analys intresserar sig Persson för ett antal handböckers förhållande till det 
sammanhang de skapats i, där både kulturella och teknologiska utvecklingar 
har påverkat dem och om man kan läsa ut en medvetenhet om dessa 
förändringar. Dessa resonemang har jag överfört till denna studie genom att 
tillföra ett fjärde tema för litteraturlegitimering som jag valt att kalla ”nya 

medier”. Detta är av relevans då det i vissa sammanhang påstås att de nya 
mediernas uppkomst har skett på bekostnad av de fysiska böckerna och i 
förlängning djupläsningen och litteraturen själv (Pettersson et al., 2015). Därför 
är det av intresse att se hur handböckerna förhåller sig till exempelvis e-böcker 
eller andra nya medieformer som bör ingå i läsningens praktik om man utgår 
från det vidgade textbegreppet. Det är också en god indikator på hur väl 
handböckerna förankras i sin samtid utifrån hur de förhåller sig till de nya 
digitala verktygen; om de inkorporerar dem eller bortser från dem. 

3.2 Teoretiska teman 

Detta avsnitt syftar till att kortfattat presentera de fyra teman så som Persson 
formulerar dem samt att visa hur de kommer att användas i denna uppsats. De 
är i många fall tätt sammanlänkade men för tydlighetens skull kommer de att 
hållas isär i den mån det går. 
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3.2.1 Demokrati 

Införlivandet av demokratiska värden hos läsare presenterar Persson (2007) 
som en stark kandidat till en övergripande legitimering av läsning. Demokrati 
genom läsning menar han kan uppnås med hjälp av de två nästkommande 
teman. Trots att argumenterandet för demokratin i detta sammanhang riskerar 
att bli idealistiskt och okritiskt menar Persson att det kan vara ett både konkret 
och slagkraftigt argument för att legitimera litteratur. Språkets funktion är 
central inom demokratiska processer och det är i läsningen som läsaren ges sitt 
språk. Läsvana och ett gott skriftspråk ger alltså individen större möjligheter att 
vara en aktiv deltagare i demokratin då man fått öva sin förmåga att uttrycka 
sig. Ett annat demokratiskt värde som enligt Persson främjas i litteraturen är 
dess möjligheter att släppa fram många olikartade röster. Detta i sin tur leder 
till utrymme för existentiella frågor som i litteratursamtal av deliberativ art 
leder till än större heterogenitet. Litteraturen kan alltså användas som ett 
demokratiskt verktyg då den ger röst till olika människor. 
 
För analysen av detta tema kommer handböckernas legitimeringar alltså att 
belysas utifrån de formuleringar som berör demokrati. Fokus kommer att 
läggas på hur litteratursamtalen i olika former beskrivs samt hur vikten av att 
släppa fram olikartade röster betonas. 
 
3.2.2 Narrativ fantasi 

Persson (2007) översätter narrativ fantasi till förmågan att i läsningen leva sig 
in i hur människor med andra förutsättningar än en själv har det. Detta byte av 
perspektiv kan öka läsarens kritiska tänkande men också nyfikenhet och 
inlevelseförmåga. Det hänger alltså samman med förmågan att känna empati 
vilket traditionellt varit ett tydligt argument för litteraturens funktion och som 
även är ett starkt demokratiskt värde. Persson problematiserar dock detta något 
och menar att även om läsning kan leda till detta hos läsaren det inte en 
självklarhet. För att verkligen ta del av de positiva effekter som narrativ fantasi 
kan leda till spelar det roll hur man läser vilket är nästa temas innehåll. 
 
I handböckerna kommer mitt fokus ligga på vad som sägs om 
perspektivförflyttningarna i relation till vikten av läsning och hur fantasi och 
empati lyfts fram.  
 
3.2.3 Kreativ läsning 

Det som Persson (2007) kallar kreativ läsning är alltså svaret på frågan hur 
narrativ fantasi ska kunna uppnås genom litteraturläsning. Inom 
litteraturvetenskapen finns det en traditionell motsättning mellan två olika 
läsarter; den intellektuellt kritiska och den uppslukande naiva. Detta har det 
också lagts en värdering i och den kritiska läsningen ses ofta som den främsta 
som ger en djupare och mer ”sann” förståelse. Men Persson menar att dessa två 
olika läsningar istället bör kombineras i en tredje sorts läsning; den kreativa. 
Han anser att de båda läsningarna tvärt emot tidigare normer är lika 
nödvändiga och bör ses som komplementerande av varandra. I ett 
litteratursamtal bör först den spontana första upplevelsen av en text tas fasta på 
för i den finns den subjektiva förståelsen. Därefter bör man gå vidare ett steg 
och se på texten mer distanserat för att reflektera, tolka och omtolka den. Detta 
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kan sedan upprepas i så många steg man önskar och den kombinerade 
läsningen som då lyfts i flera nivåer är kreativ. 
 
I analysen kommer legitimeringar kopplade till den kreativa läsningen att sökas 
efter i hur handböckerna beskriver läsakten och de olika typerna av läsning 
som förekommer med hjälp av de aktuella metoderna.  
 
3.2.4 Nya medier 

Detta sista tema är något lösare taget från Persson och är som tidigare nämnt 
ifrån Den goda boken (2012) till skillnad från de tre tidigare. Temat handlar om 
hur man i legitimeringarna av litteraturen eller av läsfrämjande metoder 
förhåller sig till och lyfter fram de medieteknologiska framsteg som haft en 
påverkan på läsningen. Persson menar att litteraturen alltid har varit tvungen att 
förhålla sig till kulturella och teknologiska skiftningar som skett runt den och 
detta har bland annat gett upphov till den så kallade apologi-traditionen där 
man i försvarstalsliknande skrifter argumenterar för läsningen. Detta blir 
nödvändigt då allt fler alternativ till läsningen blir tillgängliga och man därför 
måste hitta sätt att framhålla vad som är unikt hos just litteraturen. Frågan som 
intresserar mig är om handböckerna följer i apologins försvarsställning eller 
om de tvärt om anammar de nya medierna som verktyg att använda för att nå 
än längre i läsfrämjandet. 
 
I de läsfrämjande handböckernas legitimeringar vill jag alltså se till vilken grad 
man införlivar det vidgade textbegreppet som öppnar dörrar till andra medier 
samt hur andra sorters medieformer som till exempel e-böcker värderas mot 
läsningen av den fysiska boken.  
 
En kort kommentar rörande namnet på detta tema; ”nya medier” är ett något 

problematiskt val av term för att beskriva de digitala eller teknologiska 
alternativ till boken som kan användas i läsfrämjande arbete. Ett av de medier 
jag syftar till är ju exempelvis film vilket inte längre kan klassas som någon ny 
företeelse. Jag har övervägt att istället använda termen ”andra medier” men 

anser att det är för vagt och dessutom lättare skulle kunna föra tankarna till 
medier så som dagspress vilket inte är relevant i detta sammanhang. De medier 
som åsyftas är dock ”nya” i relation till den fysiska boken varför jag valt att 

behålla namnet trots att det inte är en optimal lösning.   
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4 Metod 

Då denna studie behandlar ett material som består av skriftliga källor och fokus 
ligger på en specifik del av dessas innehåll är en passande metod just 
innehållsanalys. Denna lämpar sig väl då man söker efter mönster eller teman i 
ett material. Den vanligare formen av innehållsanalys är kvantitativ då man 
intresserar sig för frekvensen av specifika ord eller andra företeelser i källorna. 
Dessa registreras systematiskt, ofta med hjälp av olika typer av kodningar och 
kodscheman (Bergström & Boréus, 2012) Detta är dock inte helt aktuellt för 
den här studien. Det är inte att uttryckligen räkna frekvensen av legitimeringar 
av läsfrämjandet som är av intresse utan att undersöka vilka grunder för 
legitimering som finns faktiskt finns i materialet och hur dessa formuleras. 
Därför är innehållsanalysen istället av en kvalitativ art.  

4.1 Tillvägagångssätt 

En kvalitativ innehållsanalys innebär upprepade närläsningar av materialet där 
relevanta utsagor eftersöks. I denna studies fall innebär det att jag under 
läsningarna identifierar avsnitt i texterna som kan kopplas till hur författarna 
lyfter fram vikten av läsning i allmänhet eller den enskilda läsfrämjande 
metodens lämplighet. Dessa nedtecknas och kategoriseras för att därefter 
analyseras utifrån de mönster som framträder (Widén, 2015). Den första 
empirnära analysen syftar till att identifiera legitimeringsgrunder och är 
förutsättningslös i den mån som är möjlig utifrån förförståelsen av materialet. 
Denna del av analysen kommer vara särskilt tidskrävande då mekaniskt arbete 
krävs för att hitta de relevanta delarna av texterna. Den andra delen av analysen 
kommer istället innebära att materialet och den tidigare analysens resultat 
belyses utifrån fyra redan fastslagna teoretiska teman. Genom kombinationen 
av dessa två steg av innehållsanalys ämnar studien ge en djupare förståelse för 
materialet i sig samt för det teoretiska sammanhang de verkar i.  
 
I det praktiska analysarbetet tar jag framför allt stöd av den metodbeskrivning 
av kvalitativ innehållsanalys som ges av Pär Widén i Handbok i kvalitativ 
analys (2015). Widén ger både en god beskrivning av metodens bakgrund samt 
det konkreta arbetssättet. Han inleder sitt kapitel med att beskriva 
innehållsanalysens förhållande till den aktuella tradition den används inom. Då 
B&I, som är den disciplin denna studie hör hemma inom, är 
samhällsvetenskaplig kommer analysen färgas något av intresseområdet i det 
att samhälleliga strukturer kan komma att lyftas fram. Detta innebär att i denna 
studie kommer legitimeringarna att i viss mån belysas utifrån hur samhället 
idag är format. Detta kommer att lysa igenom i den mer tematiska analysen där 
framförallt demokrati och nya medier är starkt samhällsförankrade teman. 
Kopplingen går också att göra gällande den typ av texter som utgör 
källmaterialet. Handböckerna passar in i den kategori som Widén benämner 
samhälleliga texter (s.181) då de är publicerade av personer eller 
organisationer med syfte att vara delaktiga i en samhällsopinion; i detta fall att 
litteraturen är viktig. En annan aspekt av metoden som Widén lyfter fram och 
som är av vikt här är innehållsanalysens tre dimensioner. Vilka av dessa som är 
aktuell för en enskild analys bör fastställas från början. Mycket förenklat från 
Widéns beskrivningar kan de tre dimensionerna presenteras följande; den 
första fokuserar på författarens avsikt, den andra på textens språkliga innehåll 
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och den tredje på texten som en del av samhället. Vid sidan om dessa tre kan 
även en fjärde dimension användas, denna är problematiserande med hjälp av 
vetenskapliga verktyg och syftar till att göra analysen mer teoretiskt förankrad 
och därmed mer djuplodande (Widén, 2015). För denna studie kan alla 
textdimensioner ses samspela genom hela analysen men med något mer uttalad 
tyngdpunkt på två av dem för vardera analys. I det första steget består analysen 
av att försöka tolka författarens avsikt (avseende hur denne legitimerar 
litteraturen och sin valda metod) vilket görs genom att studera textens språkliga 
nivå, den empirnära analysen studerar alltså framför allt den första och den 
andra dimensionen. I den tematiska analysen kombineras istället tydligast den 
tredje och fjärde dimensionen då den med teoretiska verktyg ämnar undersöka 
textens förhållande till vissa samhällsförankrade begrepp.  
 
Uppdelningen av analysen innebär även en viss kombination av de traditionella 
vetenskapsteorierna. Den empirnära analysen är huvudsakligen induktiv då 
resultaten kommer att genereras genom generalisering av de observationer som 
görs i materialet. Den andra delen är istället av en mer deduktiv natur då den 
tematiska analysen utgår från teoretiska begrepp som sedan appliceras på 
materialet. Denna kombination kallas abduktion och är relativt vanlig i just 
kvalitativ innehållsanalys då den erbjuder goda möjligheter att analysera ett 
material på djupet samt koppla det till en större kontext (Zhang & Wildemuth, 
2009).  

4.2 Tolkning 

I all slags innehållsanalys är tolkning ett av de mest centrala begreppen. Det är 
viktigt att markera att jag i min forskarroll fungerar som textens uttolkare. Det 
är min förförståelse av ämnet som påverkar den riktning som tolkningarna tar 
och resultaten här kommer att vara exklusiva för denna studie då en annan 
forskare hade influerat studien annorlunda efter sin egen förförståelse 
(Bergström & Boréus, 2012). Detta innebär att textanalyser har särskilda krav 
på sig att genomgående förhålla sig till resultatens rimlighet. Detta måste 
redogöras för genom en hög transparens i analysen vilket jag ämnar uppnå 
genom att vara självreflexiv och exemplifiera fynden med referat och citat från 
källmaterialet. Hög användning av citering avrådes ofta från i texter av denna 
karaktär då det kan störa läsbarheten. Dock anser jag att en relativt utbredd 
citatanvändning är nödvändig i denna studie som bygger på textanalys, för att 
genomgående underbygga, illustrera och förklara mina tolkningar. 
Transparensen innebär också att det från start måste vara tydligt vad jag avser 
med legitimeringar - vad det är jag söker efter i texterna. Det jag avser är alla 
utsagor som både manifest och mer underförstått uttalar något positivt om 
läsning. Jag kommer att söka efter både legitimeringar av läsning i stort samt 
påståenden om speciella metoders fördelaktighet i läsfrämjandet. Jag kommer 
alltså att söka efter handböckernas svar på frågorna: varför är det bra att läsa? 
och varför är just denna metod lämplig att använda för att uppmuntra läsning? 
i texterna. Dessa kommer jag fortsättningsvis referera till som 
litteraturlegitimerande respektive metodlegitimerande nivåer. 
 
Som beskrivet i teoriavsnittet är denna studie även influerad av kritisk teori och 
detta har vissa implikationer gällande metodanvändningen. Mitt 
förhållningssätt till texten måste hela tiden hålla sig tillräckligt distanserat från 
de eventuella konventioner som kan färga tolkningen. Det måste genomgående 
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finnas en medvetenhet om att de föreställningar som kommer till uttryck inte är 
naturgivna självklarheter utan del av socialt konstruerade uttryck i en viss tid. 
Det gäller alltså att balansera mellan de tolkningar som kommer att göras och 
att läsa in allt för mycket i texten utifrån personliga erfarenheter eller 
förståelser av samhälleliga skeenden (Alvesson & Sköldberg, 2008). En kritisk 
hållning till materialet är nödvändig framför allt för att lokalisera de 
formuleringar som är färgade av föreställningarna om litteraturens inneboende 
godhet.  
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5 Material  

I detta avsnitt presenteras de fem valda handböckerna i läsfrämjande metoder 
genom korta, beskrivande referat. Därefter följer motiveringar för urvalet samt 
en kommentar till uppsatsens formaliaanvändning kring handböckerna. 

