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Abstract: The aim with this thesis is to examine how children´s 

librarians apprehend and use the nationally initiated reading 
project ”Bokjuryn” as an instrument in their work. The main 
question is as follows: How does ”Bokjuryn” work related to 
the way public libraries pass on literature? Two questions are 
asked: How does the children´s librarians use ”Bokjuryn” as 
an instrument and how do they motivate their work with it? 
and ”How do the children´s librarians view the reading 
project ”Bokjuryn” as a method of passing on literature? The 
study is based on qualitative interviews with five children´s 
librarians. 
 
As a theoretical starting-point Jofrid Karner Smidt´s work 
about mediation of literature has been used. A model has 
been created and used based on Louise Limberg´s analyses 
of the differences between school libraries and public 
libraries to analyse the result of the interviews together with 
other literature. The most common method of work is to 
inform about the project during book talk. ”Bokjuryn” works 
best when the form of activity is directed and served with as 
a ”complete product”. The main motive for children´s 
librarians is their task as mediators of literature. ”Bokjuryn”, 
nationally initiated, is also something they ”should” work 
with. All children´s librarians have a positive attitude 
towards national reading projects even though they have 
different ways of looking at how this projects form affects 
their work with literature. The way ”Bokjuryn” works 
corresponds better to the school libraries´ intentions and 
work methods than the public libraries. 
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1. Inledning 

 
Mitt personliga intresse för Bokjuryn väcktes vid ett arbetsmöte för barnbibliotekarier, 
som jag deltog i våren 2002. Projektet kom upp till en spontan diskussion och jag 
märkte hur olika man såg på företeelsen. Både genom mina studier och arbetet som 
bibliotekarie har jag insett att det under de senaste åren drivits och drivs en mängd 
läsfrämjande projekt runt om i landet. För min del väckte den nämnda diskussionen 
tillsammans med det läsfrämjande projekt som jag följde och skrev en 5-poängsuppsats 
om under kursen Människans förhållande till bibliotek funderingar kring detta med 
läsfrämjande projekt och åtgärder för barn och ungdomar.  
Bokjuryn startade 1997 och är ett nationellt drivet projekt liksom Läsrörelsen och Läs 
2000. Det var från början ett läsfrämjande projekt som kom igång tack vare de 5 
miljoner som Statens kulturråd har delat ut årligen sedan dess för detta ändamål.  
Jag skulle därför vilja titta närmare på själva Bokjuryn, i egenskap av nationell 
läsfrämjande åtgärd i förhållande till folkbibliotekets verksamhet i den här 
magisteruppsatsen. Jofrid Karner Smidts tankar om litteraturförmedling utgör den 
teoretiska utgångspunkten för uppsatsen då jag framför allt är jag intresserad av 
barnbibliotekariers uppfattning om Bokjuryn ur ett litteraturförmedlande perspektiv. Jag 
finner det intressant med ett projekt som har blivit permanent och skulle även vilja se 
hur Bokjuryn används lokalt som arbetsredskap. Mitt särskilda intresse har det urval av 
litteratur väckt som görs av en arbetsgrupp inom Bokjuryn. Detta urval på hundra titlar 
presenteras årligen på en affisch, allmänt kallad 100-listan. Då en del av Bokjuryns 
målsättning är att visa fram hela det aktuella årets utgivning av litteratur med avsikten 
att låta barnen rösta fram sina favoritböcker undrar jag i vilken utsträckning urvalet 
påverkar omröstningens resultat samt hur barnbibliotekarierna ser på detta urval.  
 
1.1 Bakgrund 
 
En viktig bakgrundsfaktor till den läsfrämjande verksamhet som idag bedrivs med 
utökade statliga medel inom litteraturområdet utgör Barnbokens ställning – inom 
biblioteksväsendet och barnomsorgen, rapport från Statens kulturråd (1996). Avsikten 
med rapporten var att ge en översikt över barns tillgång till böcker (Barnbokens 
ställning – inom biblioteksväsendet och barnomsorgen, 1996 s. 7).  
En sammanfattning av situationen pekade på en rad förhållanden som försämrat 
tillgången på böcker för barn. I rapporten nämns de barnfamiljer som genom 
arbetslöshet fått försämrad ekonomi samtidigt som många föräldrar arbetar mer och 
därmed inte finns tillhands hemma. Vidare talar man om att kommunernas 
nedskärningar har lett till större barngrupper samtidigt som personalen minskat inom 
barnomsorgen. Detta har i sin tur lett till att personalen har svårt att ta sig till biblioteket 
och besöken har därmed blivit färre. Även antalet elever i skolklasserna har ökat. 
Samtidigt med detta har biblioteksfilialer lagts ned och bokbussar dragits in. Enligt 
Barnbokens ställning har biblioteken dessutom inte värnat barnverksamheten i den 
utsträckning som skulle ha behövts under besparingstider. Inte heller har skolan satsat 
på skolbiblioteken för att säkra barns tillgång till böcker enligt rapporten. Försäljningen 
av barnböcker har också minskat och den barnbokskatalog som tidigare presenterade 
nyutkommna barn- och ungdomsböcker dragits in. Andra medier, främst TV:s ökande 
inflytande på barns fritid har ytterligare försvagat bokens ställning (ibid., s. 9ff.).  
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I Barnbokens ställning framförs förslag på åtgärder vars syfte är att öka barns tillgång 
på böcker genom statliga insatser. Bland annat föreslås att den årliga Barnbokskatalogen 
ska återuppstå med stöd för både utgivning och distribution. Genom En bok för alla vill 
man att en ökad utgivning av barn- och ungdomslitteratur kommer till stånd. Vidare vill 
man att en särskild paragraf i bibliotekslagen utformas för en prioritering av barn- och 
ungdomsverksamheten som samtidigt understryker folkbibliotekens ansvar i 
sammanhanget (ibid., s. 13). Många av förslagen har också realiserats, exempelvis, en 
årlig Barnbokskatalog samt en särskild paragraf i bibliotekslagen gällande 
folkbibliotekens ansvar för barn och ungdomars läsning. 
 
1.1.1 Litteraturpolitik gentemot barn och ungdomar 
Det statliga utgivningsstödet för litteratur infördes 1975 med syftet att främja en 
utgivning av kvalitetslitteratur som annars skulle ha haft svårt att hävda sig mot mer 
kommersiellt gångbar litteratur (Boken i tiden 1997, s. 156). För att ta reda på vilken 
effekt de statliga stödåtgärderna på litteraturområdet haft initierades utredningen Boken 
i tiden: betänkande från utredningen om boken och kulturtidskriften (1997) 
(Regeringens proposition 1996/97:3). I förhållande till de kulturpolitiska målen, som 
utgör en grund för kulturpolitiska insatser från stat, kommun och landsting, har boken 
en viktig uppgift enligt denna. Utredningen visar att det statliga litteraturstödet betytt 
mycket för utgivningen av kvalitetslitteratur samt bibehållen titelbredd och föreslår ett 
distributionsstöd för dessa titlar så att de även når biblioteken och därmed en större del 
av allmänheten (Boken i tiden 1997, s. 13). Man anser att det är genom bibliotekens och 
skolornas läsfrämjande verksamhet som yttrandefriheten och demokratin  i 
förlängningen kan förverkligas (ibid., s. 28).  
I december 1996 beslutade riksdagen om ett förstärkt litteraturstöd för inköp av barn- 
och ungdomslitteratur till skol- och folkbiblioteken (Riksdagens protokoll 1996/97:49). 
Bakgrunden till det förstärkta litteraturstödet på 25 miljoner som infördes 1 januari 
1997 utgörs av rapporten Barnbokens ställning. För att få del i det utökade 
litteraturstödet för bokinköp får kommunen inte minska sin egen andel av bokanslaget 
för barn- och ungdomslitteratur på folk- och skolbiblioteken. Ett ökat samarbete ses som 
önskvärt och bidrag erhålles i förhållande till kommunens storlek samt antalet bosatta 
barn (Boken i tiden 1997, s. 181f.). 
Riksdagen beslutade även vid samma tillfälle om ett engångsanslag på 5 miljoner 
kronor till läsfrämjande verksamhet. I propositionen Litteraturen och läsandet påpekas 
att intresset för de statliga stöden för inköp och läsfrämjande varit stort och att många 
projekt kunnat startas tack vare dessa (Regeringens proposition 1997/1998, s. 24). 
Riksdagen beslutade att göra stödet permanent från 1 januari 1999 (Riksdagsprotokoll 
1997/98:109). Det läsfrämjande bidraget kan sökas av föreningar, institutioner och 
organisationer som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet och även här prioriteras 
samarbete mellan olika instanser (Boken i tiden, s. 183f.).  
Samtidigt beslutades en utökning av det statliga stödet till att även omfatta ett 
distributionsstöd för litteraturstödda titlar till kommunerna. Även den barnbokskatalog 
som utkommit i samband med den ökade satsningen på barns läsning 1997-1999 
beslutades här bli permanent (Riksdagsprotokoll 1997/98:109).  
En utvärdering av de distributionsstödda titlarna görs i rapporten Bästsäljare och 
hyllvärmare: bestånd och utlåning av boktitlar med litteraturstöd 1998-2000 (Statens 
kulturråd 2002:2). Utvärderingen visar att de titlar som distribueras till biblioteken inte 
lånas i lika hög grad som de biblioteken själva väljer att köpa in (Bästsäljare och 
hyllvärmare: bestånd och utlåning av boktitlar med litteraturstöd 1998-2000 2002, s. 
44). Detta gäller både skön- och facklitteratur men när det gäller barn- och 
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ungdomslitteratur blir bilden en annan. I stort sett alla barn- och ungdomsböcker lånas 
ut (ibid., s. 48).  
 
1.1.2 Barns och ungdomars läsning 
Rapporten Barns och ungdomars kultur (1998) visar att många barn och ungdomar 
under 1990-talet drabbats av kommunernas neddragningar och omorganiseringar i 
kultur- och fritidsverksamhet. Under 1970- och 80-talet gjordes stora satsningar på 
folkbiblioteken och man menar att ”barnboken har traditionellt sett haft en stark 
ställning” (Barns och ungdomars kultur 1998, s. 7). Det framgår att biblioteket är den 
mest besökta kulturinstitutionen men att det idag är vanligare att man besöker 
biblioteket under skoltid än på fritiden tillsammans med föräldrarna (ibid., s. 50). 
Enligt Barns och ungdomars kultur visar flera undersökningar på en minskad läsning 
bland barn, främst i åldern 3-8 år (ibid., s. 7). I denna åldersgrupp kom 1984 85 % av 
alla barn i kontakt med böcker under en genomsnittslig dag och 1995/96 var det 73 %. I 
Barnbarometern: 3-8 åringars kultur- och medievanor kan man utläsa att det skett en 
fortsatt minskning (Barnbarometern s. 7). För åldersgruppen 9-14 år var det 1984 60 % 
av barnen som läste en genomsnittslig dag, 1989/90 46% och slutligen 1995/96 58 %. 
Här ser man att till skillnad från de mindre barnens läsning att kurvan pekar uppåt igen 
(Barns och ungdomars kultur 1998, s. 58). I åldersgruppen 15-19 år läste 49 % av 
flickorna böcker en genomsnittslig vecka och 27 % av pojkarna. 1996 var motsvarande 
siffror 47 respektive 27 %. För den här åldersgruppen ligger läsningen på en stabilare 
nivå (ibid., s. 47). 
Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek (1997), pekar på en förändring 
angående läsningen av barn och ungdomslitteratur så till vida, att medan 
underhållningslitteraturen har lika många läsare som tidigare, så har intresset för 
kvalitetslitteratur minskat (1997, s. 14). Man påpekar också att anledningen till att 
skolbarnen besöker biblioteket har förändrats. De lånar färre böcker och användandet av 
datorna har istället ökat. Även ungdomars användning av biblioteket har förändrats så 
att man i ökad utsträckning lånar CD-skivor samt använder sig av datorn.  
Vad gäller barns- och ungdomars fritid så har boken fått ökad konkurrens av CD, TV 
och video samt radio från 1990-talet och framåt. Alla tre åldersgrupperna ägnar mer tid 
åt dessa medier än boken även om fördelningen ser lite olika ut (ibid., s. 3).  
 