5.1 Presentation av handböckerna 

5.1.1 Slutet på boken är bara början 

Slutet på boken är bara början: om läsarsamtal, bokcirklar och bibliotek 
behandlar bokcirklar som läsfrämjande metod och är skriven av Nina Frid 
(2012). Målgruppen för denna handbok är läsfrämjare som arbetar med vuxna 
läsare och den är skriven ur ett biblioteksperspektiv. Frid som själv är 
bibliotekarie är även grundare av webbplatsen Bokcirklar.se. Denna erbjuder 
läsare en mötesplats för att hålla bokcirklar i digital form med hjälp av 
chattrum och det finns även andra funktioner som läsloggar, boktips m.m. 
Bokcirklar.se ligger idag under Sveriges alla läns- och regionsbiblioteks 
gemensamma ansvar. Frid beskriver cirklar som fenomen och ställer dem 
genomgående i relation till läsfrämjandets övergripande syften. Hon framhåller 
främst samtalets fördjupande roll i läsningen och menar att möjligheten att 
kunna dela sina tankar med andra läsare kan göra läsupplevelserna starkare 
vilket i sin tur uppmuntrar till vidare läsning. Boken hänvisar till teori från 
läsforskning som blandas med Frids personliga upplevelser från yrkeslivet. Det 
finns även ett tydligt fokus på bibliotekens lämplighet att vara initiativtagare 
till bokcirklarna samt en diskussion om möjligheterna som finns i att 
inkorporera digitala hjälpmedel.  
 
5.1.2 Författarbesök i skolan 

Författarbesök i skolan: kreativ läsning, samtal, fantasi och kritiskt tänkande 
av Maud Hell (2012) behandlar författarbesök som läsfrämjande metod. 
Handboken har som titeln avslöjar ett skolperspektiv och därmed också 
läsfrämjande riktat mot barn som ämne. Hell presenterar en mängd olika 
projekt eller särskilda tillställningar inom skolor där författarbesök varit 
centrala och låter även ett antal författare själva resonera om hur de ser på 
besöken. Problematik som planering och finansiering behandlas och en mängd 
råd för hur besöken ska läggas upp ges också. Hell framhåller framför allt 
författarbesök som en effektiv läsfrämjande metod eftersom det ger eleverna en 
möjlighet att på ett mycket konkret sätt få kontakt med litteraturen. Genom att 
eleverna får träffa författare, illustratörer eller andra slags upphovsmän finns 
stora möjligheter att fördjupa och tematisera undervisningen på sätt som skiljer 
sig från den traditionella. Hell menar också att det är av vikt att avmystifiera 
författarna genom att eleverna får träffa dem personligen då detta kan väcka 
elevernas egna kreativitet när de får se personen bakom en bok. 

5.1.3 Tala om böcker 

Tala om böcker: Boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet av Lena Kjersén 
Edman (2013) behandlar boksamtalet som läsfrämjande metod för barn i 
förskoleåldern ända upp till ungdomarna på gymnasiet genom att kapitelvis gå 
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igenom de olika stadierna: förskolan, lågstadiet, mellanåldern och 
högstadiet/gymnasiet. Boken innefattar både skolan och biblioteket som plats 
för läsfrämjande arbete. Kjersén Edman beskriver boksamtalet som ett 
fördjupat samtal kring läsupplevelsen och hennes definition av begreppet är vid 
nog att innefatta även andra aktiviteter som cirklar och författarbesök så länge 
som de är en del av det större boksamtalet. Tonvikt läggs också på vilken sorts 
litteratur som läses och behandlas i samtalet, kanon är ett begrepp som 
genomsyrar denna handbok. Kjersén Edman framhåller fördelen av kumulativ 
läsning framför en extensiv läsning. Hon menar att det är viktigare att barn får 
med sig goda litterära verk kontinuerligt under sin uppväxt än att de läser 
omfattande men utan urskiljning. 

5.1.4 På tal om böcker 

På tal om böcker: om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek är en 
sammanställning av kortare texter utgiven av Bibliotekstjänst (2005). Alla de 
femton olika kapitlena är skrivna av olika läsfrämjare som beskriver sitt arbete 
med att stimulera läsning vilket ger en bred bild av detta skiftande arbete. 
Handboken riktar sig till en bred målgrupp där texterna representerar 
läsfrämjande riktat mot alla åldersgrupper, även om det är en viss tonvikt mot 
barn, samt mot både bibliotek och skola. Huvuddelen av boken ägnas åt 
bokprat som metod medan de två sista kapitlena behandlar boksamtal. 
Skillnaden mellan dessa två aktiviteter definieras i att bokprat är av 
monologisk art där läsfrämjarens främsta uppgift är att tipsa om böcker och 
väcka intresse hos potentiella läsare medan boksamtalen är djupare dialogiska 
samtal mellan läsfrämjaren och deltagare som alla redan har läst boken. Dessa 
metoder betonas som två tydligt olikartade aktiviteter med skilda 
förutsättningar och syften. Handboken belyser också på ett effektivt sätt hur 
mycket olika förutsättningar så som ekonomi eller projektformer påverkar de 
möjligheter man har att utforma lyckade tillfällen för bokprat eller samtal.  

5.1.5 Läsprojekt 

Läsprojekt: inspirationsbok för förskola, skola och bibliotek utgiven av 
Bibliotekstjänst (2007) behandlar projektbaserat läsfrämjande. Den 
sammanställer 36 läsprojekt från olika delar av Sverige där de ansvariga själva 
beskriver projektens syfte, utformande och deras egna reflektioner kring dem. 
Reflektionerna kan fungera som underlag och goda råd till den som vill 
utforma egna läsfrämjande projekt. Projekten som beskrivs har genomförts 
inom både skola och bibliotek samt har riktats sig till barn och ungdomar från 
förskola ända upp till gymnasiet. Vissa projekt är ännu tydligare 
målgruppsinriktade då de fokuserar på att stödja lässvaga grupper som 
exempelvis inom särskolan eller barn och unga med annat modermål än 
svenska. Denna handbok är på grund av formen den mest heterogena, den 
beskriver projekt med mycket olika innehåll och med olika omfång; från 
enstaka tillfällen till projekt som sträcker sig över flera läsår. Det som 
förbinder dem är just projektformen vilket kan ge andra förutsättningar än de 
andra läsfrämjande metoderna har. Det finns till exempel ofta större 
möjligheter att ansöka om finansiering när projekten inte ingår i den 
traditionella verksamheten.  
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5.2 Urvalsgrunder 

Det finns en ansenlig mängd metodböcker inom ämnet läsfrämjande som skulle 
ha kunnat ligga till grund för denna uppsats analys. Detta kan illustreras genom 
den sökning jag utförde 14/4 2016 på Libris sökmotor (libris.kb.se) med 
strängen ”ämne:(Läsfrämjande verksamhet) år:(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016) språk:swe” vilket resulterade i hela 43 träffar. Då är det även 
viktigt att påpeka att det kan finnas ännu fler titlar som stämmer in på den 
sökfrågan men som inte innefattas av den aktuella motorn. Det var dock 
nödvändigt att avgränsa materialet kraftigt för att möjliggöra en djupare 
kvalitativ analys. Antalet handböcker blev fastställt till fem stycken eftersom 
det är ett antal som ryms inom ramen för denna uppsats och samtidigt ger 
utrymme att studera flera olika typer av läsfrämjande. 
 
Som första urvalsgrund har jag valt att fokusera på metodböcker om 
läsfrämjande verksamhet på svenska. Att endast använda svenska källor 
innebär att materialet har utgått från liknande förutsättningar och att man kan 
dra vissa slutsatser om det läsfrämjande arbetet i Sverige från dem. Även 
publiceringsåren är av vikt för studiens relevans då det är viktigt att 
handböckerna i så hög mån som möjligt speglar dagens syn på läsfrämjande, 
dock valde jag att tillåta något äldre källor än i den ovan redovisade 
söksträngen. Den äldsta handboken är från 2005 vilket kan ses som ett 
gränsfall för dess relevans i denna studie då en av de aspekter som ska 
analyseras är förhållanden till nya medier. Under de elva år som har gått sedan 
På tal om böcker (Bibliotekstjänst) först gavs ut har stora medieteknologiska 
framsteg gjorts och förutsättningarna för bokprat och boksamtal i vissa 
avseenden förändrats. Jag har dock valt att använda denna handbok trots detta 
då den ger ett så stort och brett urval av beskrivningar av framför allt bokprat 
som metod - varför den fungerar mycket väl att studera utifrån 
legitimeringsformuleringar. Äldre handböcker än denna hade dock kunnat 
påverka studien negativt, På tal om böcker har behållits som källmaterial efter 
noggranna övervägningar. 
 
En annan urvalsgrund är handböckernas inriktning. Jag har valt att använda 
fem böcker som alla har varsitt huvudintresse och hårddraget kan ses 
representera varsin läsfrämjande metod. Detta val för med sig både positiva 
och negativa aspekter. En av de negativa är att det är inte går att diskutera 
representativitet utifrån en enstaka bok med en viss metod som huvudfokus. 
Detta försvåras även av att inriktningarna hos handböckernas innehåll är 
blandade mot både olika målgrupper och dessutom mot läsfrämjande i både 
bibliotek och skola. Det hade varit enklare att närma sig en sådan diskussion 
om böckerna i något av dessa avseenden varit mer likartade. En annan aspekt 
som är något problematisk då jag valt att utgå från just spridda metoder är att 
alla böcker i viss mån ändå överlappar varandra i sina metodbeskrivningar. 
Vad sker i en bokcirkel om inte ett boksamtal? Ett författarbesök kan ta sig 
formen av ett bokprat eller boksamtal beroende på upplägg, de kan dessutom 
inkorporeras i längre projekt kring särskilda författarskap, genrer osv. Minst 
fasta gränser har handboken Läsprojekt (Bibliotekstjänst, 2007) eftersom 
projekten så ofta centrerar kring användandet av någon av de andra metoderna. 
Denna handbok anser jag dock är viktig att ha med i analysen då projektbaserat 
arbete är en mycket stor del i både bibliotekens verksamhet och i skolans 
undervisning och därför också en stor del av det läsfrämjande arbetet. Man 
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skulle även kunna hävda att På tal om böcker (Bibliotekstjänst, 2005) och Tala 
om böcker (Kjersén Edman, 2013) i jämförelse med de andra handböckerna har 
för likartat innehåll och därför skulle kunna göra analysen något vinklad. Den 
första har dock så stor tonvikt på bokpraten att jag inte anser det vara något 
problem att den i de två sista kapitlen tangerar samma metod som nästa 
handbok. Jag vidhåller att det utifrån denna studies huvudintresse- 
legitimeringar av litteratur och läsfrämjande metoder- är positivt att studera det 
från skilda infallsvinklar. Genom att analysera beskrivningar av fem vanliga 
läsfrämjande metoder, även om de ibland blandas, tror jag att det på bäst sätt 
går att finna mönster i hur man legitimerar litteraturläsning i stort inom 
läsfrämjandet samt på vilka grunder olika metoder motiveras som goda sätt att 
stimulera läsning. 
 
Slutligen kan det vara av vikt att kommentera att alla fem handböcker är 
utgivna på BTJ Förlag vilket i sig talar till deras fördel i denna studie. Förlaget 
som ligger under BTJ, tidigare Bibliotekstjänst, har enligt sin hemsida just 
professionella läsfrämjare som målgrupp för sina metodböcker 
(http://www.btj.se) vilket kan ses som ytterligare ett tecken på böckernas 
relevans och förankring i empiriskt arbete. 

5.3 Formaliaanmärkning 

Då handböckerna i denna studie är av den karaktär att de blandar långa stycken 
av andra författare med den egna texten eller som i fallet På tal om böcker 
(Bibliotekstjänst, 2005) och Läsprojekt (Bibliotekstjänst, 2007) helt utgörs av 
avgränsade texter från olika läsfrämjare kan refereringen bli problematisk och 
omständig. Dock är detta en metastudie som fokuserar på att hitta mönster i 
vad själva handböckerna uttrycker. Alla texter är sammanställda av 
handboksförfattarna eller den aktuella utgivaren (Bibliotekstjänst) och måste 
därför ses som ett urval som uttrycker dessas åsikter. För att inte få en 
referensapparat som utgörs av ett ohanterligt antal textförfattare har jag 
gällande handböckerna valt att inte ange varje enskild textförfattare i de mer 
generaliserande resonomangen utan då istället referera till handboken i sin 
helhet. Undantag görs självfallet vid citering eller direkta referat där jag i 
texten är noggrann med att skriva ut upphovsman samt sidnummer.  

Jag vill även kommentera att alla handböckerna har längre undertitlar. Dessa 
har angetts i detta kapitel vilket är första gången som de presenteras, men 
kommer fortsättningsvis endast att hänvisas till med bokens huvudtitel. Detta 
för att öka läsbarheten.   
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6 Resultat och legitimeringsanalys 

Detta kapitel är uppdelat upp i två avsnitt vilka i sin tur består av flertalet 
underavdelningar. Uppdelningen är inte helt utan svårigheter då områdena ofta 
överlappar varandra men i den mån det går har jag alltså försökt att hålla isär 
de övergripande litteraturlegitimeringarna och de olika 
metodlegitimeringstyperna. Texten blandar resultatpresentation, där jag lyfter 
fram de legitimeringar som hittats, samt analys av fynden. 

6.1 Litteraturlegitimering 

Inledningsvis måste det faktum att det överlag finns relativt få utsagor som kan 
ses som rena litteraturlegitimeringar att finna i böckerna fastslås. Med detta 
menar jag att de legitimeringar som finns genomgående är starkt färgade av de 
metoder som respektive handbok har som huvudfokus. Därför kan detta avsnitt 
följaktligen inte bli lika omfattande som nästa. Med det sagt finns det 
fortfarande vissa delar av texterna som enligt min tolkning i högre grad 
fokuserar på litteraturen i sig än på metoden som valts för att förmedla den, 
även om det fortfarande går att se paralleller mellan dem. Dessa legitimeringar 
har jag delat in tre kategorier som representerar de vanligast förekommande 
inriktningarna.  

6.1.1. Litteraturen som bildning 

Många utsagor i handböckerna präglas av en pragmatisk litteratursyn där dess 
bildande roll framhävs. Detta sker allra tydligast i de textavsnitt som fokuserar 
på litteraturanvändning inom skolväsendet. 

Författarbesök i skolan (Hell, 2012) är den handbok som i högst grad 
legitimerar litteraturen utifrån bildningsaspekten. Faktum är att det i denna 
handboks litteraturlegitimerande nivå nästan uteslutande hittas argument som 
handlar om läsningens funktion som kompetenshöjande rörande 
språkutveckling, ordförråd, kritiskt tänkande, kunskap och skolresultat överlag. 
Hell belyser även ofta litteraturens konkreta möjligheter gällande 
måluppfyllelse i skolan vilket följande citat ger exempel på:   

Litteratur och inspiration till läslust finns med i läroplanen och kursplanerna, naturligt 
nog inom svenskämnet, men också inom exempelvis de naturvetenskapliga ämnena. 
Genom ett fördjupat arbete kring språk-, läs-, och skrivutveckling kan kultur och 
estetiska lärprocesser i olika former bidra till ökad måluppfyllelse. (s. 10-11) 

Detta visar på en litteratursyn där läsning är ett verktyg för bildning inte bara i 
relation till språk och kultur, vilket det traditionellt sett brukar kopplas till, utan 
för lärande i en bred mening. Litteraturens bruksvärde i bildningen legitimerar 
den vilket alltså placerar in denna handbok i samma tradition som Furuhammar 
(1997). Hell (2012) förstärker sina argument för litteraturens bildningsvärden 
genom att framhålla skoltiden som grundande för individens framgång i det 
senare livet. Hon legitimerar litteratur i skolan som ett sätt att höja elevernas 
prestationer för att vidare lyckas i dagens samhälle. Detta syns bland annat i 
citeringen av Moni Nilsson: ”Man klarar sig inte utan att läsa, vår värld är så 

teknisk att man måste kunna läsa.” (s. 113). Ett antal formuleringar som även 
skulle kunna kategoriseras in i det som Sarsenov förklarar som legitimeringar 
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av ”litteraturen som självändmål” (Sarsenov, 2010, s. 140) finns också att hitta 
bland de mer kompetensorienterade formuleringarna, där Hell (2012) 
behandlar vikten av att läsa mycket för att bli en ännu bättre läsare. 

Även i Tala om böcker (Kjersén Edman, 2013) handlar en stor del av 
legitimeringarna om litteraturens bildande funktion. Dessa har också fostrande 
anspråk där läsningen framhålls som ett sätt att förbättra barnens situation inom 
skolväsendet vilket sedan ska föras över till ett framgångsrikt vuxenliv. Något 
som färgar denna bok starkt och särskiljer den från de andra handböckerna är 
författarens uttalade fokus på ”rätt” litteratur, det är läsning av en viss typ 

böcker som ska främjas. De andra handböckerna framhåller framför allt vikten 
av varierad läsning där man utmanar sig själv genom att vidga sina litterära 
horisonter men lägger ingen värdering i om det i läsfrämjande syften 
egentligen finns någon ”bra” eller ”dålig” litteratur. Litteratursynerna framstår 
där som mer tillåtande i linje med hur den kulturella vändningen har vidgat 
ämnet. Kjersén Edman däremot uppvisar en mer traditionell och klassiskt 
estetisk kultursyn då hon redan i inledningskapitlet betonar att hennes handbok 
är: ”[…] en bok om KANON. Om att några böcker faktiskt ÄR bättre än 
andra.” (s. 11). Utifrån detta resonerar hon vidare om fördelarna med en 
kumulativ läsning, framför en extensiv, där eleverna genom sin skolgång ska 
samla på sig viktiga verk för att ta med sig vidare i livet. Resonemang som 
dessa kan vara problematiska då det i regel inte på något objektivt vis 
underbyggs varför litteratur som hör hemma inom kanon skulle vara bättre än 
så kallad ”triviallitteratur”. Kjersén Edmans motivation av kanon ligger i att 
man utifrån att följa den i teorin kan säkerställa att läsarna får ta del av ett visst 
kulturarv samt få en övergripande referensram som är gemensam för alla:  

I Västra Skogås i Huddinge kommun, där det finns femtio modersmål förutom svenska, 
hade förskollärarna och lärarna i grundskolan länge känt ett vemod över att det var så få 
erfarenheter som eleverna delade med varandra. Barnen hade svårt både att tala allvar 
och att skämta. När de ville skoja var de hänvisade till de få gemensamma referenser 
som fanns. Det blev ofta skämt om tv-reklam. Eller bögskämt. Barnen hade sällan några 
gemensamma kulturella upplevelser hemifrån via böcker som Alfons Åberg eller 
Robinson Kruse. De hade därför inget gemensamt språk.  (s. 30-31)  

Men representativiteten samt vem som har eller har haft rätt (och på vilka 
grunder) att fastställa urvalet behandlas dock inte i egentlig mening vilket är en 
vanlig kritik mot kanon (Persson, 2012). Inte heller kommenteras det vad den 
nästan totalt västerländska katalog, som på flera ställen i Kjersèn Edmans 
handbok exemplifieras som god litteratur, innebär för läsarna. Kanonaspekten 
av denna handbok för tankarna till både Blooms (2001) och Martinssons 
(1989) traditionella tonfall och att litteraturlegitimeringarna är begränsade till 
en viss sorts litteratur påvisar ännu tydligare den underliggande fostrande 
synen på litteraturen; att eleverna måste förmedlas en viss sorts böcker för att 
senare bli välanpassade i samhället. 

6.1.2 Litteraturen som livsberikande 

I denna kategori placerar jag utsagor som på sätt och vis kan ses som motsatsen 
till den pragmatiska litteratursyn beskriven i avsnitt 6.1.1. Med livsberikande 
avser jag legitimeringar som istället framhåller det lustfyllda och känslosamma 
i läsningen. Dessa färgas också av en hermeneutisk kultursyn där litteraturen 
tillför glädje, mening och andra värden som inte går att mäta men som kan vara 
av stor personlig vikt för den individuella läsaren. 
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Denna typ av litteraturlegitimering är ett mycket starkt mönster i Frids Slutet 
på boken är bara början (2012). Frid betonar att litteraturens ”additativa” 

funktion: ”Vi lägger till någonting till det övriga livet genom att läsa. Livet blir 

större!” (s. 26). Litteraturen framställs alltså som något som tillför livet något 
snarare än som ett grundläggande behov eller en förutsättning för att lyckas i 
samhället. Frid ägnar faktiskt ett helt avsnitt åt fokuserad, om än inte särskilt 
djuplodad eller på andra sätt förankrad, litteraturlegitimering under 
avsnittsrubriken ”Det finns alltid skäl till en god bok” (s. 27) i vilken hon listar 

70 vitt spridda argument för varför man ska läsa skönlitteratur. Dessa följer i 
majoriteten av fallen den additativa logiken: 

[…] För att du är värd det!  
För att det inte går att låta bli  
För att ge intellektet och själen bränsle!  
För smärtlindring 
För att lättare kunna somna […] (s. 33) 

 
Utöver dessa 70 menar Frid att det skulle gå att komma på minst 150 till vilket 
säger mycket om hennes förtroende för litteraturens värde. I jämförelse med de 
andra handböckernas är Frids legitimeringar oftare centrerade kring vad 
litteraturen kan spela för roll i individens känsloliv. Hon liknar 
läsupplevelserna med mänskliga relationer och menar att:  
 

I sällsynta fall kan du bli så uppslukad och tagen att det liknar en förälskelse, och du 
låter ingenting komma mellan dig och boken medan du läser. (s. 39).  

 
Att detta emotionella drag är starkast i denna handbok anser jag kan förklaras 
med det faktum att detta är den enda av de fem handböckerna som uteslutande 
handlar om läsfrämjande riktat mot vuxna och i ett biblioteksperspektiv. Därför 
tillåts litteraturen i större utsträckning vara nyttig i sin ”onyttighet” än i flera av 

de andra handböckerna som lyfter fram mer konkreta nytto- och 
prestationsargument kopplade till barnets utveckling både inom och utanför 
skolan. 
 
Utsagor om litteraturens berikande natur går dock att hitta i alla de andra  
handböckerna, även när de behandlar barns läsande, vilket befäster kategorin 
som en generell legitimeringsgrund. Dessa är dock inte lika frekventa eller den 
huvudsakliga formen av legitimering i någon av de andra handböckerna så som 
de kan sägas vara i Slutet på boken är bara början (2012) utan de förekommer 
något mer sporadiskt genom handböckerna och ofta i anknytning till andra 
sorters legitimeringar. Jag vill dock lyfta fram ett par formuleringar av denna 
typ för att vidare illustrera hur läsning kan legitimeras utifrån mer lustfyllda 
och känslomässiga grunder. Kjersén Edman (2013) menar, återigen i relation 
till vad som ska läsas, att:  
 

De böcker som vi läsglada vuxna rekommenderar (för det tycker jag att vi ska göra) 
dem som är yngre än vi själva ska vara värda den tid det tar att läsa/lyssna på dem. 
Lustens, längtans, fantasins, äventyrets och medkänslans böcker. (s. 10) 

 
Kristina Andersson och Lena Lindgren uttrycker en liknande litteratursyn i sitt  
kapitel ”Boklek för sexåringar i Arvidsjaur” (Bibliotekstjänst, 2007, s. 26- 29):  
 

För visst är det så man vill att barnen ska känna när de öppnar en bok! Man vill öppna 
bokvärlden för barnen, låta dem få uppleva nya världar, nya äventyr och känslomässiga 
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upplevelser; låta dem mysa och rysa, gråta och skratta. Allt detta genom böckernas 
värld. (s. 26) 
 

6.1.3 Litteraturen som samtalsunderlag 

Denna kategori innefattar de formuleringar där handboksförfattarna lyfter fram 
litteraturens funktion som ”igång-sättare”, om möjligheterna att använda 

litteraturen som ett verktyg för att förstå och bearbeta de känslor i som väcks i 
olika situationer. 

Legitimering av litteraturen som samtalsunderlag är mest tydligt uttalad i På 
tal om böcker (Bibliotekstjänst, 2005). Där är denna typ av argumentation helt 
dominerande och genomgående sammankopplad med föreställningar om 
litteraturens makt att beröra oss känslomässigt genom igenkännande och 
identifikation (Edmundson, 2004). På tal om böcker (Bibliotekstjänst, 2005) 
påvisar en litteratursyn som har mycket gemensamt med den som Langer 
(2005) står för, där fantasi och perspektivförflyttningar leder till en starkare 
empati som i sin tur hjälper till i utvecklingen mot en kännande medmänniska. 
Framför allt litteraturens möjlighet att skänka tröst och stöd i svåra situationer 
betonas i denna handbok. Christina Wedenmark beskriver i kapitlet ”Bokprat – 
ett sätt att mötas” (Bibliotekstjänst, 2005, s. 46- 48) just detta: 

Böcker kan ta upp känsliga ämnen som berör. Barnen kan genom bokens innehåll få del 
av hur andra barn och vuxna agerat under vissa förutsättningar. Det kan gälla ämnen 
som man kanske inte vill tala högt om, men boken lånar man gärna. Det kan gälla hur 
det är att leva i fosterfamilj, att ha skilda föräldrar, att ha en förälder som sitter i 
fängelse, att mista någon som står en nära… (s. 47) 

I Kerstin Kristensens kapitel i samma bok (Bibliotekstjänst, 2005, ”Tiden läker 

inte alla sår – Om sagor och berättelser som möjlighet i mötet med utsatta 
barn”, s. 104- 117) lyfts denna aspekt fram återigen. Där legitimeras 
litteraturen som ett sätt att - utifrån noggrant valda böcker - hjälpa 
traumatiserade barn att bearbeta sina upplevelser samt skänka dem trygga rum 
att formulera egna frågor i relation till det lästa. Kristensen menar att 
litteraturen kan vara svaret på frågorna: ”Hur talar man med ett barn om det 
omöjliga? Hur kan man inleda en dialog kring ett ämne som barnet kanske inte 
har ord för?” (s.110). 
 
Benägenheten att konkretisera läsupplevelsen och den samhörande 
diskussionen som ett verktyg för att få läsarna att prata om saker utanför 
litteraturen är även ett relativt framträdande mönster i Tala om böcker (Kjersén 
Edman, 2013). Litteraturen behandlas då som en ingång till de existentiella 
frågor som många unga kan ha behov av att prata om. Genom boksamtalet kan 
man då exempelvis som i citatet från Katarina Lycken Rüter ”[…] ägna en 

lektion åt ett utdrag ur Frankenstein och hamna i en feministisk tolkning […]” 

(s. 102). 

6.2 Metodlegitimering 

Metodlegitimeringarna är långt mer frekvent förekommande i alla fem 
handböcker än legitimeringarna på den förra nivån. I detta avsnitt presenteras 
de sex kategorier som efter min tolkning av materialet har framträtt som de 
tydligaste mönstren bland de formuleringar som syftar till att legitimera 
särskilda metoders fördelaktighet i läsfrämjande arbete. 
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6.2.1 Läsande förebilder 

En av de mest använda metodlegitimeringarna i materialet handlar om 
läsfrämjarens roll och möjligheter i den valda metoden. Läsfrämjaren som 
exempel på en läsande förebild uttrycks ha en unik förmåga att entusiasmera 
och vägleda.   

Frid (2012) refererar till sin bibliotekariekollega Jan-Olov Nordh som har 
sammanfattat läsfrämjarens uppdrag med två ord: ”>>SMICKRA OCH 
SMITTA>>” (s. 60) vilket Frid förklarar på följande vis:  
 

Smickra för att stärka läsaridentiteten och öka självtilliten så att läsaren vågar pröva nytt 
och annat, och smitta med din egen obotliga övertygelse om litteraturens kraft och 
värde. Man måste först se en människa om man ska kunna hjälpa henne växa. Och göm 
inte undan din bokpassion, bästa bibliotekarie, den betyder mer än din goda smak! (ibid) 

 
Detta menar Frid alltså att bokcirkeln i biblioteket är en passande metod att 
använda för. Den engagerade cirkelledaren har en särskild möjlighet att 
fungera som en läsande förebild; att inspirera och väcka intresse genom sin 
egen läsning i ett samtal på samma nivå som de övriga deltagarna. Cirkeln är 
också ett bra forum för att stärka läsaridentiteten hos enskilda läsare både 
genom samtalet med de andra deltagarna men också utifrån det stöd som 
cirkelledaren kan erbjuda i form av förförståelse då läsfrämjaren kan förklara 
och ge bakgrundsinformation. 
 