1.1.3 Folkbibliotekens utveckling under senare år 
Fram till 1980-talets början expanderade folkbiblioteken och fick större resurser med en 
ökad utlåning och fler besökare som följd. Enligt den utlåningsstatistik som presenteras 
i Folkbiblioteken (2002), Kulturen i siffror, kulminerade antalet boklån i början på 
1980-talet för att sedan minska i början på 1990-talet. Därefter vände kurvan uppåt igen 
för att sedan åter dala under senare år. Utlåningen av AV-medier har däremot ökat hela 
tiden sedan de började registreras 1976, främst CD och video (Folkbiblioteken, 2001 s. 
5ff.). Kulturbarometern i detalj talar här om en förändring av folkbibliotekens 
medieutbud då man i allt större utsträckning även erbjuder låntagarna bland annat dessa 
medier (1997, s. 19). 
Utlåningen av barnböcker har under hela 1990-talet och början av 2000-talet legat på ca 
42 % av boklånen. Under hela 1980-talet låg nyförvärven på en relativt hög och jämn 
nivå för att sedan sjunka under 1990-talet. Under senare år har dock nyförvärven 
återigen ökat för att sedan minska igen. Av nyförvärven var 37 % barnböcker och de 
utgör i genomsnitt 31 % av beståndet (Folkbiblioteken 2001, s. 5ff). 
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Under 1990-2000 sjönk antalet anställda på biblioteken med 30 %. År 2000 visade ett 
”trendbrott” då antalet årsverken inte minskade på folkbiblioteken. Den genomsnittsliga 
öppettiden är 44 timmar i veckan på huvudbiblioteken samt 18 timmar på filialerna och 
oförändrad sedan tidigare år. Antalet filialer har minskat kontinuerligt sedan mitten av 
1980-talet. Många filialer har integrerats med skolbibliotek, särskilt från 1990-talets 
början och framåt (Folkbiblioteken 2001, s. 9ff.). Den uppsökande verksamheten har 
minskat, vilket inneburit, att medan 70 % av alla barn inom barnomsorgen fick del av 
den uppsökande verksamheten 1990 var det bara drygt 50 % 1993 (Barnbokens 
ställning 1996, s. 10).  
Datoriseringen av folkbiblioteken, som ägt rum under början av 1990-talet och framåt, 
har tagit en stor del av resurserna i form av tid, pengar och personal samtidigt som 
besparingar pågått (ibid., s. 40). I Folkbiblioteken 2000 skriver man att så gott som alla 
folkbibliotek idag erbjuder låntagarna möjligheter att söka på Internet samt bibliotekens 
egen katalog (Folkbiblioteken 2000, s. 5). Folkbiblioteken anses ha fått en utvidgad roll 
som informationscentra i och med de högre krav som informationssamhället ställer på 
att medborgarna själva ska skaffa sig kunskap (Barnbokens ställning 1996, s. 40). Den 
allmänt ”höjda utbildningsnivån och decentraliseringen av den högre utbildningen” 
leder också till ökade krav på folkbibliotekens bokbestånd med fler fjärrlån som följd 
(Boken i tiden 1997, s. 153f). Det vanligaste ärendet på biblioteket är dock fortfarande 
att låna och lämna igen böcker (Kulturbarometern i detalj 1997, s. 19). 
 
I propositionen Kulturpolitik 1996/97:3 anser man att ”biblioteksverksamheten är av 
central kulturpolitisk betydelse” och därför bör lagregleras (1996/97:3, s. 46). Enligt 
Boken i tiden utredningen är bibliotekslagen en konsekvens av de besparingar som 
drabbat folkbiblioteken (1997, s. 133). Bibliotekslagen trädde i kraft 1 januari 1997 
(Riksdagens protokoll 1996/97:49) och ett av dess främsta syften är att ”garantera 
avgiftsfria boklån” (Boken i tiden, 1997, s. 1997).  
 
Som ett svar på barns minskade läsning och de nya statliga stödåtgärderna utarbetades 
och initierades det nationellt läsfrämjande projektet Bokjuryn. Med tanke på de 
besparingar och den utveckling som folkbiblioteken genomgått skulle projektet kunna 
utgöra en möjlighet att främja läsning bland barn och ungdomar. Bokjuryn vänder sig 
dock till flera sinsemellan olika typer av verksamhet, bibliotek, skola och förskola samt 
bokhandel, och är alltså inte utformat för att passa folkbibliotekets arbetssätt (Broschyr 
Bokjuryn 2001). I förhållande till detta är det en för mig intressant fråga hur Bokjuryn 
tas emot på folkbiblioteket då det inte bara främjar läsning, vilket är vad man talar om i 
den statliga dokumentationen ovan, utan också kräver en slags ”prestation”, att barnen 
läser, för att de ska få delta (rösta) i projektet.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Inom barnbiblioteket finns vad jag vill benämna en ”läsfrämjande tradition” som utgör 
en förutsättning för, och i den bemärkelsen bildar bakgrund till, läsfrämjande projekt 
som Bokjuryn, liksom den statliga litteraturpolitik som redogjorts för i Bakgrund 1.1. 
Min tanke är att ge en bild av var Bokjuryn befinner sig i sammanhanget samt att se om 
de arbetssätt som används inom barnbiblioteket relaterar till arbetet med Bokjuryn. 
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka barnbibliotekariers uppfattning om det 
nationellt läsfrämjande projektet Bokjuryn samt hur de använder projektet som 
arbetsredskap. När det gäller Bokjuryn som arbetsredskap inkluderas också 
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barnbibliotekariernas arbete med 100-listan. Jag är också intresserad av att få veta om 
det förekommer några lokala arbetssätt eller samarbete kring Bokjuryn på 
folkbiblioteken samt hur Bokjuryn kan betraktas sett utifrån den läsfrämjande tradition 
som litteraturgenomgången visar på. Jofrid Karner Smidts arbeten om 
litteraturförmedling utgör den teoretiska utgångspunkten för studien av Bokjuryn. 
Problemställningen blir således följande: Hur fungerar Bokjuryn i förhållande till 
folkbibliotekets litteraturförmedlande verksamhet? 
  
Följande frågeställningar är aktuella i förhållande till problemformuleringen:  
• Hur använder barnbibliotekarier Bokjuryn som arbetsredskap och motiverar sitt 

arbete med projektet? 
• Hur ser barnbibliotekarier på det läsfrämjande projektet Bokjuryn som 

förmedlingsmetod? 
 
1.3 Avgränsningar och definitioner 
 
Då Bokjuryn vänder sig till barn och ungdomar 0-19 år har jag valt att avgränsa den 
läsfrämjande verksamhet som presenteras i uppsatsen till denna åldersgrupp. I 
litteraturgenomgången görs en anknytning till barnbibliotekets läsfrämjande verksamhet 
över en tid men det är inte min avsikt att ge en heltäckande bild av dess historia utan att 
försöka ta fram det litteraturförmedlande perspektivet och därtill knutna 
förmedlingsmetoder. En viss anknytning görs också till läsfrämjande projekt på 
nationell och lokal nivå eftersom Bokjuryn började som ett projekt. Sedan projektet 
Bokjuryn blivit permanent befinner det sig, enligt min mening, i gränslandet mellan 
ordinarie verksamhet och tillfälliga projekt. 
  
Definition av termer: 
• Termerna barnbibliotekarie, barn- och ungdomsbibliotekarie och bibliotekarie 

används omväxlande och avser barnbibliotekarier.  
• Det litteratururval som görs för Bokjuryns räkning benämns på ett antal olika sätt 

såsom ”100-lista”, litteraturlista, tipslista, urvalslista samt urval. 
Ett för sammanhanget relevant begrepp är läsfrämjande och läsfrämjande åtgärder. 
Begreppet läsfrämjande finns inte i Svenska Akademins ordlista eller i 
Nationalencyklopedin, vilket även Sara Bengtsson i uppsatsen Vad är läsfrämjande?: 
en jämförande textstudie av synen på läsning och läsfrämjande åtgärder under tre 
decennier (1998) påpekar. Däremot finns ordet främja (verb) och främjande (substantiv) 
i Nationalencyklopedins ordlista och står för att ”skapa gynnsamma förutsättningar för, 
gynna, understödja”. Begreppet läsfrämjande definieras här till att omfatta något som 
skapar gynnsamma förutsättningar för läsning. Jag ansluter mig till den definition av 
läsfrämjande åtgärder som Bengtsson använder enligt följande: ”den verksamhet som 
framför allt bibliotekarier bedriver med målet att uppmuntra till läsning” (1998, s. 3).  
 
1.4 Bokjuryn 
 
Kinderjuryn startade lokalt 1952 i Holland och blev 1988 en nationell jury. Ann 
Bergström, barnbibliotekarie på Sundbybergs bibliotek, kom i kontakt med Kinderjuryn 
vid ett biblioteksbesök under en resa till Holland. 1996 utarbetade Ann Bergström, en 
svensk variant av Barnjuryn, Bokjuryn, tillsammans med Lena Lundgren, 
barnbibliotekskonsulent i Stockholm och Wiviann Wilhelmsson, 
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barnbibliotekskonsulent i Örebro (Första året med Bokjuryn 1998, s. 16f.). Bokjuryn var 
till att börja med ett av de projekt som fick läsfrämjande bidrag från Kulturrådet 1997 
(Barn & Kultur 1997, nr. 4-5 s. 87). Från och med andra halvåret 2000 administrerar En 
bok för alla Bokjuryns verksamhet med en halvtidstjänst (Författaren 2000, nr. 3 s. 19). 
Målsättningen med Bokjuryns verksamhet är att ”stimulera barns och ungdomars 
läsning och läslust”. Man vill också ”visa respekt för unga människors egna bokval” 
och instiftar genom projektet ett litteraturpris där deras val får styra. Avsikten är att 
”skapa ett nationellt samarbete som ger större genomslag för lokalt anpassat arbete med 
lässtimulans i skolor, förskolor, bibliotek och bokhandel” (Broschyr Bokjuryn 2001). 
 