Förförståelsen är också en av legitimeringsgrunderna för det boksamtal som 
Kjersén Edman (2013) framhåller. I ledda litteratursamtal har läsfrämjaren 
alltså möjlighet- och enligt författaren skyldighet- att ge deltagarna djupare 
förståelse för texten och dess sammanhang. Genom att inleda samtalet med att 
berätta om den aktuella författaren, den genre texten tillhör, förklara det 
skeende som skildras eller till och med bena ut ett stort karaktärsregister kan 
man underlätta stort för läsaren. Genom att hjälpa läsarna på detta vis stärker 
man självförtroendet genom den ökade förståelsen vilket leder till att de känner 
sig mer kapabla att fortsätta sin läsning och kanske våga sig på ”svårare” 

böcker. Kjersén Edmans syn på läsfrämjarens roll återkopplas också 
genomgående till det kanontänk som denna handbok står för. Läsfrämjarens 
uppgift är inte endast att stödja läsningen utan att i viss mån styra den genom 
att leda läsarna till läsupplevelser som gör starka avtryck, vilket underförståt 
innebär förmedlingen av ”rätt” sorts litteratur: 

 Men hur ska barnen och ungdomarna veta att sådana böcker finns – om ingen visar 
dem? Svar: Det ÄR en plikt för utbildade och kunniga lärare och bibliotekarier att 
hjälpa alla barn – de läslata, de som har läsproblem och de läsglada – till lustfyllda och 
meningsfulla litteraturupplevelser och boksamtal som ger självförtroende och kunskap i 
vid betydelse (s. 8)  

Legitimeringen av bokprat i På tal om böcker (Bibliotekstjänst, 2005) liknar på 
många sätt de som görs gällande bokcirklar och boksamtal. Även här framhålls 
metodens lämplighet ofta utifrån läsfrämjarens möjlighet att hjälpa och vägleda 
läsarna genom att ge förförståelse och läsinspiration:  

Framför allt har bokprat möjlighet att fylla en viktig funktion för svaga läsare. Det kan 
bidra till att överbygga svårigheter. Förstår man vad det är för bok, varför den är skriven 
så som den är, konstiga ord eller företeelser så har man mycket större möjligheter att 
lyckas med läsningen. Som lärare och bibliotekarier kan vi, genom att bokprata, hjälpa 
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elever förbi de snubbeltrådar som skulle kunna få dem att avfärda boken med ”jag fattar 

ingenting”. (s. 13).  

På grund av metodens kortfattade, monologiska (Balling & Grøn, 2012; 
Bibliotekstjänst, 2005) karaktär läggs det dock ännu större vikt vid 
läsfrämjarens inspirerande roll och att väcka läslusten: […] det viktigaste 
pedagogiska redskapet var min entusiasm.” (Bibliotekstjänst, 2005, s. 41) som 
Hervor Svenonius uttrycker det.  Hon liknar även bokpratet vid en filmtrailer 
eller en smygtitt som ska väcka intresse för boken och uppmuntra läsaren att 
själv söka upp den.  

Ett annat mycket intressant resonemang som starkt legitimerar bokpraten som 
läsfrämjande för specifikt barn finns att hitta i kapitlet skrivet av Karna 
Nyström (Bibliotekstjänst, 2005, s. 9-26). Hon menar att bokpraten för barn 
spelar den roll som vuxna läsare automatiskt får genom det offentliga samtal 
som förs kring litteraturen. Barn tar inte på samma sätt del av recensioner eller 
andra litterära diskussioner som vuxna gör genom press, tv, radio och annan 
media. Därför är bokpraten så viktiga för att barnen ska få en bild av vad som 
händer i den litterära världen och vilka böcker som finns att välja mellan. 
Bokpraten kan alltså vara centrala i det första steget i ”läsandets cirkel” 

(Chambers, 2011, s. 15-18). Det första steget i denna modell handlar just om 
att välja bok men för att läsaren överhuvudtaget ska kunna göra ett val måste 
den veta vad det finns att välja mellan. För barn krävs ett vuxenstöd som kan 
visa just vad som finns tillgängligt, både i fråga om urval och åtkomst. 
Chambers menar vidare att vuxenstödet inte bara har i uppgift att visa barnen 
vad de kan läsa utan de måste också visa att det finns sådant som är intressant i 
detta urval för att barnens läslust ska väckas. Utifrån detta ter sig alltså 
bokpraten som metod legitimeras mycket starkt då dess tips-form och den 
vuxna läsarens centrala roll lämpar sig väl för att väcka intresse för olika 
böcker. 

6.2.2 Samtalets funktioner 

Social läsning är som presenterades i avsnitt 2.2.4 i forskningsöversikten ett 
viktigt begrepp i relation till läsfrämjande. I handböckerna lyfts detta frekvent 
fram som en legitimeringsgrund i relation till det samtal som förs mellan olika 
läsare och som är centralt i de olika metoderna. Legitimeringarna i detta avsnitt 
är kopplade till det hermeneutiska kulturbegreppet då meningsproduktion 
tydligt sker i samtalet. 
 
Bokcirkelns samtal lyfts ofta fram av Frid (2012) som ett verktyg för att 
fördjupa läsupplevelsen och öka förståelsen för texten. Genom att det lästa 
belyses med andras infallvinklar blir läsarens förståelse och upplevelse av 
boken både djupare och mer mångbottnad. ”Det är det samproducerande som 

kännetecknar bokcirkeln. Att cirkla är att göra gemensamt.” (s. 76) menar Frid 

och bokcirkeln ska även:  

[…] öka förståelsen för texten genom en tolkning tillsammans, och öka kännedomen om 

dig själv som läsare i mötet med andra läsare. (s. 77) 

 Bokcirkelns samtal leder till att de enskilda läsupplevelserna istället 
sammanfogas till en gemensam som sedan också blir en för gruppen delad 
erfarenhet. Balling och Grøn (2012) menar att just bokcirkeln är en god 
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läsfrämjande metod då den hjälper deltagarna att verbalisera sin upplevelse och 
det verkar finnas en naturlig vilja att få träffa andra att prata med om sin 
läsning. Detta belyses också hos barnen som deltog i Sommarboken 
(Lindsköld, 2015). De var positiva till projektet just eftersom det gav dem 
tillfälle att prata om sin läsupplevelse. Frid (2012) beskriver även den sociala 
läsningen som ett sätt att komma sina medmänniskor närmre:  

[…] kanske känner ni igen er själva i mig genom en delad läsupplevelse, som om vi 
hade en gemensam erfarenhet. (s. 56) 

Även i Tala om böcker (2013) är det samtalet som är det centrala. Boksamtalet 
legitimeras oftast utifrån det utrymme för reflektion och förståelse som 
metoden medför. Samtalet ”[…] fasthåller, vidgar och fördjupar 

läsupplevelsen.” (s. 11) menar Kjersén Edman och hon lägger stort fokus vid 
dess emotionella funktion som tröst:  

Det bästa boksamtalet handlar om igenkänning, beröringspunkter, smärtpunkter. Det 
handlar om vad som finns bakom och mellan det som står skrivet. (s. 25)  

Här lyfts identifikation och självreflektion fram som en viktig del av 
boksamtalet. Dessa typer av läsning, där man genom litteraturen kan se sig 
själv tydligare, uppmuntras alltså i samtal där läsaren kan få det stöd som krävs 
för att komma till insikt. Självreflekterande läsning kan vara ett sätt att 
bearbeta sina egna känslor och medför då en slags rening eller lättnad (Nilsson, 
Känslor, provokationer, lässtrategier: en studie av unga vuxnas reaktioner på 
två noveller, 2015) vilket alltså kan ses som en tydlig legitimering av 
boksamtalet som ett verktyg i personlig utveckling. 

6.2.3  Anpassningsbarhet 

Läsfrämjande handlar bland annat om att ”öppna vägar till litteraturen för den 
som inte läser” (Kulturrådet, 2014, s. 4) vilket gör det viktigt att läsfrämjande 
metoder går att anpassa på sätt som gör det lättare att nå de grupper som är 
lässvaga eller läsovilliga. Därför legitimeras metoderna mycket starkt om de 
kan påvisa dess anpassningsbarhet och detta är något som handböckerna aktivt 
förhåller sig till. I kategorin anpassningsbarhet innefattar jag även inkludering 
och tillgänglighet då dessa termer är kopplade till att nå olika målgrupper. 
 
På tal om böcker (Bibliotekstjänst, 2005) legitimerar ofta bokpraten utifrån sin 
anpassningsbarhet då läsfrämjaren med denna metod har en stor frihet att 
utforma bokpraten efter det behov som finns vid specifika tillfällen. I vissa 
sammanhang, till exempel vid bokprat i en skolklass, finns ett behov av att 
blanda utbudet. Annika Edlund beskriver att hon då tar med böcker som kan 
tilltala olika intressen och även böcker av blandade svårighetsgrader:  

Några lätta för nybörjarläsaren eller för lässvaga, några riktigt tjocka för slukarna och 
några för de medelgoda läsarna. (Bibliotekstjänst, 2005 s. 33)  

På andra ställen i handboken framhålls också bokpratens möjlighet att arbeta 
tematiskt och kan då även fungera som en ”litteraturkurs” (s. 12-13) i miniatyr 
och även användas för att inrikta sig på vissa specialintressen. Bokprat 
legitimeras alltså mycket starkt utifrån dess möjligheter att på effektiva sätt 
både målgruppsanpassas för vissa typer av läsare eller att i andra fall istället 
blanda innehållet för att nå flera sorters läsare samtidigt. 
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Även i Läsprojekt (2007) lyfts vid flera tillfällen projektformens möjligheter att 
vara gränsöverskridande fram, att anpassas till mer än en målgrupp på samma 
gång. Detta framhålls som ett sätt att skapa gemenskap och sammanhållning på 
till exempel en skola eller mellan olika generationer som i projektet ”Allas 

barnbarn” beskrivet av Birgitta Ahlén (Bibliotekstjänst, 2007, s. 40-46). I 
”Allas barnbarn” möttes pensionärer och förskolebarn för att de äldre skulle 
läsa högt för barnen i syfte att stimulera språkutveckling och skapa läslust 
redan innan barnen lärt sig läsa. Projektet hade också en mångkulturell 
inriktning där både pensionärer och barn med andra modersmål än svenska fick 
tillfälle att mötas och läsa tillsammans på svenska eller andra språk. Detta 
projekt legitimeras alltså dels genom dess nyttofunktion i barnens 
språkutveckling men också mycket utifrån dess förmåga att skapa förståelse 
och band mellan individer från grupper som kanske inte har så stor kontakt 
annars, något som båda grupperna kan få mycket glädje av:  

Allas Barnbarnverksamheten är oavsett språk en guldkant i tillvaron både för barnen 
och för pensionären. Man få så mycket igen! (s. 46)  

Frid (2012) lägger också stor vikt vid att framhålla fördelarna med den digitala 
formen av bokcirklar utifrån dess tillgänglighet. När begränsningar som 
exempelvis praktiska skäl som avstånd, öppettider eller barn; ”Även en 

stressad småbarnsförälder kan vilja samtala om böcker, men kanske ha svårt att 
komma hemifrån.” (s. 99) lyfts bort blir bokcirklandet en möjlighet till fler. 
Frid kommenterar dock att de virtuella cirklarna inte kan ersätta de fysiska utan 
snarare komplettera dem då det på motsvarande vis finns läsare som av olika 
anledningar inte kan eller vill använda sig av internet och alltså är exkluderade 
från de digitala aktiviteterna. I detta lyfter Frid fram cirkeltypernas olika 
inkluderande aspekter samtidigt som hon visar på en medvetenhet om att 
majoriteten av befolkningen i dag har god digital literacy - men inte alla och 
kanske inte i lika hög grad de lässvaga grupperna då dessa kompetenser kan 
hänga samman. En annan aspekt som hör ihop med inkludering och som 
belyses som en legitimering för just den digitala cirkeln är den anonymitet som 
den möjliggör. Att delta i en bokcirkel på nätet menar Frid öppnar upp 
aktiviteten på många vis. Dels finns det en möjlighet att vara just anonym 
vilket kan hjälpa läsare som annars inte skulle ha vågat ta plats att uttrycka sig 
och dels öppnar det också upp för att vara med som en passiv deltagare. Att 
vara med helt passivt skulle inte vara lika gångbart i en fysisk cirkel men kan 
fylla ett viktigt behov för vissa läsare. Anonymiteten kan också minska risken 
att olika fördomar ska färga dialogen vilket skänker en ännu större frihet och 
trygghet att uttrycka sig.  
 
En annan intressant aspekt som Frid (2012) menar att den virtuella formen 
(utifrån Bokcirklar.se) kan föra med sig är en jämnare könsfördelning. En 
högre andel män verkar delta i de virtuella cirklarna än i de fysiska.  
 

Av de cirka 3000 läsvännerna på Bokcirklar.se är en tredjedel män och medianåldern 41 
år. Det verkar som att de virtuella cirklarna når en delvis annan målgrupp. Det är 
visserligen svårt att säga bestämt eftersom jag inte har statistik på köns- och 
åldersfördelning på landets alla bokcirklar, inte heller bibliotekens. Bokcirkelforskaren 
Kerstin Rydbeck tycker sig ändå kunna anta att det är kvinnor som dominerar 
bokcirklandet, och särskilt de fristående cirklarna. Siffror från studieförbunden visar att 
de som deltog i litteraturcirklar på ABF, Sveriges största och äldsta studieförbund, 
under det senaste året var 86% kvinnor och en majoritet av deltagarna var över 65 år.  
(s. 99-100)  
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Om dessa siffror stämmer generellt kan könsfördelningen lyftas fram som en 
mycket stark legitimering av den virtuella metodens inkluderande natur då en 
av läsfrämjandets grundpelare handlar just om att nå de som inte läser annars. 
 
6.2.4 Praktiska fördelar 

Med praktiska fördelar avser jag de typer av legitimeringar som rör metodernas 
positiva fördelar sett ur ett organisatoriskt eller personalorienterat perspektiv. 

Läsprojekt (2007) är den handbok som mest tydligt behandlar den egna 
metodens praktiska fördelar. Detta görs manifest i presentationskapitlet skrivet 
av Eva Nordlinder (s. 13-18). Det projektbaserade läsfrämjandet legitimeras 
utifrån flera mer praktiska aspekter som de andra metoderna inte lika tydlig 
påverkas av (om de då inte ingår i ett projekt). Framför allt hänger detta 
samman med att projekt står något utanför den ordinarie verksamheten och 
därför har andra förutsättningar. En av dessa är ekonomisk då det ibland finns 
möjlighet att söka extra pengar och material för olika typer av kulturprojekt. 
Detta innebär dessutom att man i ansökan- liksom i uppföljande utvärderingar- 
tvingas konkretisera och formalisera projektidéer samt formulera sig om dess 
nytta. Detta menar Nordlinder är positivt då det snarast leder till ökad 
kreativitet och en samstämmighet bland de inblandade i projektet. 
Utvärderingarna ger dessutom utrymme att reflektera över den utförda insatsen 
och identifiera förbättringsområden- något som även Sandin (2011) lyfte fram i 
sin studie. Nordlinder (Bibliotekstjänst, 2007) menar vidare att projekt också 
kan stimulera kreativitet i sin tillfällighet:  

Ofta känns arbetsdagen inrutad och intecknad av de gamla vanliga plikterna. Att starta 
eller delta i ett projekt kan vara ett sätt att inspireras och få en puff som leder till något 
extra.  (s. 17)  

Projekten medför alltså något nytt och spännande i jämförelse med 
vardagsarbetet vilket kan fungera inspirerande både för den personal som 
arbetar med det och de som senare ska delta i projektet. Även projektformens 
funktion som kompetensutvecklande inom bibliotekssektorn lyfts fram. 
Nordlinder menar att de svenska utbildningarna i B&I inte på tillfredställande 
vis förbereder studenterna för det faktiska arbete som kan komma att möta dem 
i litteraturförmedlandet. Detta var ju också premissen för boken Barnbibliotek 
och lässtimulans (Sandin, 2011) vilket återigen förstärker Nordlinders 
argument. Projektbaserat arbete kan fungera som träning i både pedagogiskt 
och mer ämnesinriktat arbete där det ges utrymme för både teoretisk inlärning, 
i planeringsstadierna, och praktiskt utförande.  

På tal om böcker (Bibliotekstjänst, 2005) lyfter också fram metodens 
utvecklande funktion på själva läsfrämjaren. Handboken ger många praktiska 
tips på hur lyckade bokprat kan planeras och genomföras och lyfter flera 
gånger fram att det är en uppgift som man blir bättre på genom erfarenhet då 
man lär sig hitta rätt ingångar och att anpassa sig vid oförutsedda händelser. 
Björn Lindwall beskriver i sitt kapitel (Bibliotekstjänst, 2005, s. 75-80) hur 
man på Eskilstuna bibliotek har för vana att personalen bokpratar för varandra 
på olika möten. Detta ses som en kompetensutvecklande aktivitet för 
personalen då bokpraten både fungerar informerande genom att man kan få 
kännedom om ämnen som kanske ligger utanför det egna kunskapsområdet och 



36 
 

även som en övning inför andra bokprat. Dessa utsagor kan även ses som en 
variant på Sarsenovs (2010) självändamålsliga legitimeringskategori; genom 
att bokprata blir läsfrämjaren en ännu bättre bokpratare/läsfrämjare. 
 
6.2.5 Pedagogiska möjligheter 

Legitimeringarna i denna kategori rör metodernas pedagogiska roll i lärande 
och är starkt kopplade till den litteratursyn som beskrivs i den 
litteraturlegitimerande nivån under rubriken ”6.1.1 Litteraturen som bildning”. 

Metodlegitimeringen i Författarbesök i skolan  (Hell, 2012) orienterar nästintill 
uteslutande kring en pragmatisk litteratursyn där tyngdpunkten ligger på att 
lyfta fram den inspirerande, entusiasmerande funktion som metoden kan 
innebära samt de pedagogiska möjligheter den för med sig till 
skolundervisningen. Det finns dock en något motsägeslsefull aspekt i 
Författarbesök i skolan som är intessant. Å ena sidan fokuserar handboken 
mycket starkt på författarbesöken som ett praktisk verktyg avsedd att höja 
skolresultat men samtidigt släpper Hell vid flera tillfällen fram författarnas 
egna synvinklar som har en kontrasterande utgångspunkt. Ett exempel på detta 
kommer från det avsnitt där författaren Eva Susso citeras: 

Som författare behöver jag inte bry mig så mycket om skolans uppdrag. Det är 
verkligen befriande när jag träffar barnen. Jag förespråkar lustläsning. (s. 80) 

 Författarbesöken måste alltså förstås som ett sätt att kombinera de två olika 
anledningarna för läsning; den nyttoinriktade och den lustbetonade. Metoden 
framställs som särskilt pedagogisk då den både erbjuder ingångar för skolan att 
arbeta med inför och efter besöket samtidigt som författaren som person och 
yrkesutövare istället kan skapa intresse för läsning för läsningens egen skull. 

Ett annat exempel på författarbesökens pedagogiska möjligheter lyfts fram i det 
avsnitt som behandlar faktaböcker istället för skönlitteratur. Faktaböcker kan 
överlag vara bra att arbeta med i läsfrämjande syfte då de i synnerhet kan vara 
till hjälp för lässvaga barn. I faktaböcker finns inget långtgående narrativ som 
man måste minnas vid varje lästillfälle för att förstå skeendet och det kan 
dessutom vara lättare att locka till läsning om det handlar om barnets 
specialintresse, på så sätt kan den mekaniska lästräningen fortfarande fås och 
nästa gång kan den skönlitterara boken kännas lite enklare (Nasiell & Bjärbo, 
2007). Hell (2012) lyfter fram ett exempel på hur författarbesöken kan 
inkorporeras i skolans pedagogik utifrån hur en skola arbetat med 
faktaboksförfattaren Dan Höjers besök:  

I en skola hade de utgått helt från hans böcker – i alla ämnen, i alla årskurser, från 
förskoleklassen till sexan. I historian läste de om dassens historia som han skrivit om i 
en bok. I svenskan läste de hans spökhistorier och skrev sedan egna, i biologi utgick de 
från Lilla snopp- och snippaboken. Och så vidare… I alla ämnen, i alla årskurser, under 

en hel termin! Dan Höjer kom dit som avslutning på projektet och undrade om det 
verkligen fungerade, om eleverna inte hatade honom vid det här laget. Men lärarna såg 
inga problem, utan sa att eleverna hade tyckt att det var jättekul och tyckte 
undervisningen blev mer verklig när man utgick från hans böcker. (s. 96) 

Detta är även ett bra exempel på hur Hell beskriver förutsättningarna för den 
pedagogiska funktionen av författarbesök. Metodens framgång som 
läsfrämjande hänger helt på hur väl den utformas, att man tar ett helhetsgrepp 
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och både förbereder inför besöket och också bearbetar det efteråt. Ett 
författarbesök där författaren inte når fram till eleverna på grund av dålig 
förberedelse eller ointresse, vilket håll det än kommer ifrån, är inte 
läsfrämjande på något vis. 
 
Metoden i Författarbesök i skolan (Hell, 2012) kretsar naturligt kring just 
författaren. Dock öppnar detta även upp för en ingång till skrivandet och hela 
den bakgrundsprocess som leder fram till de böcker vi läser. Författarbesöken 
ger alltså eleverna på effektivt vis tillgång till en annan del av litteraturen som 
de kanske inte hade fått insyn i annars. Hell belyser detta genom att återigen 
lyfta fram det förberedande eller uppföljande arbete som bör kopplas samman 
med författarbesöken. Refereringen till författaren Mårten Sandéns åsikt: ”Det 

ska inte bara vara en kul grej, det måste ha en tydlig koppling till 
pedagogiken.” (s. 28) är ett tydligt exempel på de möjligheter som Hell vill 
framhålla. Författarbesöken, skriver hon, kan med fördel utformas som längre 
projekt utifrån genre, författarskap osv. De kan också ta formen av workshops 
med elevernas egna kreativitet i åtanke, genom exempelvis skrivövningar som 
författaren leder. Utifrån detta legitimeras författarbesöken ännu mer konkret:  

Konstnärlig gestaltning är en del av pedagogernas och skolans uppdrag enligt 
läroplanen. Författarmedverkan borde vara ett naturligt inslag för att genomföra 
uppdraget. (s. 10)  

Detta förankrar metoden som ett avgörande verktyg för bildning, 
kompetensutveckling och inte minst måluppfyllelse hos eleverna. Denna 
fokuserade litteratursyn sätts in i kontexten av hur skolvärlden ser ut idag, på 
grund av tidsbegränsningar kan man inte lägga fokus lustläsningen på samma 
sätt som på den mer målinriktade. 

6.2.6 Stimulering av kreativitet 

I denna kategori avser jag de legitimeringar som lyfter fram metodernas 
möjlighet att genom litteraturen inspirera till eget skapande eller till starkare 
inlevelse och fantasi genom berättande utanför den fysiska boken. Den egna 
kreativiteten kopplas ofta till en ökad läslust vilket gör det till en stark 
legitimeringsgrund. Dessa legitimeringar i en läsfrämjande kontext utnyttjar 
alltså det vidgade textbegreppet då läsningen sker utanför böckerna. 

Läsprojekt (bibliotekstjänst, 2007) är den handbok som i högst grad 
inkorporerar andra uttryckssätt än den skrivna boken; framförallt beskrivs 
muntligt berättande och dramatisering. Den högre frekvensen av denna typ av 
legitimering kan förklaras med att den metod som beskrivs är lösare än de 
andra och att det därmed är enklare att stiga ut från den traditionella boken i det 
läsfrämjande arbetet. Dessa arbettsätt legitimeras som särskilt effektiva i sin 
fördjupande karaktär där läsarna på ett både konkret och aktivt sätt involveras i 
litteraturen vilket kan öka deras läslust. I kapitlet ”Levande litteratur i skolan” 

beskriver Alf Engström (Bibliotekstjänst, 2007, s. 70-76) sitt läsfrämjande 
arbete med berättandet av sagor i fokus. ”Berättandet är ögonblickets konst” 

(s.72) menar han och beskriver syftet med sitt arbete som följande:  

Att slå upp fantasins fönster på vid gavel – och ge lyssnarna inre bilder och 
föreställningar – som sedan kan användas till att måla egna bilder och skriva texter 
(s.70) 
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Engström menar vidare att det muntliga berättandet fungerar som en speciell 
träning för barn där de får öva på sin koncentration och samspelet med 
berättaren och de andra lyssnarna vilket även framhölls av Furuhammar 
(1997).   

Även Nina Nykvist beskriver i sitt kapitel ”Inspiraturer på Solna 

stadsbibliotek” (Bibliotekstjänst, 2007, s. 88- 96) det muntliga berättandets 
användbarhet i läsfrämjande arbete:  

Det är en fantastisk pedagogisk metod. Ett ursprungligt sätt för människan att göra 
världen begriplig genom att sätta ord och form på den. (s. 88) 

Många projekt arbetar också med drama som metod vilket har samma 
fördjupande och samarbetsorienterande egenskaper som de muntligt inriktade. 
Tveit (2012) menar att performativitet kopplat till litteratur är ett gynnsamt 
inslag i modernt läsfrämjande då det är ett sätt att göra läsaren delaktig vilket i 
sin tur stärker deltagarens självidentitet på ett positivt sätt och lockar till vidare 
kreativitet och läsning. 

Även hos Hell (2012) lyfts elevernas egna kreativitet fram i relation till 
skrivandet. Men då detta främst legitimerades utifrån måluppfyllelse placerade 
jag dessa utsagor istället i den förra kategorin som rör pedagogiken. Jag anser 
dock att författarbesöken dessutom, om än i lägre grad, legitimeras utifrån 
kreativitet och inspiration vilket allra tydligast görs i det att själva besöken lyfts 
fram som ett slags ”happening”, ett avbrott i den vanliga skoldagen som i sin 

ovanlighet kan fungera särskilt inspirerande. Författarbesöken kan alltså utifrån 
detta ses som ett mycket tidsenligt läsfrämjande verktyg. De besök som arbetar 
med barnens egna kreativitet är kopplade till upplevelsediskursens subjektiva 
ton- den egna upplevelsen av skapandet är mest betydelsefull (Balling och 
Grøn, 2012). 

6.3 Summering 

I detta avsnitt summeras handböckernas legitimeringar på litteratur- respektive 
metodnivå. 

6.3.1 Litteraturlegitimering 

Överlag finns det relativt få legitimeringar som uppehåller sig vid litteraturen i 
en mer övergripande form. Därför har endast tre kategorier formulerats på 
denna legitimeringsnivå. Dessa, som är de som med högre regelbundenhet 
återkommer i handböckerna, handlar om litteraturen som bildning, 
livsberikande och som samtalsunderlag. Det är dock tydligt att även 
litteraturlegitimeringen genomgående färgas av respektive handboks 
intresseområden. Författabesök i skolan (Hell, 2012) vars metod baseras på 
skolkontexten var den som mest frekvent legitimerade litteraturen i den 
bildande kategorin. Slutet på boken är bara början (Frid, 2012) handlar om en 
metod som kretsar kring vuxnas samtal och var samtidigt den som mest aktivt 
legitimerar litteratur efter dess berikande funktion på känslolivet. 
Legitimeringarna i På tal om böcker (Bibliotekstjänst, 2005) kretsade i högst 
grad runt litteraturen som samtalsunderlag vilket också är en passande 
inriktning då den huvudsakliga metoden bokprat är mycket lämplig att fungera 
just ”igång-sättande”. Tala om böcker (Kjersén Edman, 2013) använder sig 
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dock av alla tre kategoriernas legitimeringsgrunder men dessa påverkas 
genomgående av författarens kanonorientering där det framhålls att det är en 
viss typ av litteratur som bör framhållas vilket också är bokens röda tråd 
angående metodanvändningen. Detta visar på hur mycket författarens egna 
underliggande litteratursyn och metodorientering påverkar formuleringarna 
kring litteraturen i sig.  
 
Läsprojekt (Bibliotekstjänst, 2007) är den enda handbok som inte analyserades 
i avsnitt 6.1 vilket beror på att den uppvisar ännu mindre rena 
litteraturlegitimeringar än någon av de andra handböckerna. Även avsaknaden 
av dessa kan i viss mån förklaras utifrån bokens form och metodområde; de 
kortfattade projekttexterna är av nödvändighet koncentrerade på det aktuella 
projektet och legitimerar därför förr den metod som använts. De få 
litteraturlegitimeringar som ändå går att hitta är vidare så spridda att det är 
svårt att finna något tydligt övergripande mönster för hur litteratursynen 
formuleras varför jag valt att inte uppta denna handbok i analysen med de 
andra utan istället kort kommentera den här. Då de andra handböckerna faktiskt 
uppvisar vissa mönster för hur litteraturlegitimeringarna formuleras hade det 
varit missvisande att presentera Läsprojekts enstaka legitimeringar i samma 
avsnitt. Det hade då varit lätt att missförstå exemplifierande utsagor som mer 
frekvent förekommande än de faktiskt är. Handboken innehåller dock 
formuleringar som legitimerar litteraturen genom alla de tre kategorierna; 
bildande, livsberikande samt som samtalsunderlag – men endast ett fåtal 
gånger. 
 
6.3.2 Metodlegitimering 

För att illustrera vilka legitimeringstyper som handböckerna mest frekvent 
arbetar med för att lyfta fram ”sina” metoder har jag gjort en enkel tabell över 

förhållandena vilken presenteras på nästa sida. Jag vill dock återigen poängtera 
att tabellen endast speglar de fynd som gjorts utifrån min tolkning i en kritisk 
analys av materialet. Andra resultat kan vara möjliga att extrahera från 
materialet men dessa är de som jag utifrån min förståelse har funnit. Det går 
inte heller att i helhet redovisa alla legitimerande utsagor som finns i materialet 
inom ramen för en sådan här uppsats därför har generaliseringar fått göras och 
mina legitimeringskategorier representerar de vanligaste mönstren i 
handböckerna. Jag vill alltså inte påstå, trots att det kan se ut så i denna 
resultatpresentation, att Författarbesök i skolan (2012) är den enda handbok 
som överhuvudtaget lyfter fram pedagogiska fördelar – men det är den enda 
som gör det systematiskt.  
 