Det läsfrämjande projektet Bokjuryn är en årlig omröstning på nyutgivna böcker, både 
skön- och facklitteratur, dock inte titlar som kommer ut i ny upplaga. Bilderböcker 
behöver endast förses med nya illustrationer för att de ska få ingå i omröstningen. Man 
får även rösta på lättlästa böcker som ingår i läromedelsserier (Minnesanteckningar 
1997-09-18). Bokjuryn vänder sig till barn och ungdomar 0-19 år, vilka delats in i fyra 
olika ålderskategorier motsvarande åldrarna, 0-6, 7-9, 10-13 och 14-19 år som barnen 
får rösta inom. Tiden för omröstningen varierar något men håller sig i princip inom 
mitten av november till närmare mitten av april. För att rösta används en särskild 
röstsedel och man får rösta på 1-5 böcker man tycker om utan rangordning. Man kan 
också rösta via Barnens bibliotek där Bokjuryns hemsida finns. Barnen kan vinna 
böcker, presentkort på böcker och författarbesök till sin klass (Broschyr Bokjuryn 
2001). En första röstsammanräkning görs via folkbiblioteken som omfattar röstsedlar 
från det egna biblioteket samt filialer och skolbibliotek. Röstsedlarna skickas sedan 
vidare till länsbiblioteken som sammanställer länets röster. De skickar i sin tur 
röstsedlarna vidare till Bokjuryns kansli (Rösträkning i Bokjuryn 2003). Någon gång i 
maj sker sedan prisutdelning till de författare som vunnit samt en presentation av 
topplistan (Broschyr Bokjuryn 2001). 
Förutom projektledaren, Stina Björkelid, finns inom Bokjuryn en arbetsgrupp vars 
uppgifter bland annat att är ordna med arbetsmaterialet, avslutningen och fungera som 
ett stöd för projektledaren. Gruppen består av läns- och stadsbibliotekskonsulenterna, en 
representant för Bibliotekstjänst, projektledaren och två förlagsrepresentanter samt en 
bibliotekarie (Broschyr Bokjuryn 2001). Litteratururvalet, 100-listan, sätts samman av 
en fristående grupp. I gruppen ingår ett tiotal bibliotekarier, recensenter, lektörer, lärare 
och bokhandlare som var och en sätter samman en lista på sina 100 favoritböcker. 
Projektledaren ingår inte aktivt i urvalsgruppen utan har till uppgift att sedan göra den 
slutgiltiga sammanställningen av listan (Enligt e-mejl från Stina Björkelid 2003-01-10). 
Arbetsmaterialet som finns att tillgå för Bokjuryn produceras centralt och omfattar 
klistermärken, bokmärken, en affisch som informerar om Bokjuryn samt 100-listan som 
är en affisch med foton på de utvalda böckerna (Träff med barnboksförläggare om 
boktoppen 1996-12-17). 
Bokjuryn stöds av ett antal organisationer. Bland dessa kan nämnas Statens kulturråd, 
Länsbiblioteken, Svenska barnboksinstitutet, Sveriges Allmänna Biblioteksförening, 
Bibliotekstjänst AB samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Svenska 
barnboksinstitutet ersattes senare med En bok för alla då förlaget övertog 
administrationen av verksamheten. Länsbibliotekens uppgift är att informera 
folkbiblioteken om projektet som på den lokala nivån drivs av folk- och skolbibliotek. 
De vidarbefodrar även arbetsmaterialet som folkbiblioteken beställer. Förlagen som 
medverkar bland annat genom att skänka priser i form av böcker har skiftat något under 
åren men några som varit med från början är Bonnier Carlsen, Eriksson & Lindgren, 
Natur och Kultur, Opal samt Rabén & Sjögren (Broschyr Bokjuryn 2001).  
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Första året röstade 25 00 barn i Bokjuryn och året därpå deltog 31 500 barn i 
omröstningen. Tredje året röstade 40 000 barn och ungefär lika många röstade året 
därpå. År 2002 röstade 57 000 barn i Bokjuryn och 2003, 43 000 samt 2004, 45 000 
(Barnens bibliotek (2004-07-23) Bokjuryn). 
 
1.4.1 Litteratururval 
Det litteratururval som presenteras på affischen, 100-listan, i samband med varje 
omröstning innehåller 100 böcker, 25 för varje åldersgrupp. Topplistan som röstas fram 
visar sedan 10 titlar för varje åldersgrupp. Tanken med ett urval är att barnen ska få 
möjlighet att läsa böcker som de annars kanske inte får kännedom om (Träff med 
barnboksförlagen om boktoppen 1996-12-17). Arbetsgruppen har utarbetat ett antal 
regler för litteratururvalet. De böcker som ingår i urvalet ska vara en ”spegling av 
utgivningen” och då Bokjuryn, vilket nämnts tidigare, är ett projekt i samarbete med 
förlagen ska så många som möjligt vara representerade. Utgångspunkten för valet av 
böcker är att de ska vara av bra kvalitet men även uppvisa bredd (Minnesanteckningar 
1997-09-18). Både skön- och facklitteratur finns representerade i det rekommenderade 
urvalet, dock framför allt skönlitterära böcker. Lättlästa böcker finns med i samtliga 
åldersgrupper och de utvalda titlarna ska passa både flickor och pojkar (Enligt e-mejl 
från Stina Björkelid 2003-01-10). Tal- och punktskriftsbiblioteket gör inläsningar av 
den litteratur som ingår i urvalet extra snabbt och de flesta böckerna finns även på 
teckenspråk (Broschyr Bokjuryn 2001). Angående litteratururvalet sker även ett 
samarbete med Bibliotekstjänst, vilket innebär att i samband med att 100-listan är färdig 
skickas en beställningslista med urvalet till biblioteken via sambindningslistorna. Även 
Barnbokskatalogen med nyutkomna barn- och ungdomsböcker kan vara ett hjälpmedel 
för att hitta fram till de nya böckerna (Broschyr Bokjuryn 2001).  
 
1.4.2 Urvalslistor kontra topplistor 
Vid en jämförelse mellan urvalslistor och topplistor kan man konstatera att skillnaden 
mellan dessa är ytterst liten. Det är i sin helhet ett fåtal böcker som nått topplistan utan 
att ha presenterats på urvalslistan under de gångna åren. Den litteratur som valts ut till 
1997 års Bokjuryn har jag inte kunnat få tillgång till så presentation och jämförelse 
mellan de båda listorna utgår från 1998 års urvals- och topplistor. Detta år finns 
samtliga titlar på topplistan med i litteratururvalet. Topplistan för 1999 visar sex titlar 
som inte finns med i urvalet, topplistan för Bokjuryn 2000, två titlar och följande års 
topplista, fyra titlar. I topplistan 2002 är det tre titlar och Bokjuryn 2003 fyra titlar som 
inte finns med i litteratururvalet. Framför allt är det ungdomar i ålderskategorin 14-19 år 
som röstar fram andra böcker än de som finns med på 100-listan.  
 
1.5 Uppsatsens disposition   
 
Uppsatsen omfattar sju kapitel enligt följande: 
Det första kapitlet innehåller en bakgrund till själva problemområdet samt syfte, 
problemformulering och frågeställningar. Inom detta kapitel ryms även avgränsningar 
och definitioner samt en kortfattad beskrivning av projektet Bokjuryn. Kapitel två 
redovisar teori och kapitel tre metod. I det fjärde kapitlet följer litteratursökning samt 
litteratur och tidigare forskning. I kapitel fem redovisas intervjuresultatet och i kapitel 
sex analys och diskussion samt slutsatser relaterat till teori, litteratur och tidigare 
forskning. I det sjunde kapitlet följer en sammanfattning av uppsatsen.  
Bilaga och litteraturförteckning tillkommer. 
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2. Teori 
 
Först presenteras den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen som utgörs av Jofrid 
Karner Smidt avhandling Mellom elite og publikum: litteraer smak og 
litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek samt artikeln 
Bibliotekaren som litteraturformidler. Därefter följer de två artiklar, Vad är det för 
skillnad mellan barnbibliotek och skolbibliotek? av Louise Limberg och Att väcka 
läslust – något om barnbibliotekets kreativa roll, tillsammans skriven av Gunilla Borén 
och Louise Limberg som tillsammans utgör grunden för det analysredskap som 
konstruerats. Då Bokjuryn vänder sig till många olika institutioner är syftet med 
analysmodellen att klargöra folkbibliotekets samt även skolbibliotekets 
verksamhetsgrund. De kriterier som Louise Limberg grundar sin analys på förtydligar 
respektive institutions sätt att arbeta och litteraturförmedlande förutsättningar i 
förhållande till Smidts arbeten och utgör själva stommen i redskapet. Den andra texten 
har använts för att fördjupa de kriterier Limberg för fram ur ett 
barnbiblioteksperspektiv. Till sist redovisas de aspekter och kriterier som hämtats och 
sammanförts ur de båda texterna till en analysmodell med avsikten att tillsammans med 
Jofrid Karner Smidts teori analysera intervjuresultatet och besvara uppsatsens 
problemställning ”Hur fungerar Bokjuryn i förhållande till folkbibliotekets 
litteraturförmedlande verksamhet?”. 
 
2.1 Mellom elite og publikum 
 
Jofrid Karner Smidt är førsteamanuensis vid Avdelning for journalistikk, biblioteks- og 
informasjonsfag vid Høyskolen i Oslo. Folkbiblioteken har blivit tilldelade en viktig roll 
som kulturförmedlare i den norska kulturpolitiken, liksom i den svenska (Bakgrund1.1). 
Enligt Smidt finns det en motsättning mellan kvalitet och efterfrågan i folkbibliotekens 
litteraturförmedling, vilket hon undersöker relaterat till litteratur för vuxna i 
avhandlingen Mellom elite og publikum (2002). Hon pekar på att i den statliga 
kulturpolitiken kommer båda dessa olika synsätt till uttryck. Folkbibliotekslagen slår 
fast att det utbud som folkbiblioteken ska erbjuda bör vägledas av kvalitet, allsidighet 
och aktualitet, medan Utbildningsdepartementet i Kultur i tiden understryker att det är 
användarna som ska stå i centrum för biblioteksverksamheten (Mellom elite og 
publikum: litteraer smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske 
folkebibliotek 2002, s. 3).  
 
2.1.1 Litterär smak 
Den litterära smaken bland bibliotekarierna är, enligt Smidts undersökning, tämligen 
homogen och hon har valt att dela in de olika smakriktningarna i tre grupper. Den grupp 
vars smak dominerar föredrar seriös litteratur och avgränsar sig mot både populär- och 
experimentell litteratur. De andra två grupperna inkluderar antingen populärlitteratur 
eller experimentell litteratur i sin smak (ibid., s. 73). Smakprofilerna är inte tydliga utan 
visar en glidande skala. Enligt Smidt är de flesta låntagarna intresserade av 
populärlitteratur och man kan här se en skillnad mellan låntagarnas och 
bibliotekariernas litterära smak. De bibliotekarier som är mer positivt inställda till 
populärlitteraturen anser att den ur demokratisk synvinkel därigenom har sitt 
berättigande. En synpunkt som framkommer är enligt Smidt, att då den är lättläst kan 
den bli en början på låntagarens utveckling som läsare. Mot detta ställs synen att då den 
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är illa skriven verkar populärlitteraturen istället hämmande på låntagarnas läsning (ibid., 
s. 194). Bibliotekarierna påverkas i sin litterära smak främst av vänner, föräldrar och 
bibliotekarieutbildningen (ibid., 109). 
 