Tabellen visar att det finns spridning på legitimeringsgrunderna och att alla 
handböcker huvudsakligen använder sig av två till tre olika typer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 
 
 
De läsfrämjande metodernas huvudsakliga legitimeringsgrunder: 
 
 
 Bokcirkel Författarbesök Boksamtal Bokprat Läsprojekt 

Läsande förebilder X  X X  

Samtalets 
funktioner 

X  X   

Anpassningsbarhet X   X X 

Praktiska fördelar    X X 

Pedagogiska 
möjligheter 

 X    

Stimulering av 
kreativitet 

 X   X 
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7 Tematisk analys 

I detta kapitel presenteras analysen utifrån de fyra teoretiska temana; 
demokrati, narrativ fantasi, kreativ läsning och nya medier.  

7.1 Demokrati 

Persson (2007) menar att litteraturläsningens roll i den demokratiska processen 
ofta framhålls - eller i alla fall borde framhållas - som ett av de främsta skälen 
att premiera läsning och jag kan fastställa att detta också görs i hög 
utsträckning i handböckerna. Detta sker både genom manifesta resonemang där 
det faktiska ordet demokrati används men också i mer underliggande 
argumentationer där inkludering, delaktighet och rättvisa används i 
legitimeringarna på både litteratur- och metodnivå.  

Som visats avsnitt 6.2.2. och 6.3.2. är samtalet och dess funktioner mycket 
centrala i två av handböckernas metodlegitimering. Samtalet är enligt Persson 
också en av demokratins grundpelare då det är på så vis vi kan få djupare 
förståelse för varandras åsikter och för andra kulturer (2007). Det goda 
litteratursamtalet är alltid ett demokratiskt samtal då det måste ge plats för 
olika tankar och funderingar för att göra den gemensamma tolkningen av 
boken. Denna demokratiska funktion visas kanske allra tydligast i Frids (2012) 
citering av Anita Nordzell som beskriver bokcirkeln som en sorts ”civil 

bildning” (s. 89):  

’individen tränas i och lär sig interagera med andra, lyssna till andra, respektera olika 
åsikter, vågar uttrycka sin åsikt och stå för sin ståndpunkt, ha en tilltro till de egna 
idéernas värde i kollektiva sammanhang.’ (ibid) 

Även i Katarina Kuicks kapitel om boksamtal (Bibliotekstjänst, 2005, s. 83-
103) belyses sambandet mellan demokratiska processer och samtalets 
funktioner: 
 

Men, förutom att det är roligt med boksamtal, så tror jag att deltagarna… 
 
► utvecklas som läsare 
► utvecklas som talare 
► utvecklas som lyssnare 
►►► dvs utvecklas som samtalare 
 
 
► blir bättre på att tänka, reflektera och se sammanhang 
► lär sig mer om andra 
► lära sig mer om sig själv 
►►► dvs utvecklas som (med)människa (s.89) 

 
Genom samtal med andra kan vi få nya insikter och djupare förståelse inte bara 
för den aktuella texten utan också för hur andra ser på världen. Våra egna 
tankar kan också bekräftas och stärkas genom verbaliseringen (Frid, 2012). Att 
tränas i samtal kan alltså ses som en träning i demokratin och i läsfrämjande 
verksamheter så som exempelvis bokcirkeln kan detta blir särskilt effektivt då 
läsarna får stöd och vägledning av en kunnig läsande förebild. 
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Inkludering och att ge samma förutsättningar för alla är tydligt demokratiska 
värden och det är intressant att i de fall som handböckerna på mer uttalade vis 
lyfter fram ordet demokrati eller andra närbesläktade ord, är det nästintill alltid 
kopplat till just metodens inkluderande aspekter. Detta mer praktiska 
förhållande till demokratin är något som inte berörs på djupet i Perssons teorier 
då dessa mer ligger på den litteraturlegitimerande nivån och i högre grad 
behandlar den övning som läsarna får att uttrycka och formulera sig, men i 
handböckerna förekommer det ofta. Hell (2012) lyfter i sin handboks allra 
första kapitel fram denna åsikt från Johan Unenges:  

Författarbesök är det absolut mest demokratiska sätt som finns när det gäller att låta 
barn komma i kontakt med litteratur. (s. 9) 

Han menar att barn har allt för olikartade familjeförhållanden för att man ska 
kunna anta att de får god tillgång till litteratur hemma, därför blir 
författarbesöken i den obligatoriska skolans regi ett sätt att se till att alla får 
likvärdiga förutsättningar. Dock fördjupas det inte i anslutning till detta varför 
just författarbesöket är den enda eller den bästa metoden för att skapa rättvisa 
utgångspunkter. Liknande åsikt uttrycks också hos Kjersén Edman (2013) 
utifrån hennes beskrivna metod boksamtal:  

Det handlar om rättvisa. Min önskan och längtan – som jag nog delar med många – är 
att även de barn, vars föräldrar inte känner sig väl till mods med bokläsning, ska få möta 
Sveriges och världens bästa böcker. Jag vill att: 
 

 ALLA barn ska få bra mat (inte bara kockens barn) 
 ALLA barn ska få kläder som de känner sig fina i (inte bara de snitsiga 

föräldrarnas barn) 
 ALLA barn ska få ingå i en stimulerande och fantasieggande läsgemenskap 

(inte bara…) (s. 7)  
 
Resonemang av denna typ går också att finna i de tre övriga handböckerna och 
som ytterligare exempel kan beskrivningarna i Läsprojekt (Bibliotekstjänst, 
2007) lyftas fram. Där framhåller framför allt de projekt som rör det muntliga 
berättandet dessas inkluderande karaktär då även de lässvaga ges tillfälle att ta 
del av litteraturen i en form som de har lättare att ta till sig. Denna typ av 
demokratiska resonemang med fokus på inkludering går också att läsa ut 
tydligt i de legitimeringar som rör litteraturens bildande aspekt och dess 
funktion som måluppfyllande i skolan. Annika Edlund tar i På tal om böcker 
(Bibliotekstjänst, 2005, s.32-35) upp den så kallade ”Matteuseffekten” vilken 

innebär att den som redan har- får mer. Överfört till läsfrämjandet som det 
beskrivs i handböckerna betyder detta då att den som läser blir ännu bättre på 
att läsa och underförstått presterar bättre i skolan och lyckas i förlängningen då 
antagligen bättre i livet. Handböckerna formulerar alltså själva läsfrämjandet 
som ett demokratiskt uppdrag- alla ska få tillgång till litteraturen och alla ska 
lära sig att hantera den– för på så sätt kan man ge lika förutsättningar att delta i 
det demokratiska samhället som vuxen. De olika läsfrämjande metoderna ges 
alltså legitimitet utifrån hur väl de lyckas uppfylla detta uppdrag. 

Bredvid inkludering finns ett annat demokratibegrepp som är relevant framför 
allt i läsfrämjandet riktat till barn: delaktighet. Detta begrepp lyftes fram som 
en viktig komponent i de läsfrämjande projekt som studerades i Barnbibliotek 
och lässtimulans. Sandin (2011) beskriver begreppet efter Barnkonventionens 
definition vilken fastslår att barn ska få möjlighet att vara med och forma de 
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aktiviteter som de är med i. Detta är enligt Sandins undersökning ofta 
problematiskt då delaktighet i praktiken ofta tolkas som att barnen visserligen 
måste få utrymme att göra sin röst hörd och i den mån det går påverka 
innehållet- dock endast inom de ramar som vuxna redan satt. Denna tolkning 
av begreppet är också synlig i de fem handböckerna som i vissa fall belyser 
deltagarnas delaktighet utifrån möjligheten att påverka aktiviteternas innehåll 
genom att välja bok, tema eller liknande. Läsarna kan alltså få påverka 
innehållet och i viss del formen men själva läsfrämjandets metoder ter sig inte 
vara möjliga att påverka vilket kan härröra från de litteratursyner som uttrycks. 
En pragmatisk litteratursyn hos läsfrämjaren styr exempelvis metoderna mot en 
mer prestationsorienterad riktning där måluppfyllelse är det huvudsakliga syftet 
och deltagarnas personliga preferenser inte kan värderas lika högt.   
 
Demokrati är också ett centralt begrepp i de förslag kring läsfrämjande som ges 
i Litteraturutredningen (SOU 2012:65) under rubriken ”Ett läslyft för Sverige” 

(s. 398-421). Läsförmåga presenteras som:  
 

[…] grundläggande för demokratiskt deltagande, inlärning och utbildning generellt samt 
individens möjligheter i arbetslivet. (s. 398)  

 
Detta innebär därför att ett jämnlikt läsfrämjande måste arbeta aktivt med de 
sociala grupper som generellt har sämre läsförmåga. En intressant infallsvinkel 
i rapporten är att den betonar vikten av att barn påverkas av sin 
föräldragenerations litteratursyn och att det av den anledningen är viktigt att 
man riktar sig mot de vuxengrupper som inte har god läsförmåga och utbildar 
dem om litteraturens stora roll i både utbildning och samhällsliv. På så sätt kan 
läsningen främjas ytterligare genom att barn får med sig en starkare värdering 
av litteraturen hemifrån vilket i sin tur gör dem ännu mer mottagliga för den 
litteratur de möter i skola och bibliotek. I dessa resonemang används 
demokratin alltså i växelverkan: för att främja demokratin (genom att förbättra 
invånarnas läsförmåga) måste man alltså informera om just det samband som 
finns mellan läsning och demokrati. Detta cementerar läsningens demokratiska 
aspekt ytterligare och legitimerar den vikt som bland annat Persson (2007) 
tillskriver den. I handböckerna saknas dock i stort detta samband mellan barns 
och vuxnas läsning. Detta påverkas självfallet av mitt urval där endast en av 
handböckerna riktar sig mot läsfrämjande av vuxna och resten huvudsakligen 
mot barn. De har även fasta utgångspunkter i skola och bibliotek som låser 
diskussionen något, i läsfrämjande utanför dessa traditionella arenor hade detta 
kanske varit ett mer naturligt inslag. Men det är ändå intressant att det förutom 
i beskrivandet av läsfrämjaren som en ”läsande förebild” finns få (ett undantag 
har dock redan lyfts fram i form av projektet ”Allas barnbarn”) metoder som 
inkluderar barn och vuxna tillsammans. Detta beror säkerligen på de praktiska 
svårigheter denna typ av gränsöverskridande arbete innebär i offentlig regi. 
Dock skulle det på ett tydligt sätt legitimera litteraturen och dess demokratiska 
funktion på ett ännu starkare sätt om den kunde framhållas som en 
angelägenhet för hela familjen och alla livets faser. 

7.2 Narrativ fantasi 

Persson (2007) använder begreppet narrativ fantasi, lånat från filosofen Martha 
C. Nussbaum, för att beskriva en aspekt av läsningen som kan framhållas som 
en del av den övergripande legitimering som rör demokrati. I den narrativa 
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fantasin lever sig läsaren in i litterära skeenden, känner empati för det som 
beskrivs samtidigt som den har förmågan att ta ett steg bak och kritiskt granska 
det skrivna. Alla dessa funktioner kan leda till en ökad förståelse för det som är 
annorlunda än en själv och är i förlängningen då en övning i hur man bör bete 
sig mot sina medmänniskor i det demokratiska samhället. Persson själv 
förhåller sig dock relativt sval inför den narrativa fantasin då han menar att 
även om dess perspektivförskjutningar kan ge läsaren dessa goda egenskaper 
finns det ingenting som garanterar att det måste bli så och att övertron på 
litteraturens kraft i detta avseende lätt kan ta överhand. Rätt bearbetat kan dock 
den narrativa fantasins förhållande till litteraturen fungera som en del av den 
övergripande legitimeringen enligt Persson. 

I handböckerna finns inga resonemang som använder själva begreppet narrativ 
fantasi vilket kan förklaras med att det självfallet inte är ett lika 
gränsöverskridande eller grundläggande ord som demokrati. Det finns dock ett 
mycket stort antal utsagor som enligt min tolkning har starka kopplingar till 
narrativ fantasi. Många av dessa har jag redan behandlat i kapitel 6.1  där jag 
benämnt dem som legitimeringar utifrån litteraturens berikande roll och som 
samtalsunderlag där läsningens funktion i personlig och emotionell utveckling 
betonas. Empati och fantasi är ord som frekvent används i handböckernas 
beskrivningar, liksom olika formuleringar om litteraturens förmåga att få oss 
att se på oss själva och på omvärlden. Denna mycket utbredda syn på 
litteraturens spegelverkan (Vermeule, 2010) är direkt kopplade till den 
narrativa fantasin.  

Då flertalet legitimeringar av denna typ redan har lyfts fram ska jag vara något 
mer kortfattad i detta avsnitt. Men för att belysa handböckernas förhållande till 
narrativ fantasi extra tydligt har jag valt att presentera en speciell utsaga som 
jag anser sammanfattar handböckernas underliggande användande av temat på 
ett mycket tydligt vis. I Läsprojekt (Bibliotekstjänst, 2007) avslutar Pia Fries 
sitt kapitel ”Vallaskolan i Sollefteå” (s. 137- 147) på ett talande vis. Det projekt 
hon arbetat med har haft muntligt berättande i fokus vilket hon legitimerar 
utifrån två vinklar. Först menar hon att barn idag lever i en så visuell värld att 
det finns ett behov för dem att få varva ned och byta synen mot andra sinnen. 
Efter denna legitimering följer citatet:  

Det inre bildskapandet är viktigt för utvecklandet av vår empati, vår förmåga att 
föreställa oss t ex hur det är att vara i en annan människas situation, i ’en annans 

kläder’. (s. 147). 

Denna utsaga är i min tolkning ett sätt för författaren att lyfta fram just den 
narrativa fantasins funktion i barnets utveckling och underförstått handlar 
denna utveckling om att de ska kunna växa upp till goda demokratiska 
världsmedborgare. 

Den narrativa fantasins förhållande till demokratin kan belysas ytterligare 
utifrån en tidigare presenterad teori. Litterära föreställningsvärldar (Langer, 
2005) handlar, återigen utan att använda begreppet, om just den narrativa 
fantasin och dess funktion hos skolelever. Langer menar att perspektivskiftena 
som sker i läsningen är så starka att de kan skapa djupare förståelse för våra 
medmänniskor och ge en högre medvetenhet om hur olika kulturella eller 
sociala förutsättningar kan påverka oss: 
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All litteratur, både de historier vi läser och de vi berättar, låter oss se människans 
potential. När den är som bäst är litteraturen intellektuellt provocerande samtidigt som 
den gör saker mer mänskliga, den låter oss se på tankar, tro och handlingar ur en mängd 
olika vinklar. ( s.17) 

Bearbetningen av perspektivskiftena blir extra starka i skolmiljön som naturligt 
är en plats där många olika röster blandas. Langer menar alltså att skolans 
möjlighet att genom litteraturläsning skapa dialog har en starkt demokratisk 
verkan.  