2.1.2 Bilden av låntagaren  
Bibliotekarierna i undersökningen ser folkbibliotekets uppgift som litteraturförmedlare 
som viktig och enligt Smidt, är den något som de prioriterar högt (ibid., s. 127). Hon 
konstaterar att det finns det vissa likheter i bibliotekariernas föreställningar om 
låntagarna oavsett storlek på de bibliotek där de arbetar (ibid., s. 257). Två bilder av 
låntagarna framträder, dels den där låntagaren är säker i sin uppfattning och dels, den 
där låntagaren framstår som överväldigad och inte vet vad den ska välja och då i behov 
av hjälp. I den bild av låntagaren som behöver hjälp, vilket anses bero på att denne 
saknar kunskap, ligger även tanken att denne kommer att välja något inom 
populärlitteraturen just av den anledningen (ibid., s. 260). Genom att bibliotekarierna 
vid förmedlingen har en direkt kontakt med låntagarna har de, enligt Smidt, en 
möjlighet att påverka låntagarna i valet av litteratur (ibid., s. 5). Nästan samtliga 
bibliotekarier är eniga om att en viktig uppgift i fråga om förmedlingsarbetet är att få 
låntagarna mer intresserade av kvalitetslitteratur (ibid., s. 128). Jofrid Karner Smidt 
menar att det här finns en motsättning mellan om förmedlingen av litteratur ska styras 
av efterfrågan eller folkbildningstanken. Hos bibliotekarierna ser hon det som en 
motsättning mellan en äldre och en nyare bild inom folkbibliotekens ideologiska syn på 
verksamheten (ibid., s. 260).  
 
2.1.3 Förmedling av folkbildning och efterfrågan 
Bibliotekarierna talar, enligt Smidt, om många olika förmedlingssätt, bland annat, 
bokprat, bokutställningar och lokalradio. Hur litteraturbeståndet presenteras för 
låntagarna ser de som en del av förmedlingen. Den typ av litteraturförmedling som flest 
bibliotekarier nämner är den personliga kontakten då de rekommenderar litteratur när en 
låntagare ber om råd. Genom att fråga sig fram försöker de ta reda på vad låntagaren 
söker. Då detta är en tidskrävande metod skulle de gärna vilja ha mer tid till den, enligt 
Smidt. Bibliotekarierna menar att det viktigaste är att låntagarna får den litteratur de 
själva efterfrågar och för att förmedla detta använder de sig av sin egna läsupplevelser 
och föreslår böcker (ibid., s. 261). Smidt ser hos de intervjuade bibliotekarierna en 
uttalad ambition att ge låntagarna bästa möjliga utbud. För en del av dem innebär det att 
det ska vara så stor bredd som möjligt och inkluderar även populärlitteratur. En 
positivare syn på denna typ av litteratur hänger även samman med att man bejakar en 
mer efterfrågestyrd förmedling (ibid., s. 262). Enligt Smidt, är också en mer 
efterfrågestyrd förmedling på frammarsch. Här står låntagaren som läsare av 
populärlitteratur i centrum, vilket den även gör för den tredjedel bibliotekarier som 
främst förespråkar folkbildningstanken i litteraturförmedlingen (ibid., s. 264). I 
folkbildningstanken ryms en övertygelse om att det är användarens bristande kunskap 
om litteratur som gör att man väljer populärlitteratur (ibid., s. 265). De som istället för 
fram låntagarnas önskemål som centralt i litteraturförmedlingen menar att bibliotekarien 
ska visa respekt för användarnas smak och de populära och seriösa litteraturformerna 
anses likvärdiga (ibid., s. 264). Bibliotekarierna visar ofta ståndpunkter som hör hemma 
i båda typerna av förmedling, enligt Smidt (ibid., s. 266). De låntagare som läser 
populärlitteratur framstår i bibliotekariernas ögon som relativt tryggt kulturellt 
förankrade samtidigt som de ser dem som i behov av råd och information om litteratur. 
Den ambivalens som finns angående populärlitteraturen anser Smidt är ett uttryck för 
relationen mellan låntagare och bibliotekarier (ibid., s. 304).  Bibliotekarierna ser sin 
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egen litterära smak som högre stående och Smidt funderar i sammanhanget på om det 
stöter bort låntagarna (ibid., s. 271). Jofrid Karner Smidts pekar på att förutom att den 
efterfrågestyrda litteraturförmedlingen håller på att vinna terräng är den även 
bibliotekets politiska ideal (ibid., s. 272). 
 
2.1.4 Inköpspolitik  
Synen på populärlitteratur har, enligt Smidt, betydelse för vilken inköpspolitik man har 
på folkbiblioteket (ibid., s. 302). Bibliotekarierna framstår som mer eller mindre 
tveksamma till att ge efterfrågan större betydelse än kvalitetsaspekten vid litteraturinköp 
och är i varierande grad skeptiska till att köpa in långserieböcker. Enligt Smidt, visar 
detta, tillsammans med att flertalet bibliotekarier vill föra ut kvalitetslitteratur till 
låntagarna, på att folkbildningstanken ännu lever starkt bland bibliotekarierna (ibid., s. 
128). En restriktiv hållning gentemot inköp av populärlitteratur är till viss del inte 
politiskt korrekt (ibid., s. 303). Det kan också anses oklokt att förkasta 
populärlitteraturen då det är den förhärskande smakinriktningen hos låntagarna. Det är 
också låntagarna som legitimerar verksamheten och de som har den ekonomiska makten 
frågar inte efter ideal utan antal besökare (ibid., s. 304).  
 
2.2. Bibliotekaren som litteraturformidler 
 
Jofrid Karner Smidt diskuterar i artikeln Bibliotekaren som litteraturformidler (1994) 
kring vad olika yrkesgrupper skulle kunna tillföra bibliotekarien som 
litteraturförmedlare. Hon ser biblioteket som en outnyttjad resurs som inte används av 
många människor och vars största problem är att det uppfattas som okänt av människor. 
För att nå fram till nya läsare med bibliotekets utbud måste, enligt Jofrid Karner Smidt 
biblioteket, litteraturen och bibliotekarien som förmedlare synliggöras (1994, s. 7f.).  
 
2.2.1 Olika yrkesroller i litteraturförmedlingen 
Kanske behöver bibliotekarien för att synliggöra biblioteket vara något av 
litteraturkritiker, pedagog, socialantropolog, marknadsförare och journalist på en och 
samma gång, menar Jofrid Karner Smidt.  
I egenskap av kritiker och litteraturkännare behöver bibliotekarien kunna både värdera 
och välja ut ”bra” böcker som man vill att andra ska få upp ögonen för. För att göra 
detta krävs kunskap om litteratur, både om den litterära tradition och om det som sker 
idag inom området. Enligt Smidt kan en intellektuell hållning var till hjälp i 
sammanhanget så att man inte tar några sanningar för givna och håller distans till sin 
egen syn på läsning. Bibliotekarien som litteraturkritiker kan hjälpa människor att finna 
vägen till både nya författare och andra typer av litteratur än den man brukar läsa. Här 
kan utställningar vara en bra förmedlingsmetod. Smidt anser även att bibliotekarien 
skulle kunna vara mer av en journalist i sammanhanget och använda sig av media för att 
visa på vad biblioteket har att erbjuda och locka människor dit.  
 
Då moderna teorier lägger stor vikt vid det samband som finns mellan upplevelsen av 
det man läser och de kulturella faktorer som man uppfattar texten genom skulle 
bibliotekarien också behöva vara något av en socialantropolog. Dessa kulturella mönster 
behöver litteraturförmedlaren vara medveten om, dels för att kunna reflektera närmare 
över sin egen ståndpunkt och dels, för att kunna möta andra människors förväntningar. 
Det räcker inte med att bara veta vad människor tycker om att läsa, enligt Smidt, utan 
även hur människor klär sig, inreder sina hem och umgås med varandra (ibid., s. 9). Att 
bibliotekarien har kännedom om den lokala miljön ser hon som viktigt.  
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Bibliotekarien som pedagog är den som motiverar och skapar positiva förväntningar till 
det som förmedlas och samtidigt övervinner det negativa, enligt Jofrid Karner Smidt. 
Pedagogen är den som tar avstamp i det kända samtidigt som hon visar på nya 
möjligheter. Smidt menar att denna roll även innefattar att man anpassar sig och det som 
förmedlas till rätt nivå och svårighetsgrad för mottagaren. Förutom att ha kunskap om 
sin publik måste förmedlaren vara klar över vad det är man vill uppnå med sin 
förmedling i sammanhanget, exempelvis författarbesök och utställningar. Enligt Smidt 
bor det något av en skådespelare i varje pedagog och det är viktigt att man vågar bjuda 
på sig själv och är tydlig i sin roll. 
 
Smidt menar även att bibliotekarien behöver vara något av en marknadsförare i sin 
litteraturförmedling. Familj, vänner och bekanta är de som betyder mest för valet av 
läsning och den bästa formen av litteraturförmedling är, enligt Smidt, ”nära, subjektiv, 
okonstlad och entusiastisk” (ibid., s. 10). Hon talar också om bibliotekarien som vanlig 
människa ska vara personlig. Det är inte en maskin utan en engagerad medmänniska 
som låntagaren vill möta. Genom att få människor att känna tillit, framhåller Smidt, är 
vad som helst möjligt att uppnå.  
 
Då det svåraste för låntagaren är det okända menar hon att det är anledningen till att 
man går till den del av biblioteket som man känner till och lånar böcker av samma 
författare. Olika förmedlingsmetoder, såsom författarbesök, bokprat och utställningar, 
gör det okända känt för människor och har, enligt Smidt, en viktig uppgift ur den 
aspekten. Smidt anser att den här typen av verksamhet skulle behöva prioriteras i högre 
grad än vad som sker idag. 
Vid mötet mellan text och läsare sker en progression och Smidt talar om, bland annat, 
stora läsupplevelser som förlösande och menar att förmedlaren ständigt måste söka nya 
vägar för att uppnå detta (ibid., s. 11). 
 
2.2.2 Jofrid Karner Smidts syn på folkbildning 
Enligt min uppfattning förespråkar Jofrid Karner Smidt ett folkbildande 
förmedlingsperspektiv. Detta visar sig, bland annat, i att Smidt anser att bibliotekarien i 
egenskap av kritiker och litteraturkännare ska kunna både värdera och välja ut ”bra” 
böcker. Hon ser det också som bibliotekariens uppgift att i rollen som litteraturkritiker 
hjälpa människor att finna vägen till både nya författare och andra typer av litteratur än 
vad man brukar läsa. 
 
2.3 Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek och skolbibliotek? 
 