7.3 Kreativ läsning 

Persson definierar den kreativa läsningen som en växelverkan mellan vad som 
traditionellt sett har kallats naiv respektive kritisk läsning. Denna kombination 
ska förena positiva aspekter från de båda läsarterna till en ännu djupare 
förståelse och ökad självreflektion. Genom kreativ läsning menar då Persson 
(2007) också att den narrativa fantasin ges spelrum och i förlängningen leder 
det till att demokratiska värderingar implementeras hos läsaren. 

I handböckerna behandlas inte begreppet kreativ läsning eller kombinerade 
läsarter aktivt, inte ens i Författarbesök i skolan (Hell, 2012) vars undertitel 
innehåller termen. Handböckerna reflekterar överhuvudtaget i relativt låg grad 
över att det finns olika sätt att läsa. Det är att man läser som är det primära inte 
hur. Undantag går dock att finna. Tydligast är detta i Tala om böcker (Kjersén 
Edman, 2013) som starkt framhåller en mer kritisk läsart. Författarens 
definition av begreppet ”Närläsning” måste ses som ett sätt att beskriva kritisk 

läsning då det förklaras som en; 

 […] metod för att träna sig på att sänka läsfarten och ta in det stycke av boken som man 
läser som om det vore en vacker skatt man vill granska. Genom närläsning kan man 
också komma på ”hur författaren gjort”. Man kan avslöja hans eller hennes stilistiska 
knep och trick! (s.19)  

Denna läsart menar hon alltså är särskilt lämplig om vill ha möjlighet att 
studera den litterära formen. Kjersén Edman förespråkar också en mer kritisk 
läsning i sina resonemang om kumulativ respektive extensiv läsning. Den 
extensiva läsningen- vilken jag tolkar som naiv- nedvärderas:  

I extensiv läsning konsumeras verk efter verk- text efter text- utan att man återvänder 
till den lästa boken. (s. 26) 

Ordvalet ”konsumeras” är en stark markör av att Kjersén Edman inte håller 
denna typ av läsning högt. En på vissa sätt kontrasterande hållning till denna 
finns dock att hitta i Gunilla Hagmans projektbeskrivning ”Bokslukaren” 

(Bibliotekstjänst, 2007, s. 148-156). Detta läsfrämjande projekt går istället ut 
på att få en skolas elever att läsa så mycket som möjligt under en viss 
tidsperiod vilket troligtvis innebär att en stor del av läsningen inte sker genom 
någon kritisk läsning. ”Bokslukaren” är en återkommande tävling under 
årskurs 3 och 4 där flest antal lästa sidor efter tävlingsperioden på sex månader 
vinner. Att väcka läslust genom prestationskrav och att tävla i kvantitet kan 
vara problematiskt och i Sommarboken (Lindsköld, 2015) lyfts de positiva 
aspekterna av att istället helt fokusera på den lustfyllda läsningen fram. 
Forskning har bland annat visat att lustläsningen ger ökat självförtroende och 
en positiv inställning till litteraturen som följer med i det vuxna livet (s. 14). 



46 
 

Men detta behandlas inte i ”Bokslukaren” som istället lyfter fram 
tävlingsformen som en bra sporre, Hagman menar att:  

Kan skolbarn tävla i friidrott, ”Vi i femman” och annat, kan de väl också tävla i läsning? 
(Bibliotekstjänst, 2007, s. 148) 

Skillnaden i inställning kan förklaras utifrån projektens olikartade syften. Där 
Sommarboken (Lindsköld, 2015) studerar projektets läsfrämjande funktioner i 
ett biblioteksperspektiv medan ”Bokslukaren” tar plats inom skolan och en av 
Hagmans orsaker till att utforma tävlingen var att stödja elevernas 
läsutveckling genom intensiv träning. Inga urvalsgrunder för litteraturen mer 
än att eleverna ska få hjälp att hitta böcker på ”sin” läsnivå urskiljs heller i 
projektet, dock styrs självklart urvalet genom de böcker som barnen har 
tillgängliga genom exempelvis skolbiblioteket. Men ”Bokslukaren” kretsar 
alltså främst kring det som Kjersén Edman (2013) benämner som extensiv 
läsning där mängden läsning premieras. Tävlingen framställs som ett sätt att 
uppmuntra barnen och väcka deras läslust på ett lekfullt sätt och ur en 
pedagogisk vinkel erbjuder tävlingen mekanisk lästräning (Bibliotekstjänst, 
2007).   
 
Andra något vagare hänvisningar till olika sätt att läsa finns att hitta i alla 
handböckers formuleringar även om de inte är frekventa. Den naiva läsningen 
tycks framhållas i de utsagor som berör lustläsning medan den kritiska 
läsningen mer manifest behandlas i de kompetenskopplade legitimeringarna av 
läsning, som ett sätt att öva det kritiska tänkandet. Jag anser dock att man i alla 
handböckers behandling av litteratursamtalet kan läsa ut formuleringar 
närliggande kreativ läsning. Själva samtalet kan ses som ett sätt att gemensamt 
genomföra kreativa läsningar. De enskilda deltagarna kan starta diskussionen 
utifrån sin subjektiva åsikt och mer naiva upplevelse av materialet för att 
därefter närma sig en kreativ läsning då gruppdiskussionens kritiska analys 
tillför nya dimensioner.   

7.4 Nya medier 

Nya medier bredvid den fysiska boken behandlas i viss utsträckning i alla fem 
handböcker. Detta tar sig främst uttryck genom intermediala projekt där 
läsfrämjandet inkorporerar bild, film, musik med mera i metoderna- alltså 
använder handböckerna tydligt det vidgade textbegreppet. Dessa intermediala 
resonemang ska jag återkomma till men inledningsvis bör dock en annan 
aspekt lyftas fram och det är att handböckerna inte behandlar litteraturen i 
digitala format som exempelvis e-böcker och endast enstaka gånger- lite i 
förbifarten- andra typer av text på internet. Slutet på boken är bara början 
(Frid, 2012) handlar visserligen om virtuella bokcirklar men det är själva 
aktiviteten som sker digitalt inte läsningen. Utelämnandet av digital läsning i 
dessa handböcker kan på vissa sätt verka uppseendeväckande då digital och 
fysisk ”pappersbaserad” läsning rent mekaniskt fungerar på samma vis: genom 
avkodning och förståelse. Dessutom har mängder av undersökningar visat att 
framför allt unga lägger långt mer av sin tid på digital än fysisk läsning varför 
speciellt läsfrämjandet riktat mot unga borde ta ställning till denna form av 
läsande (Fredriksson & Taube, 2012). Men samtidigt visar andra studier att 
unga idag fortfarande håller fiktionsläsning i fysiskt format högre än den som 
sker över skärmar och att de anser att läsningen ger dem värden som inte går 
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att tillskansa i andra medier (Nilsson, Internetgenerationens syn på 
fiktionsläsning: samtal mellan unga vuxna i fokusgrupper, 2015). Diskussionen 
kring den elektroniska respektive ”pappersbaserade” läsningen är alltså 

komplicerad och ibland motsägelsefull vilket säkerligen är en orsak till varför 
den inte till fullo behandlas i handböckerna som är av mer erfarenhetsbaserade 
karaktärer. Jag tror vidare att det kan ges några andra möjliga förklaringar till 
att det digitala läsandet inte behandlas i någon hög utsträckning där en av dem 
helt enkelt har att göra med en del av materialets ålder. Vissa av handböckerna 
är trots allt så gamla att de inte går att belysas utifrån dagens 
teknologianvändning på ett rättvist sätt. Hade studien uteslutande använt 
handböcker som publicerats de senaste två-tre åren hade det säkert sett 
annorlunda ut men mitt material är av redan redovisade orsaker spritt även i 
publiceringsår. Utelämnandet av den digitala läsningen utöver åldersfrågan är 
svår att förklara utan att spekulera men jag anser att det kan ses på från två 
olika vinklar. Antingen behandlas aldrig denna typ av läsning eftersom den 
anses vara något annat än den ”goda” läsningen- alltså att den värderas lägre 
och därför inte är lika användbar inom läsfrämjandet. Eller tvärtom så läggs 
ingen värdering alls i materialiteten utan bara i läsakten själv och då är det 
överflödigt att diskutera den digitala formen som särskild från den ”vanliga”. 
Utifrån de genomgående positiva ordalag de intermediala projekten (där vissa 
innefattar bloggar eller andra digitala tjänster) beskrivs i är min slutsats att det 
är den senare synen på digitalt läsande som i högst grad färgar handböckerna.  

Den handbok som mest genomgående relaterar till andra medier och även 
aktivt resonerar kring det vidgade textbegreppet är Läsprojekt (Bibliotekstjänst, 
2007). Utifrån det valda materialet ter sig alltså projektformen vara särskilt 
gynnsam för att kunna inkorporera andra medier i det läsfrämjande arbetet. Det 
tydligaste införlivandet av det vidgade textbegreppet finns att läsa om i kapitlet 
”Läs en film i Dalarna” skrivet av Bisse Falk (s. 183-188). Projektet syftade till 
att få skolelever att arbeta med både böcker och filmatiseringar av samma 
berättelser för att ge en djupare förståelse för hur mediernas språk skiljer sig 
från varandra på vissa vis och är lika på andra. Det vidgade textbegreppet 
används uttryckligen i projektbeskrivningen:  

Läs en film tar fasta på – det vidgade textbegreppet. Vi ställer inte de olika medierna 
mot varandra. Vi låter dem istället stötta varandra. Och det viktigaste är kvalitén. (s. 
187) 

Denna icke-värderande hållning gentemot andra sorters fiktionsmedier syns 
också i samma handboks inledningskapitel där Nordliner under rubriken ”Det 

nya berättandet” (s-16-17) ställer frågan om en modern syn på litteratur inte 
borde fokusera mer på själva berättandet än på den form berättelsen presenteras 
i. Detta visar på en stor medvetenhet av samtidens ändrade förhållanden utifrån 
medieteknologisk utveckling, det nya textbegreppet och olika sorters literacy. 

Även Kjersén Edman i Tala om böcker (2013), som annars i huvudsak håller 
en traditionell syn på läsandet, lyfter fram vissa fördelar med att använda nya 
medier i läsfrämjande ansatser. Hon betonar dock snarare att det är ett sätt att 
visa på samspelet i kultur. Hon använder också ordet intertextuell istället för 
intermedial (vilket dock i sig och i detta sammanhang visar ett aktivt 
användande av det vidgade textbegreppet). Hon menar att den vuxne 
läsfrämjaren bör visa de yngre hur olika texter förhåller sig till varandra och att 
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den ungdomskultur som dagens elever uppskattar är del av en större kulturell 
och historisk kontext: 

Jag anser inte att pedagogen ska välja mellan det ena eller det andra, mellan finkultur 
och populärkultur. Lärarens uppgift är att visa eleverna hur – som de gamla 
romantikerna hävdade - ”allt hörer samman”. Att böcker samtalar med varandra. Och att 
böcker och filmer samtalar med varandra. Dialog. Intertextualitet. Och att vi är med i 
samtal över tid och rum och generationsgränser. (s. 94) 

Detta tillåtande resonemang följs dock direkt upp av en utsaga som återkopplar 
till Kjersén Edmans syn på den vuxne läsfrämjarens plikt att styra läsningen 
och att viss litteratur ändå är bättre: 

Nog är det viktigt att den svensklärare och den bibliotekarie som undervisar och 
samtalar med ungdomar är insatta i den aktuella ungdomskulturen. Men det är ändå 
viktigare att hen också vågar vara vuxen. Att den vuxne pedagogen tror på sitt livs 
erfarenheter, läsefrukter och tankar. Och kan, vill, törs förmedla dessa dialogiskt till den 
unga medläsaren. (ibid)  

Dessa resonemang tillsammans med handbokens övriga tipsande om filmade 
”boktrailers” (s. 18), det litterära tv-spelet ”Wonderbook” (s. 105) osv. visar på 
en litteratursyn där andra typer av texter kan ses som komplement till de 
fysiska böckerna. De är pedagogiska verktyg att ta hjälp av i det läsfrämjande 
arbetet framför allt riktat mot ungdomar i ett sätt att närma sig deras intressen- 
men kanske inte helt likvärdiga den traditionella texten. 

Slutet på boken är bara början (Frid, 2012) förhåller sig till de ”nya medierna” 

men håller sig genomgående till hur läsfrämjandet ska genomföras över nätet 
istället för hur själva läsandet ska ske. Dock framhåller Frid starkt de sociala 
fördelarna för läsare som tar del i digitala communities av typen Bokcirklar.se 
då de kan användas för att ”manifestera sitt läsintresse” (s. 98) vilket stärker 

läsaridentiteten och väcker läslust. 

Författarbesök i skolan (Hell, 2012) och På tal om böcker (Bibliotekstjänst, 
2005) förhåller sig i mycket låg utsträckning till att läsande och läsfrämjande 
kan ske på några andra sätt än de traditionella. Detta kan förklaras utifrån att de 
båda metoderna i hög grad kretsar kring ett fysiskt möte mellan en vuxen 
läsande förebild och i båda fallen; barn. Vikten av att träffas ”på riktigt” 
belyses av Hells beskrivning av författaren Mårten Melin:  

När det gäller att träffa barn och unga känns digitala möten som ett väldigt tråkigt 
alternativ för honom. För då är han inte där – hos dem. (s. 60) 

7.5 Summering 

Persson (2007) framhåller demokrati som en övergripande legitimeringsgrund 
för litteraturen och denna föreställning manifesteras mycket tydligt i alla 
handböckerna. Demokratiska processer lyfts fram i boksamtalen men ännu mer 
konkret i hur väl metoderna lyckas nå fram till olika typer av läsare – hur 
inkluderande de är. Delaktighet är också ett viktigt begrepp ur en demokratisk 
synvinkel men detta belyses inte lika tydligt i handböckernas formuleringar 
vilket kan bero på deras form som så starkt syftar till att lyfta fram redan 
bestämda metoder. 
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Narrativ fantasi behandlas inte uttalat i någon av handböckerna men kan 
kopplas till de resonemang som rör läsningens främjande av empati, fantasi och 
perspektivskiftningar. Dessa formuleringar är tätt sammankopplade med de 
litteraturlegitimeringsgrunder som presenterade i avsnitt 6.1.2. och 6.1.3. 

Den kreativa läsningen behandlas inte heller i någon högre utsträckning då 
handböckerna över lag lägger liten vikt vid hur man ska läsa. Ett tydligt 
undantag finns dock i Tala om böcker (Kjersén Edman, 2013) som premierar 
kritisk läsning före den naiva arten. Spår av den kombinerade läsningen finns 
även att läsa ut i alla resonemang om samtalet i en social läsning där en kreativ 
läsart kan uppnås gemensamt. 