I artikeln ”Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek  och skolbibliotek?” (1992), 
presenterar Louise Limberg, professor vid Bibliotekshögskolan i Borås, en analys av 
vilka skillnader som föreligger mellan de båda institutionerna. Limberg inleder med att 
konstatera att samverkan mellan skola och folkbibliotek ses som ”ett positivt laddat 
begrepp”. En fördel i samarbetet är att båda vill nå ut till samma målgrupp. 
Barnbibliotekarierna får också möjlighet att nå alla barn genom skolan som i sin tur får 
tillgång till skönlitteratur och viktig lässtimulans. Dessa fördelar förs fram i både lokala 
och nationella måldokument omfattande både kultur och skola. Innehåll och form kan se 
olika ut i denna samverkan och Limberg exemplifierar med olika typer av läsprojekt, 
bokförsörjning till skolan, kulturprojekt, författarbesök samt klassbesök i folkbiblioteket 
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med visningar och undervisning i bibliotekskunskap. Den närmaste samarbetsformen 
mellan skola och folkbibliotek är, enligt Limberg, det integrerade folk- och 
skolbiblioteket. Detta förekommer i stor omfattning i Sverige och för verksamheten 
betyder det att man delar lokaler, mediabestånd och personal. Limberg menar att vi är 
”ovanligt duktiga på samverkan mellan skola och bibliotek” om man ser i förhållande 
till antalet integrerade folk- och skolbibliotek. 
 
Motivet för samverkan är framförallt ekonomiskt för kommunerna men även 
pedagogiskt och kulturpolitiskt. Från ett ekonomiskt perspektiv framstår det som dyrt i 
ett glesbefolkat och avlångt land som vårt att ha två bibliotekssystem. Ur pedagogisk 
synpunkt får skolan tillgång till olika material som de annars inte skulle ha och ur 
kulturpolitisk synpunkt uppnår här barnbibliotekarierna målet att nå alla barn med sin 
verksamhet. Det kulturpolitiska målet som här förs fram är, enligt Limberg, vanligt 
förekommande i kommunerna. Genom skolan kan barnbibliotekarierna erbjuda ”skatter 
av berättelser, historier, spänning, lust och kunskap” till en stor del av sin målgrupp. 
Den både djupa och breda kännedom om böcker som barnbibliotekarierna har förmedlas 
här via bokprat och olika former av tips till eleverna. Louise Limberg menar att det 
integrerade folk- och skolbiblioteket kan se ut som ett ”idealiskt” arrangemang men att 
bakom detta döljer sig ett missnöje, främst från barnbibliotekariernas sida då kraven 
leder till stress och resurserna inte räcker till. För barnbibliotekariernas del innebär 
detta, bland annat, att de har svårt att hinna anordna någon verksamhet på barnens fritid. 
Det integrerade biblioteket leder även till att de skillnader som finns blir otydliga och 
oklara och det blir, enligt Limberg, svårt för politiker och skolledare att inse 
nödvändigheten av att det finns både barn- och skolbibliotek. Vid besparingar kan det 
leda till att barnbibliotekarietjänster dras in då man blandar ihop folk- och 
skolbiblioteksverksamheterna med varandra (Limberg 1992, s. 6).  
 
Historiskt sett har man ofta blandat ihop de båda typerna av biblioteksverksamhet. Detta 
har sitt ursprung i att folkbiblioteken till att börja med låg i folkskolan och att det först 
senare inrättades särskilda skolbibliotek. Från 1960-talet och framåt har folkbiblioteken 
utvecklats och blivit alltmer professionella. För skolbiblioteken har däremot inte 
utvecklingen skjutit fart förrän under 1980-talet i och med Lgr 80. Genom, bland annat, 
en utveckling av det undersökande arbetssättet och skönlitteraturens stärkta ställning har 
skolans behov av välutrustade bibliotek ökat. Då skolbiblioteken inte har kunnat erbjuda 
lärare och elever det material som behövs i undervisningen har istället folkbiblioteken 
kommit att tjänstgöra i dess ställe. Enligt Limberg var det från början ”ivriga och 
kunniga barnbibliotekarier” som bjöd in skolan till folkbiblioteket. 
  
I sitt arbete har barnbibliotekarierna strävat efter att nå ut till alla barn med syftet att 
väcka läslust, då som nu. Målet är att alla barn ska få ”uppleva böckernas fantastiska 
värld”, vilket är ”lovvärt och viktigt”. Limberg anser dock att det finns vissa problem 
med denna målsättning. Barnbibliotekarier tydliggör oftast i mötet med skolklasser att 
de inte är lärare utan att de ”hör till folkbiblioteket, till friheten”. I arbetet med elever på 
biblioteket eller i skolan skulle barnbibliotekarierna istället behöva inse att det är 
skillnad mellan skolbibliotek- och folkbiblioteksarbete. 
Grunden för samarbetet bygger på likheter och vad som förenar bibliotekstyperna. 
LImberg föreslår att man istället bygger grunden på att man har ”vissa intressen och 
värderingar” som är lika och därmed skulle det bli möjligt att ta till sig de olikheter som 
utmärker de båda institutionerna. Limberg ser det som viktigt att man nu börjar 
reflektera kring de skillnader som finns för att utveckla biblioteksarbetet, både vad 
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gäller barn- och skolbibliotek. Nedan presenteras den analys Louise Limberg genomför 
angående vilka skillnader som föreligger mellan folk- respektive skolbibliotek: 
 
 Skolbibliotek Aspekt Folkbibliotek 
 
 ”Elever och lärare Målgrupp Alla kommun- 
 ’alla’ 7-18 år   invånare 
  
 Grupper, klasser Användare Individer som 
    kommer frivilligt 
  

Pedagogisk,  Arbets- Service, individ 
handledande  metoder referenstjänst 
   progr. verksamhet 
   uppsökande 
 
Begränsat,  Media- Brett urval av 
anpassat till  bestånd innehåll och form 
undervisningen   
 
Lagstadgat,  Lag- Frivilligt 
obligatoriskt  stiftning 
 
Skolans mål,  Mål Kulturpolitiska 
läroplaner   mål  
 
Pedagogisk,   Funktioner Folkbildande, 
kulturell, social  kulturell, för 
   information och  
   förströelse, social 
 
Mitt i skolan,  Lokaler Hemtrevliga, 
studieplats för  inspirerande, 
grupper och tyst  ’samhällets 
läsrum   vardagsrum’,   
   ’mitt i byn’ 
 
Styrelsen för  Huvudman Kultur (-och  
skolan*   fritids)nämnd* 
 
Del av annan  Status/ Fristående, 
institution  Organisation ’egen’ 
   institution’ 
 

* Louise Limberg påpekar att i den snabba reformeringen av kommunala 
förvaltningsorganisationer som pågår är det svårt att säga något generellt om vem som 
är huvudman för olika verksamheter (ibid., s. 7) 
 
Essensen av Limbergs analys är att det finns ”en motsättning mellan frihet och 
individorientering i folkbiblioteket mot styrning och grupporientering i skolan”. Andra 
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slutsatser är att både barn- och skolbiblioteket erbjuder både kultur och information 
beroende dels på de kulturpolitiska målen och dels skolans mål som framhäver ”kultur, 
information och kunskap”. Själva utgångspunkten och metoderna måste bli olika för 
folk- respektive skolbiblioteket beroende på att folkbiblioteket i grunden arbetar med 
”individer som frivilligt söker sig dit för att få förströelse eller lära sig något”. I skolan 
arbetar man istället utifrån fastställda läroplaner och målsättningar, vilket innebär att 
”särskilda kunskaper skall inhämtas, vissa färdigheter skall utvecklas och för samhället 
önskvärda värderingar skall förmedlas”. Även om det sker en anpassning till individen 
utgår man från gruppen. Dessa olika förutsättningar leder fram till ett krav på olika 
sorters attityder och arbetsmetoder, typer av service samt lokaler och mediabestånd. 
Limberg framhåller också att folkbiblioteken inte kan kompensera skolbibliotekens 
bristande resurser men väl komplettera. Det samarbete mellan folkbibliotek och skola 
som är typiskt för svenskt biblioteksväsen finns det ”starka skäl att fullfölja” men att 
”tiden är mogen för en tydligare profilering” utifrån de skillnader som påvisas i 
analysen (ibid., s. 8). 
 
2.4 Att väcka läslust – något om bibliotekets kreativa roll 
 
Louise Limberg behandlar tillsammans med lektor Gunilla Borén vid 
bibliotekshögskolan i Borås, barnbibliotekets funktioner i artikeln Att väcka läslust – 
något om bibliotekets kreativa roll (1991). Biblioteket ges här en ”gestaltande roll” som 
visar sig i att barnavdelningen ofta fyller en ”kreativ funktion”. Det innebär att 
verksamheten drivs på ett kreativt sätt som leder till att barn och ungdomar får tillgång 
till ”skapande och lustfyllda aktiviteter”. Fyra faktorer uppfyller denna funktion, 
biblioteksmiljön, litteraturen, barnbibliotekariernas arbetsmetoder samt barnen.  
Folkbiblioteket ses som en både spännande och lättillgänglig institution. Den är 
lättillgänglig då den, bland annat, finns i människors närhet med generösa öppettider. 
Genom det material institutionen erbjuder såsom andra människors tankar och idéer 
anser Borén och Limberg att den är spännande. Särskilt bibliotekets barnavdelning är en 
stimulerande miljö vilken inbjuder barnen till upplevelser som utvecklar deras egen 
kreativitet. Barnavdelningarna är ofta roligt möblerade med växter, ”varierande 
mediaexponering” och har en ”entusiastisk personal”. Barnen erbjuds många 
upplevelser, bland annat, i form av myshörnor, sagorum, spel, leksaker, tävlingar, 
berättarstunder, filmvisningar och musiklyssning, vilket författarna menar är kreativa 
aktiviteter (Borén & Limberg 1991, s. 34). Enligt Borén och Limberg önskar sig barn 
och ungdomar en mysig och inbjudande biblioteksmiljö med bekväma sittmöbler, gröna 
växter och möjlighet till både lugna och livliga utrymmen. De önskar också att 
personalen ska vara både kunnig och tillmötesgående samt massor av böcker och tips på 
bra böcker. 
  
Författarna ser barnböckerna som ”gestaltade världar”, en upplevelse i sig, och menar 
att det är barnavdelningens viktigaste media. För barn och ungdomar är bokens yttre 
viktigare än för vuxna när de ska välja böcker. För bokvalet framstår omslagsbild, att 
läsa på baksidan och bläddra lite för att titta på stilstorlek och illustrationer som mer 
avgörande än författare och klassificering av boken. Borén och Limberg framhåller även 
att den mångfald och bredd som bokbeståndet tillhandahåller ”speglar barnets 
gränslöshet och intressen” samt verkar främja själva läslusten. För den kreativa roll som 
biblioteket spelar är ett stort och brett utbud av böcker viktigt. Men för att en bok ska bli 
läst måste den upplevas som meningsfull att läsa. Enligt författarna läser barn för att det 
är en lustfylld sysselsättning och menar att läsningen ska ge barnen möjlighet att ”få 
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njuta av en bra berättelse”. Borén och Limberg anser att som ”en röd tråd i allt 
barnbiblioteksarbete går huvuduppgiften att väcka barns läslust” oavsett var barnen 
”befinner sig”, i förskolan, skolan eller biblioteket. Detta omfattar alla barn, oavsett om 
de har språksvårigheter eller om det finns andra hinder (Borén & Limberg 1991, s. 35).  
Barnbibliotekariernas uppgift är, enligt Borén och Limberg, att i valet av litteratur 
”tillgodose bredd, kvalitet och efterfrågan” vilket ”ställer stora krav på 
litteraturkunskap, beläsenhet och kunskap om barns läsintressen”. 
 
För att barnens möte med boken ska bli lustfyllt finns det ett flertal metoder. På själva 
barnavdelningen är det viktigt att böckerna är placerade på ett inbjudande sätt och att 
barnen hjälps till rätta av barnbibliotekarien i sitt bokval. De metoder som nämns är 
skyltning, högläsning, utställningar samt besök av författare och illustratörer. Under en 
fortbildningskurs för barnbibliotekarier 1989 gjordes intervjuer för att ta reda på vad de 
ansåg viktigast i sitt arbete med barnen. I intervjuerna nämnde barnbibliotekarierna 
själva mötet med barnen, att det är viktigt att lyssna på och tala med dem, vilket visar att 
de står i centrum för barnbibliotekariernas intresse. Genom sin roll som bibliotekarie, en 
”icke-lärare”, ansåg de att de fick större möjlighet att ”inspirera” till läsning, hellre än 
att ”styra”. Läsningen får inte uppfattas som ett tvång. För det tredje visade 
barnbibliotekarierna en tro på att böcker är ”intressanta och spännande” och att den 
viktigaste uppgiften är att ”väcka barnens läslust” och ”stödja deras utveckling till 
läsare”. Metoden bokprat kom att bli ”ett bärande element” under 1980-talet för 
barnbiblioteksverksamheten med utgångspunkt i detta synsätt. Vid intervjuerna 
framgick även att bokprata i skolklasser var vanligast. Genom skolan får 
barnbibliotekarien ”möjlighet att nå alla barn”, vilket för barnbibliotekarierna ofta varit 
ett ”politiskt mål” (ibid., s. 36). Så småningom började bokprat som metod att 
ifrågasättas utifrån vad barnbibliotekarierna egentligen uppnådde på längre sikt med den 
och om de följdes upp av läraren. Om barnbibliotekarierna ville arbeta med barnens 
läsutveckling i skolan innebar det samtidigt att komma i en pedagogroll som de tog 
avstånd från. Det uppstod också en allmän känsla av otillräcklighet i försöken att nå alla 
barn då de är så många. Det ledde så småningom till en utveckling av metoden bokprat. 
Numera vänder man sig i större utsträckning till vuxna förmedlare istället för direkt till 
barnen för att uppnå den politiska målsättningen. Genom att bokprata för förskolelärare 
och lärare når man fler barn men det innebär samtidigt en förändring av bibliotekariens 
roll då målgruppen blivit en annan. Borén och Limberg talar här om en förskjutning från 
”inspiratör/förmedlare” till ”pedagog/informatör” och även en förändring för barnen i 
kontakten med böcker. ”Kanske förlorar barnen dimensionen av frivillighet och lust 
genom att litteraturen inte presenteras av bibliotekarier som hälsar på tillfälligt utan av 
den vanliga läraren” (ibid., s. 37). 
  
Förutom metoden bokprat har barnbibliotekarierna under 1970- och 1980-talet även 
utvecklat ett samarbete med många andra institutioner för att nå alla barn. Det är bland 
annat vanligt att man samverkar med Barnavårdscentralerna med information om 
språkutveckling och tips på bra böcker för olika åldrar samt bokgåvor.  
Inför framtiden visade intervjuerna att det största hindret som barnbibliotekarierna ser i 
sitt arbete är att de har för lite tid och böcker. Borén och Limberg tolkar svaren som att 
”ambitionerna med verksamheten överstiger tillgängliga resurser”. Framför allt skulle 
barnbibliotekarierna vilja arbeta med en ”fördjupning” snarare än en ytterligare 
”breddning” i sin verksamhet.  
Borén och Limberg tror att de nya medierna såsom TV och video kan komma att 
påverka hur mycket barnen läser i framtiden. Samtidigt kommer många barn genom 
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bibliotekariernas och lärarnas läsfrämjande arbete att utvecklas till läsare. En svårighet 
som de påpekar är att barnavdelningarna på det hela taget tycks stå isolerade inom 
biblioteksverksamheten (ibid., s. 39). Inför framtiden hoppas Borén och Limberg att 
barnbibliotekarierna ska kunna fortsätta i den kreativa roll som de tillskriver dem som 
”förmedlare av lustfyllda läsäventyr”. Den kreativa rollen på barnbiblioteket blir särskilt 
tydlig då barn är kreativa och författarna menar att till dem blir det ”legitimt” att erbjuda 
det som är roligt och spännande. De menar att det är ”barnens egna kreativa kraft som 
gör det möjligt för barnbibliotekarierna att erbjuda lustfyllda upplevelser med hjälp av 
bra barn- och ungdomsböcker” (ibid., s. 40). 
 
2.5 Analysredskap 
 
För att finna en modell som jag kan använda i analys av intervjumaterialet har de två 
ovanstående texterna formats till en syntes. De kriterier som Louise Limberg för fram i 
förhållande till de aspekter hon grundar sin analys på får här funktionen av utmärkande 
drag. Dessa utgör här en grund för respektive verksamhet och används med avsikten att 
få en uppfattning om hur Bokjuryn fungerar på folkbiblioteket. Limbergs analys 
omfattar hela folkbiblioteket, och betraktas till viss del som övergripande i 
sammanhanget då Bokjuryn vänder sig till barn och ungdomar, 0-19 år, barnbibliotekets 
målgrupp (men omfattar naturligtvis även denna). För att förtydliga och fördjupa dessa 
kriterier ur ett barnbiblioteksperspektiv har Att väcka läslust – något om bibliotekets 
kreativa roll använts. I denna behandlar Louise Limberg och Gunilla Borén tillsammans 
barnbibliotekets verksamhet och visar på utmärkande drag för detta relaterat till fyra 
funktioner. Dessa fyra funktioner relateras till ett flertal faktorer i förhållande till 
biblioteksmiljön, litteraturen, barnbibliotekariernas arbetsmetoder samt barnen. Enligt 
min uppfattning utgör de fyra funktionerna tillsammans en förutsättning för att läslust 
ska väckas. För att det tydligt ska framgå ur vilken text kriterier hämtats har jag 
kursiverat det som kommer från den sistnämnda texten i analysmodellen. I 
analysmodellen har funktionerna placerats på följande sätt: Det som berör 
biblioteksmiljön återfinns under Lokaler och under Mediabestånd det som relaterar till 
litteraturen. Arbetsmetoder finns under aspekten med samma namn och under 
Funktioner den kreativa funktion som barnbiblioteket tillskrivs relaterat till att barnen är 
kreativa varelser. Då även folkbiblioteket som institution behandlas i anslutning till 
biblioteksmiljön återfinns dessa kriterier under Status/Organisation. Den eller de 
uppgifter som barnbibliotekarierna tillskrivs av Limberg och Borén relaterat till de fyra 
funktionerna har placerats i anslutning till dessa.  
 
2.5.1 Analysmodell 
 
Målgrupp 
 
Folkbiblioteket: Alla kommuninvånare 
Barnbiblioteket: 0-19 år (hcf 7-9 år, hcg 10-13, hc u 14-19 år) 
Skolbiblioteket: 7-18 år, numera 6-19 år 
 
Användare 
 
Folkbiblioteket: Individer som kommer frivilligt 
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Barnbiblioteket: Individer som kommer frivilligt och grupper på besök med obligatorisk 
närvaro 
Skolbiblioteket: Grupper, klasser  
 
Arbetsmetoder 
 
Folkbiblioteket: Service, individ, referenstjänst, programverksamhet och uppsökande 
verksamhet 
Barnbiblioteket: Barnbibliotekets huvuduppgift: väcka barns läslust, ”röd tråd” i allt 
arbete, oavsett var barnen befinner sig, förskolor, daghem, skolor, bibliotek 
(uppsökande verksamhet/funktion), omfattar alla barn (målgrupp), oavsett om de kan 
språket, är lässvaga samt andra hinder. 
Barnbibliotekets verksamhet och arbetsmetoder: Skyltning, högläsning, utställningar, 
besök av författare och illustratörer (programverksamhet) samt bokprat (en vanlig 
metod utanför biblioteket; ett bärande element i den uppsökande arbetet).  
Två former av bokprat (i skolan): 1. Barnbibliotekarien som inspiratör/förmedlare, 
arbetar direkt mot barnen. Barnbibliotekarien är en tillfällig besökare som gör en 
punktinsats som kännetecknas av att läsningen framstår som frivillig.  
2. Barnbibliotekarien som pedagog/informatör, arbetar via vuxna förmedlare. Metod 
som utvecklats för att nå fler barn och som kännetecknas av att läsningen framstår som 
obligatorisk. I samverkan med skolan: läsprojekt, bokförsörjning till skolan, 
kulturprojekt, författarbesök, klassbesök i folkbiblioteket med visningar och 
undervisning i bibliotekskunskap. 
Utmärkande för barnbibliotekariernas sätt att arbeta: en vilja att möta barnen, att 
lyssna och tala med dem; barnet (individen) står i centrum för verksamheten; genom sin 
roll som barnbibliotekarie, en icke-lärare, inspirera till läsning snarare än styra, 
läsningen får inte uppfattas som ett tvång; en tro på boken som intressant och 
spännande; viktigaste uppgiften att väcka barns läslust samt stödja deras utveckling till 
läsare. 
Hinder i arbetet: för lite tid och böcker; ambitioner överstiger tillgängliga resurser; 
skulle vilja fördjupa snarare än bredda verksamheten. Barnavdelningarna isolerade.  
Samarbete med många institutioner: BVC, barnomsorg, skola för att nå alla barn 
(kulturpolitiska mål).  
Skolbiblioteket: Pedagogisk, handledande 
 
Mediabestånd 
 
Folkbiblioteket: Brett urval av innehåll och form 
Barnbiblioteket: Mångfald och bredd i bokbeståndet. Barnböcker, viktigaste mediet, en 
upplevelse i sig, ”gestaltade världar”. 
Bokens yttre viktigare för barn än vuxna när de ska välja böcker (omslagsbild, 
baksidestext, stilstorlek, illustrationer; betyder mer än författare). 
Bokbeståndets bredd speglar barnets gränslöshet och intressen. 
Barn läser för att det är en lustfylld sysselsättning; ska framför allt ges möjlighet att 
njuta av en bra berättelse (förströelse). 
Barnbibliotekariernas uppgift: Att i valet av litteratur tillgodose bredd (mediabestånd), 
kvalitet (folkbildande), efterfrågan (service). Ställer krav på litteraturkunskap, 
beläsenhet, kunskap om barns läsintressen. Förmedlare av lustfyllda läsäventyr 
(barnbibliotekets kreativa roll/funktion). 
Skolbiblioteket: Begränsat, anpassat till undervisningen 
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Lagstiftning 
 
Folkbiblioteket: Lagstadgat 1997  
Skolbiblioteket: Lagstadgat, obligatoriskt 
 
Mål 
 
Folkbiblioteket: Kulturpolitiska mål 
Barnbiblioteket: Nå alla barn (målgruppen 0-19 år) med syftet att väcka läslust. Målet är 
att alla barn ska få uppleva böckernas fantastiska värld. Får möjlighet till detta genom 
skolan. 
Skolbiblioteket: Skolans mål: kultur, information, kunskap. Läroplan: särskilda 
kunskaper skall inhämtas, vissa färdigheter skall utvecklas och för samhället önskvärda 
värderingar skall förmedlas. 
 