Nya medier inkorporeras i vissa av handböckernas metodbeskrivningar och 
legitimeringar dock främst i form av intermediala projekt. I dessa förhåller sig 
handböckerna aktivt till det vidgade textbegreppet men digitalt läsande i form 
av e-böcker eller liknande behandlas inte och det är svårt att fastställa varför. 
Utifrån tonen kring de intermediala projekten är min tolkning dock att man inte 
värderar denna läsning som lägre än den som sker i en fysisk bok utan snarare 
att handboksförfattarna över lag inte lägger någon vikt vid materialiteten.  
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8 Avslutning 

Här följer uppsatsens sista kapitel där mina slutsatser presenteras och förslag 
ges på vad som utifrån dem bör undersökas vidare. 

8.1  Slutsatser 

Denna metaanalys av handböcker i läsfrämjande metoder har visat att det finns 
många formuleringar som syftar till att motivera vikten av det aktuella 
läsfrämjande arbetet- både till antal och variation. Dock visade det sig att de i 
relativt låg grad innehåller legitimeringar som är kopplade till litteraturen i sig. 
Utifrån detta kan slutsatsen dras att handböckerna är en del av den 
mytologisering av litteraturen som naturligt god som Magnus Persson (2012) 
menar är en utbredd men problematisk litteratursyn. Att handböckerna har 
myten om den goda litteraturen som en färdig premiss förstärktes då det även 
visade sig att de få litteraturlegitimeringar som finns i materialet alltid är starkt 
influerat av de aktuella metoderna. De framhävs alltså inte i egen rätt utan 
används som ytterligare sätt att belysa metoderna. De olika synsätt på litteratur 
som jag lyckats identifiera visar att handböckerna i första hand legitimerar 
litteraturen utifrån dess bildande funktion, dess möjlighet att berika oss 
emotionellt och att fungera som samtalsunderlag där existentiella frågor kan 
belysas och undersökas.  

De metodlegitimeringar som funnits visar alltså att de läsfrämjande metoderna 
i hög utsträckning är sammankopplade med de tre litteraturlegitimerande 
grunderna. Dessa konkretiseras i metodernas motiveringar kring läsande 
förebilder, samtalets funktioner, anpassningsbarhet, praktiska fördelar, 
pedagogiska möjligheter samt stimulering av kreativitet. De läsfrämjande 
metoderna legitimerades efter dessa i varierande grad och hos alla handböcker 
har jag kunnat läsa ut två till tre huvudkategorier.  

I den tematiska analysen visade det sig finnas flest paralleller till Perssons 
(2007) teorier om läsning i relation till demokrati. Detta menar Persson är den 
främsta legitimeringsgrunden som även två andra teman: narrativ fantasi och 
kreativ läsning idealt sett ska leda fram till. Att det fanns så många 
legitimeringar av litteratur och läsfrämjande kopplat till just demokrati kan ses 
som ett tecken på att denna litteratursyn är väl implementerad. Att demokrati 
på så konkreta vis sätts in i kulturella sammanhang kan också utläsas som en 
produkt av den kulturella vändningen som medför att kulturen kan används för 
att belysa och behandla våra mest grundläggande värden.  

I både den narrativa fantasin och den kreativa läsningen visade det sig finnas 
varierade antal utsagor som kunde kopplas till temana och majoriteten av dessa 
var mer underliggande än konkreta. En intressant aspekt som trädde fram i 
analysen utifrån den narrativa fantasin är att handböckerna inte någonstans 
visar något liknande Perssons (2007) skepticism mot den narrativa fantasins 
giltighet. Att man lär sig empati genom litteraturen ifrågasätts inte utan är en 
fast utgångspunkt. Detta något okritiska förhållningssätt kan delvis förklaras 
utifrån materialets karaktär. Som handböcker av mer erfarenhetsbaserad 
karaktär än vetenskapligt underbyggda studier inriktar de sig naturligt mot att 
framhålla den valda metodens användbarhet. Men ännu viktigare är att detta 
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återigen visar på att handböckerna själva är skapade under föreställningen om 
litteraturens godhet och även är en aktiv del i upprätthållandet av myten.  

Mest förvånande fann jag fynden av analysen kring handböckernas 
förhållanden till nya medier. Dessa visade sig vara färre än jag trott och 
begränsade till vissa aspekter. Ett par av handböckerna förhöll sig dock aktivt 
till nya medier och använde det vidgade textbegreppet för att innefatta 
läsfrämjande utanför den traditionella boken. Men det finns mycket litet i 
handböckerna som förhåller sig till digital läsning vilket jag ser som en brist i 
dagens samhällsklimat och forskningsläge där de digitala miljöernas påverkan 
så starkt framhålls. Detta resultat är självklart påverkat av mitt urval av 
källmaterial och så här i efterhand inser jag att för att få en djupare analys av 
området borde materialet valts annorlunda eller möjligen hade detta tema bättre 
kunnat studeras på egen hand i en annan typ av uppsats. Jag anser inte heller att 
Perssons beskrivande av apologi-böcker (2012) stämmer in på de läsfrämjande 
handböckerna. De är på inga sätt brandtal för litteraturen i en förändrad värld 
utan pedagogiska manualer i hur man kan främja läsandet- återigen med den 
fastslagna utgångspunkten att läsandet bör främjas.  

Avsikten med denna metaanalys av handböckerna har varit att bidra till en 
djupare förståelse av den professionella kunskapsbank som samlas i dem och 
genom att analysera dem utifrån teorier från läsforskning ge dem ytterligare 
legitimitet. Detta anser jag mig ha uppnått då jag genom textanalys har kunnat 
kondensera de strategier som beskrivs och utifrån min förståelse sammanställt 
dem på ett mer överblickbart vis. Detta kan vara till nytta för både 
professionerna som intresserar sig för läsfrämjande och även för vidare 
forskning kring läsfrämjande insatser. De valda handböckerna visade sig alla 
innehålla flertalet varierade typer av legitimeringar men jag tror dock att det 
finns ett behov av att ännu mer konkreta argumentationer får komma till utryck 
i framtiden. Utifrån det förändrade samhälls- och medieklimatet blir det allt 
viktigare att skapa tydliga och gemensamma riktlinjer för de som arbetar med 
läsfrämjande. Med sådana formuleringar blir det även enklare att argumentera 
politiskt för de resurser som krävs för att uppdragen ska kunna genomföras 
framgångsrikt. 
 
Efter att ha genomfört denna analys ser jag även hur användbara denna typ av 
handböcker kan vara i det läsfrämjande arbetet men samtidigt visade studien att 
medvetenheten om att olika typer av litteratursyn påverkar det empiriska 
arbetet verkar vara låg. Den klyfta som finns mellan teori och empiriskt arbetet 
som bland annat Sandin (2011) har beskrivet kan alltså ytterligare betonas 
utifrån denna studies fem handböcker - då myten om litteraturens naturliga 
godhet är så fast inkorporerad i handböckerna kommer inte resonemang av 
annan typ fram. Kanske kan nya handböcker som mer uttalat fokuserar på 
litteratursyn och möjliga legitimeringsgrunder vara en av lösningarna på 
problemet? En mer aktiv diskussion om litteraturens roll i samhället kan enligt 
min mening endast stärka det läsfrämjande arbetet. 

8.2 Förslag på vidare forskning 

Utifrån min undersökning tycker jag mig kunna fastställa att det finns ett 
fortsatt behov av att närmre studera läsfrämjandet utifrån dess 
legitimeringsgrunder. Denna uppsats har en bred räckvidd då jag medvetet 
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avstått från att dra för skarpa avgränsningar i inriktningen. Därför vore det 
intressant att i vidare forskning göra just sådana mer riktade studier; att 
undersöka legitimering i endast skolans arbete, i en enskild metod, riktat mot 
en speciell åldersgrupp osv. Genom fler och mer specialiserade studier kan en 
ännu djupare bild av ämnet ges än vad denna enskilda uppsats har kunnat 
erbjuda. 

Mitt källmaterial har endast behandlat läsfrämjande i de traditionella arenorna 
skola och bibliotek, därför kan studier mer inriktade på andra typer av 
aktiviteter kring läsfrämjande också vara lämpliga att utföras. Här tänker jag 
exempelvis på ideella föreningar så som Läsrörelsen eller mer kommersiellt 
kopplade satsningar som Akademibokhandelns Läsborgarmärke. Sådana 
undersökningar kunde fastställa om det finns skillnader i hur man motiverar 
sina projekt från hur de i offentlig regi gör och i så fall om det finns lärdomar 
att dra från skillnaderna. 

Legitimeringsstudier genom andra metoder är också möjliga fortsättningar, till 
exempel med ett större fokus på det praktiska arbetet. Mer empirnära studier 
kunde med hjälp av intervjuer studera hur de professionella läsfrämjarna själva 
ser på sitt uppdrag. Deras självbild i yrkesrollen i detta avseende kan säga 
mycket om hur det praktiska arbetet fungerar och hur det samstämmer med den 
syn på litteratur som läsfrämjarna själva har.  

Det här är några av många möjliga förslag på vidare forskning att ta vid efter 
denna studie. Fortsatta studier av litteraturlegitimering inom läsfrämjandet tror 
jag är nödvändigt om några övergripande riktlinjer ska kunna formuleras. Detta 
vore positivt för professionerna då en starkare legitimering av läsfrämjandet 
automatiskt också innebär en legitimering av de läsfrämjande yrkesrollerna. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats tar avstamp i de senare årens diskussioner om den sjunkande 
läsförståelsen i Sverige och om den medieteknologiska utvecklingens påverkan 
på litteraturläsningen. Försök att motarbeta trenderna har gjorts vilket bland 
annat den nya bibliotekslagen från 2013 visar men trots detta finns det idag 
inga mer konkreta, gemensamma riktlinjer för hur de läsfrämjande 
professionerna ska utföra sitt uppdrag. Denna brist kan förklaras utifrån en 
utbredd syn på kultur som något naturligt gott vilket kan medföra en mer 
godtycklig kulturpolitik. Denna kan i sin tur leda till att man inte lägger fokus 
på att lyfta fram de motiveringar som krävs för en mer formell legitimering av 
läsfrämjandet. 

Huvudintresset för denna uppsats är därför att studera hur läsfrämjande arbete 
legitimeras av de som själva utför arbetet. Detta har gjorts genom att undersöka 
så kallade handböcker där olika läsfrämjare själva beskriver de olika metoder 
och arbetssätt de använder i sitt arbete. Som teoretiskt stöd används Magnus 
Perssons (2007; 2012) forskning som studerat just hur legitimeringar av 
litteraturen i stort formuleras. Från Persson lyfts även fyra teman ut för att i 
analysens andra del belysa handböckerna ur en tydligare teoretisk vinkel.       

Uppsatsens syfte är att att bidra till en större förståelse för hur läsfrämjande 
arbete legitimeras utifrån hur det beskrivs och förklaras i ett urval handböcker i 
ämnet samt hur detta samspelar med slutsatser från annan läsforskning. 
Frågeställningarna som  studien centrerar kring är: 

 Vilka olika synsätt på litteratur tar sig uttryck i handböckerna utifrån de 
legitimeringar av litteratur som förs fram? 

 Hur legitimerar handböckernas författare vikten av det läsfrämjande 
arbetet och skiljer sig dessa legitimeringar åt beroende på vilken sorts 
metod som beskrivs? 

 Hur korresponderar beskrivningarna av läsfrämjande strategier med 
vetenskapliga legitimeringar av läsning, dvs. de teman som går att läsa 
ut från Magnus Perssons forskning? 

Utöver de fyra teman som lyfts ut från Persson; demokrati, narrativ fantasi, 
kreativ läsning och nya medier – använder sig denna studie även i viss mån av 
kritisk teori och några kulturanalystiska begrepp. Dessa rör kulturbegreppet 
tillsammans med kulturalisering och den kulturella vändningen samt litercy 
och det vidgade textbegreppet. 

Metoden för undersökningen var en kvalitativ textanalys vilket motiveras med 
att det som eftersöks inte är frekvensen av legitimeringar i materialet utan 
istället formen och typerna av legitimeringsgrunder som lyfts fram. Analysen 
skedde genom närläsning av materialet där legitimeringar identifierades och 
sedan analyserades för att hitta mönster. 

De fem handböcker i läsfrämjande som valdes till källmaterial är spridda i sina 
inriktningar mot både skola och bibliotek. De är även huvudsakligen inriktade 
på olika metoder vilket innebär att legitimeringarna av fem olika läsfrämjande 
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metoder har undersökts. Handböckerna är som följer: Slutet på boken är bara 
början (Frid, 2012), Författarbesök i skolan (Hell, 2012), Tala om böcker 
(Kjersén Edman, 2013), På tal om böcker (Bibliotekstjänst, 2005) och 
Läsprojekt (Bibliotekstjänst, 2007).   

Den första analysen visade att det i låg grad gick att läsa ut legitimeringar kring 
litteraturen i sig. Tre mönster identifierades dock bland de som ändå fanns 
vilka visade på litteratursyner som framhåller litteraturen som bildande, 
livsberikande samt som samtalsunderlag. Dessa kategorier visade sig dock vara 
starkt påverkade av handböckernas metodområden. Metodlegitimeringarna var 
långt fler och mer konkreta och bland dessa identifierades sex kategorier av 
utsagstyper där metoderna i olika grad motiverades utifrån läsande förebilder, 
samtalets funktioner, anpassningsbarhet, praktiska fördelar, pedagogiska 
möjligheter samt stimulering av kreativitet. 

Den tematiska analysen studerade handböckernas förhållande till de 
legitimeringsteman som lyfts ut från Persson forskning. Det visade sig att de i 
hög grad använder sig av demokrati, i vissa fall av narrativ fantasi och kreativ 
läsning – men då mer indirekt- men endast delvis av nya medier. 
Handböckerna förhåller sig i hög grad till det vidgade textbegreppet genom att 
beskriva intermediala läsfrämjande insatser men en disskussion om digital 
läsning saknas. 

Den huvudsakliga slutsatsen som kunnat dras från analysernas resultat är att 
handböckerna både är skapade i - och själva upprätthållare av mytologiseringen 
av den goda litteraturen. Detta utifrån det faktum att de i mycket låg 
utstäckning förhåller sig till att litteraturen i sig ens kan behöva legitimeras 
utan dess positiva egenskaper ligger redan som fasta premisser i den mer 
genomgående legitimeringen av metoderna. Denna slutsats stärks ytterligare i 
den tematiska analysen där demokrati - ett av våra mest grundläggande värden 
framhålls som en självklar legitimeringsgrund. Vidare forskning och arbete 
med att hitta fler och tydligare sätt legitimera läsfrämjande krävs alltså. Mer 
konkreta legitimeringar av arbetet leder i sin tur till en starkare legitimering av 
proffessionerna vilket möjliggör en tydligare kulturpolitik som kan stödja 
läsfrämjandet. 
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