Funktioner 
 
Folkbiblioteket: Folkbildande, kulturell, för information och förströelse, social 
Barnbiblioteket: Även en kreativ funktion, vilket innebär att verksamheten drivs på ett 
kreativt sätt som ger barn och ungdomar tillgång till skapande och lustfyllda aktiviteter.  
Kreativa aktiviteter: myshörnor, sagorum, spel, leksaker, tävlingar, berättarstunder, 
filmvisningar, musiklyssning. 
Barnbibliotekariernas uppgift: Förmedlare av lustfyllda läsäventyr (barnbibliotekets 
kreativa roll/funktion). Den kreativa rollen är särskilt tydlig på barnavdelningen då 
barn är kreativa varelser som det är legitimt att erbjuda det som är roligt och 
spännande, ty barn vill ha det som är roligt (förströelse funktion). 
Skolbiblioteket: Pedagogisk, kulturell, social 
 
Lokaler 
 
Folkbiblioteket: Hemtrevliga, inspirerande, ’samhällets vardagsrum’, ’mitt i byn’ 
Barnbiblioteket: Spännande och kreativ miljö, en upplevelse i sig - roligt möblerad, 
varierande mediaexponering, entusiastisk personal. 
Barn önskar sig: mysig och inbjudande biblioteksmiljö, bekväma sittmöbler, gröna 
växter, lugna och livliga utrymmen. I denna miljö önskar massor med böcker och tips 
på bra böcker (mediabestånd) samt kunnig och tillmötesgående personal 
(barnbibliotekariens roll). 
Skolbiblioteket: Mitt i skolan, studieplats för grupper och tyst läsrum 
 
Huvudman 
 
Folkbiblioteket: Kultur- (och fritids) nämnd 
Skolbiblioteket: Styrelsen för skolan 
 
Status/Organisation 
 
Folkbiblioteket: Fristående ’egen’ institution. Spännande (genom det material som 
erbjuds, människors tankar och idéer) och lättillgänglig (finns i människors närhet, 
generösa öppettider, gratis tillträde och utnyttjande) institution 
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Barnbiblioteket: En del av folkbiblioteket 
Skolbiblioteket: Del av annan institution 
 
3. Metod  
 
3.1 Kvalitativ metod 
 
I metodarbetet har Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) 
av Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang fungerat som en utgångspunkt för valet 
av metod. Till att fördjupa mina kunskaper på området har även Pål Repstad, Närhet 
och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (1999) och Jan Trost, Kvalitativa 
intervjuer (1993) bidragit. Då min avsikt med undersökningen är att försöka förstå hur 
bibliotekarier som väljer att arbeta med Bokjuryn resonerar förefaller det lämpligt med 
en kvalitativ studie i form av intervjuer. Undersökningen omfattar även hur berörda 
bibliotekarier använder Bokjuryn i egenskap av arbetsredskap. Min intention är att se 
Bokjuryn i ett sammanhang, hur den uppfattas och fungerar på folkbiblioteket av barn- 
och ungdomsbibliotekarierna. De barnbibliotekarier som intervjuats är alla delaktiga i 
Bokjuryn. Detta sammanfaller med Holme och Solvangs sätt att resonera då de menar 
att man främst bör eftersträva att få ta del av de intervjuades uppfattning i en kvalitativ 
intervjuundersökning. De framhåller att för att uppnå detta ska respondenten få styra hur 
intervjun utvecklas så långt som möjligt. I sammanhanget har jag valt att arbeta med 
vad Holme och Solvang benämner en ”intervjumanual”. Manualen behöver inte följas 
”till punkt och pricka” vad gäller innehåll eller i vilken ordning frågorna ställs. Det 
viktiga är att intervjun täcker de områden som undersöks (Holme & Solvang 1997, s. 
100f.). Frågorna behandlar i stort sett tre områden, projektet Bokjuryn och arbetet kring 
detta samt det litterära urvalet ur ett litteraturförmedlande perspektiv. För att få en 
uppfattning om hur barnbibliotekarier ser på Bokjuryn har frågor ställts kring projektet 
och de olika aspekter som tillsammans utgör dess utformning. Med avsikten att ta reda 
på hur det används som arbetsredskap har frågor ställts kring arbete, samarbete och vad 
motivet bakom arbetet är samt hur projektet mottagits. Kring det litterära urvalet, en 
aspekt av Bokjuryn, har frågor ställts om hur man förhåller sig till och arbetar med 
detta. Respondenterna har ibland besvarat frågorna i lite olika ordning och följdfrågor 
har ställts vid behov. Intervjuerna har dock hela tiden rört sig kring de aktuella 
frågeställningarna och respondenterna har framstått som angelägna att svara så 
uttömmande som möjligt på frågorna.  
 
3.2 Urval 
 
Bokjuryn vänder sig med sin verksamhet till bibliotek, skola, förskola och bokhandel 
för att nå ut till barn och ungdomar i åldersgruppen 0-19 år. Då mitt perspektiv är knutet 
till folkbiblioteket utgår jag från att barn- och ungdomsbibliotekarierna är de som bäst 
kan ge information om syn- och arbetssätt vad gäller målgruppen. Repstad påpekar att 
valet av de som ska intervjuas är viktigt då de frågor som ställs ska kunna ”knyta an till 
deras personliga erfarenheter och intressen” (1999, s. 76). I mitt val av respondenter, 
barn- och ungdomsbibliotekarier, förmodar jag att det finns både denna erfarenhet och 
ett intresse då samtliga deltar i projektet.  
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Om det finns minsta misstanke om styrning av intervjuresultatet kan det vara lämpligt 
att lägga in ett drag av slumpmässighet i urvalet (Repstad 1999, s. 67). Eftersom jag 
själv arbetar som bibliotekarie inom det län där intervjuerna äger rum och följaktligen är 
mer eller mindre bekant, eller åtminstone vet vilka intervjupersonerna är, kan det vara 
ett bra sätt för att förhålla sig så objektiv som möjligt till vilka urvalet omfattar. För att 
åstadkomma detta drag av slumpmässighet har de fyra första bibliotekarier som visat sig 
intresserade av att delta i undersökningen intervjuats. Efter att ha vägt för- och 
nackdelar med att vara bekant med den man intervjuar kommer Repstad fram till att det 
förmodligen inte spelar någon roll men för att undanröja tvivel om min eventuella 
påverkan på intervjuresultatet har jag valt att gå tillväga på detta sätt (1999, s. 68). Trost 
anser att när man vill förstå en persons ”tanke- och handlingssätt så är antalet personer i 
urvalet givet till singularis” och intervjuerna blev slutligen fyra stycken (1993, s. 109). 
 
3.3 Insamling av empirisk data 
 
Intervjuerna har genomförs inom ett län efter att alla barn- och ungdomsbibliotekarierna 
på samtliga folkbibliotek tillfrågats via brev angående undersökningen. I breven har de 
informerats om syfte, övergripande frågeställningar samt vad intervjuerna kommer att 
användas till. Efter ett par veckor tog jag en telefonkontakt med de bibliotekarier som 
inte självmant hört av sig. I mina ögon var det överraskande många som inte arbetade 
med Bokjuryn eller slutat att driva projektet och inte ansåg sig ha något att säga i 
sammanhanget. Att få fram barnbibliotekarier som arbetade med Bokjuryn och var 
villiga att ställa upp på en intervju var alltså inte så enkelt som jag hade föreställt mig. 
 
Intervjuerna kom att omfatta fyra barn- och ungdomsbibliotekarier samt en provintervju 
med ytterligare en bibliotekarie som tillfrågades på ett tidigt stadium i uppsatsarbetet. 
Provintervjun gjordes för att kontrollera att intervjumanualen motsvarade uppsatsens 
syfte och frågeställningar. Då resultatet av provintervjun visade att manualen fungerade 
har jag valt att redovisa den tillsammans med de andra intervjuerna. Trost menar att allt 
material, inklusive provintervjuer, som finns tillgängligt och är ”hyggligt utförda” bör 
användas (1993, s. 110). Då jag själv inte uppfattar att det finns någon egentlig skillnad 
mellan denna intervju och de övriga har jag valt att låta den ingå i materialet.  
På ett av biblioteken samarbetar en assistent och en bibliotekarie kring Bokjuryn och de 
båda intervjuades tillsammans vid ett tillfälle. I princip kan man säga att assistenten 
sköter det praktiska kring Bokjuryn och att bibliotekarien har det övergripande ansvaret 
samt är dess ansiktet utåt och bland annat informerar om den vid visningar för klasser 
på biblioteket. Provintervjun gjordes i slutet av augusti och sedan har i genomsnitt en 
intervju i veckan genomförts fram till början av oktober 2003. Intervjuerna spänner över 
en ganska skiftande tidsåtgång där den kortaste tog knappt en halvtimme och den 
längsta närmare tre timmar. Variationen beträffande tidsåtgången berodde främst på 
informanternas olika personliga uttryckssätt. 
 
Min avsikt var att samtliga intervjuer skulle utföras på respektive arbetsplats, vilket var 
ett av Repstads förslag (1999, s. 72). En bibliotekarie föreslog dock en annan 
mötesplats, vilken jag uppfattade som neutral, och därför gick med på att använda mig 
av. Övriga intervjuer har ägt rum på de folkbibliotek som respektive barnbibliotekarie 
arbetar vid. I slutet av intervjuerna frågade jag om jag kunde få återkomma om det 
skulle visa sig att det behövdes förtydliganden eller komplettering av uppgifterna, vilket 
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Pål Repstad rekommenderade (ibid., s. 78). Detta har jag sedan använt mig av vid 
tillfälle för att få förtydliganden i ett par frågor via mejl. 
 
Avsikten var att spela in alla intervjuer på band, dels för att man då kan koncentrera sig 
bättre på vad respondenten säger och, dels för att man då senare har den korrekta och 
exakta ordalydelsen enkelt tillhands (Repstad 1999, s. 70). I verkligheten blev det så att 
tre av fem intervjuer kom att spelas in. Vid det första tillfället undanbad sig den 
intervjuade att bli inspelad och i det andra fallet fanns alltför mycket bakgrundsljud. Det 
kändes självklart att tillmötesgå respondenten och inte använda bandspelaren och även 
Repstad framhåller att man ska respektera den intervjuade i det här fallet (ibid., s. 70). I 
dessa båda fall har jag istället använt mig av de anteckningar som gjordes vid 
intervjuerna.  
 
3.4 Bearbetning av empiriskt material 
 
Till att börja med skrevs samtliga intervjuer ut ordagrant, vilket enligt Repstad, är en 
”huvudregel” i sammanhanget. Han menar även att man samtidigt får ett ”nära 
förhållande till materialet” och har möjlighet att ”med försiktig hand redigera” detta 
(Repstad 1999, s. 85). En möjlighet finns också att vid utskriften skapa en viss 
kronologisk och tematisk ordning i materialet (ibid., s. 85). En viss strukturering gjordes 
vid genomgång av det utskrivna intervjumaterialet, vilket innebar att delfrågor hörande 
till samma aspekt angående Bokjuryn fördes samman. Trost menar också att det är 
”oetiskt” att utsätta respondenten för en redovisning av materialet med bibehållet 
talspråk då detta skiljer sig markant från skriftspråket. För materialredovisningen i den 
här uppsatsen innebär det att jag valt att omvandla det utpräglade talspråket i 
intervjuerna till skriftspråk (1993, s. 119). Ett problem som, enligt Trost, skulle kunna 
uppstå om man låter alla läsa ”sina” intervjuer är hur man sedan ska förhålla sig om 
respondenten skulle tycka att tolkningen är felaktig (ibid., s. 90). Med utgångspunkt i 
detta resonemang har jag inte låtit någon av barn- och ungdomsbibliotekarierna läsa 
igenom intervjuutskrifterna, vilket inte heller någon av dem efterfrågat. 
    
Inom länet finns flera kommuner som på det undersökta folkbiblioteket har ett fåtal 
bibliotekarier anställda. Det skulle i en del fall vara lätt att genomskåda vem 
respondenten är. För att intervjupersonerna ska kunna garanteras anonymitet har namn 
och andra ”igenkänningstecken” tagits bort (Trost 1993, s. 97). Utgångspunkten har 
varit att underlätta för de intervjuade att kunna uttrycka sig så fritt som möjligt. För att 
garantera anonymitet har enbart valts korta citat på några få ord men jag anser ändå att 
det är värdefullt att de finns med då de ger en direkt glimt av hur man uppfattar olika 
aspekter av Bokjuryn. Jan Trost påpekar att det är viktigt att tänka på vid bearbetning 
och analys så att inte valda citat avslöjar källan (1993, s. 97). Förutom anonymiteten 
innefattar även tystnadsplikten att man behandlar materialet konfidentiellt, enligt Trost. 
Detta innebär att ingen ”känslig” information som man får ta del av förs vidare. Det 
betyder för den här uppsatsen att jag avstått från att redovisa visst material i ett fall 
(Trost 1993, s. 40).  
 
Enligt Jan Trost finns det många sätt att bearbeta intervjuerna. Då jag utformat frågorna 
i intervjumanualen med frågeställningarna som grund har jag valt att redovisa materialet 
utifrån frågeställningarna med de tilltänkta frågorna. Ett försök har gjorts att föra 
samman frågor och svar tematiskt. I en kvalitativ studie är det meningen att läsaren ska 
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kunna hänga med i tolkningsprocessen och Trost menar att det ”mönster” man kommer 
fram till också ska bli läsarens (1993, s. 120f.).  
 
Enligt Holme och Solvang fångar den kvalitativa metoden ”egenarten” hos det som 
undersöks vilket gör resultatet ”trovärdigt” men inte med nödvändighet ”giltigt” för 
andra då den information som kommer att bli ”central beror på informationskällan” 
(1997, s. 82). Därmed vill jag understryka att detta är några bibliotekariers synpunkter 
på Bokjuryn och att det inte säger någonting om hur andra barn- och 
ungdomsbibliotekarier uppfattar och resonerar kring Bokjuryn, inte heller hur den 
fungerar på andra folkbibliotek. Folkbiblioteken som ingår är av olika storlek men jag 
har inte uppfattat att det har påverkat bibliotekariernas synpunkter i fråga om Bokjuryn 
förutom ur en aspekt. Två av de tre bibliotekarier som är de enda barnbibliotekarierna 
på sitt bibliotek ser en stor fördel i att Bokjuryn är ett så pass ”färdigt” projekt med ett 
redan utarbetat material. 
 
3.5 Analys av empiriskt material 
 
Intervjumaterialet analyseras utifrån den teoretiska ram vilken utgörs av Jofrid Karner 
Smidts arbeten samt det analysredskap som konstruerats. Vid analysen används de 
kriterier som Limberg för fram i Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek och 
skolbibliotek? gällande folk- respektive skolbiblioteket angående ett antal aspekter. 
Dessa kriterier framstår som utmärkande för de båda institutionerna. Då kriterierna 
omfattar hela folkbiblioteket har en fördjupning av barnbibliotekets perspektiv gjorts 
möjlig genom att infoga Att väcka läslust – något om barnbibliotekets kreativa roll. Ur 
denna text har de fyra aspekter som artikeln bygger på, biblioteksmiljön, litteraturen, 
barnbibliotekariernas arbetsmetoder samt barnen, förts in i Louise Limbergs analys. 
Den syn som barn- och ungdomsbibliotekarierna ger uttryck för angående Bokjuryn 
som läsfrämjare och arbetsredskap har i analysen ställts mot dessa kriterier för att 
försöka få en uppfattning om hur Bokjuryn fungerar på folkbibliotekets barnavdelning. 
 
I själva analysen är flertalet men dock inte alla kriterier angående folk- respektive 
barnbibliotek som finns presenterade i analysredskapet aktuella. Aspekter som inte 
kommer att analyseras är lokaler och huvudman samt lagstiftning. Av de funktioner som 
Louise Limberg tillskriver folkbiblioteket ser jag det endast som möjligt att relatera 
förströelse och folkbildning i förhållande till Bokjuryns verksamhet. Det betyder att 
funktionerna kultur, information och social faller bort. Den folkbildande funktionen har 
flyttats till Mediabestånd då Limberg och Borén i förhållande till detta talar om 
barnbibliotekarierna uppgift, att tillgodose kvalitet, i valet av litteratur. Inom 
verksamheten med Bokjuryn, under rubriken Arbetsmetoder, kommer inte funktioner 
som service, referenstjänst, programverksamhet samt uppsökande verksamhet till 
uttryck under arbetet och behandlas följaktligen inte. I förhållande till målgrupp och 
användare vill jag förtydliga att det är barn och ungdomar 0-19 år som avses. 
 
Jag uppfattar det som en tillgång att Limberg och Borén i Att väcka läslust – något om 
bibliotekets kreativa roll valt att vid de (fyra) funktioner som tas upp också resonera 
kring barnbibliotekariernas uppgift och sätt att arbeta i förhållande till dessa då det 
möjliggör en helhetsbild av hur Bokjuryns olika aspekter fungerar på folkbiblioteket. 
Genom analysredskapet tycker jag att jag fått en bra struktur som möjliggör en 
”sortering” av de olika syn- och arbetssätt som framkommer under intervjuerna. Då de 
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kriterier som omfattar skolbiblioteket i mångt och mycket står i motsatsförhållande till 
de kriterier som gäller folkbiblioteket/barnbiblioteket framträdde det senares 
verksamhetsgrund desto tydligare genom detta. Mellan dessa motsatta kriterier skapas 
en slags spännvidd där jag försöker placera in olika aspekter av det som framkommer 
om Bokjuryn som fördjupar bilden av hur projektet fungerar på folkbiblioteket, men 
även i förhållande till skolbibliotekets verksamhet. Vid insortering av intervjuutsagor i 
analysmodellen har jag mot denna bakgrund valt att göra på följande sätt, under 
Arbetsmetoder har de utsagor som relaterar till de arbetsmetoder som används inom 
projektet och hur Bokjuryn, i egenskap av läsprojekt, uppfattas som arbetsredskap 
placerats. Här återfinns även de synpunkter som framkommer angående  vilka 
möjligheter respektive begränsningar Bokjuryn innebär i förhållande till 
barnbibliotekariernas uppgift och arbetssätt samt eventuellt samarbete. Med Bokjuryn 
som arbetsmetod vänder sig barn- och ungdomsbibliotekarierna både till enskilda barn 
och grupper av barn och detta analyseras under Användare tillsammans med de 
reaktioner eller gensvar angående projektet som bibliotekarierna ger uttryck för. 
Bokjuryn sedd ur tävlingsaspekt finns under Funktioner då tävlingar ses som en kreativ 
aktivitet inom den kreativa funktion som Limberg och Borén tillskriver barnbiblioteket. 
De argument som framkommer i förhållande till Bokjuryn som ett nationellt initiativ har 
placerats under Status/Organisation då folkbiblioteket är en egen fristående institution 
med sina egna förhållnings- och arbetssätt. Under Mediabestånd har jag valt att relatera 
de synpunkter som finns i förhållande till det mediabestånd som Bokjuryn genom sin 
utformning erbjuder. Detta innefattar årets utgivning, ålderskategorier samt 
konsekvenser av att projektet är en årlig omröstning. När det gäller litteratururvalet 
innebär det att synpunkter och möjligheter att uppfylla barnbibliotekariernas 
arbetsuppgift relaterat till bredd och mångfald samt kvalitet analyseras här. 
  
Ibland tycker jag att en del synpunkter speglar mer än en sida av folkbibliotekets 
verksamhetsgrund och jag försöker då att i första hand placera in synpunken vid ett 
kriterium men vid några tillfällen har jag valt att placera det sagda vid ett par kriterier. 
En svårighet som jag upplever med analysredskapet är att då alla utsagor är tagna ur ett 
sammanhang kan något av detta ha gått förlorat.  
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4. Litteratur och tidigare forskning 
 
4.1 Informationssökning 
 
För litteratursökningar har jag framförallt använt mig av databasen Libris. Sökningar 
har även gjorts i nordiskt BDI- index och Svenska barnbibliotekets databaser. Det har 
främst varit inom områden som berör läsfrämjande och barnbibliotek. Detta har jag 
sedan haft användning av i litteraturgenomgången och den bakgrund till de 
kulturpolitiska beslut som fattats angående läsfrämjande insatser. För den bakgrund som 
tecknas för själva problemområdet har jag där även sökt litteratur om litteraturstöd och 
folkbibliotekens utveckling. Länsbibliotekets katalog har haft de riksdagstryck som 
behövts för att kunna följa den litteraturpolitiska beslutsgången och en stor del av den 
litteratur som belagts i Libris. Genom Borås högskolekatalog har jag funnit i det här 
sammanhanget relevanta magisteruppsatser. En del av den litteratur som använts har jag 
kommit i kontakt med tidigare i olika kurser inom utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Litteraturförteckningar och hänvisningar 
till andra verk i litteratur och magisteruppsatser har varit till stor hjälp för att finna 
relevanta uppgifter inom de områden som uppsatsen omfattar. 
För att kunna teckna en bild av Bokjuryns verksamhet har ett material som Inger 
Norberg, Svenska barnboksinstitutet och Stina Björkelid, Bokjuryns kansli på En bok 
för alla tillhandahållit använts. Materialet från Barnboksinstitutet omfattar 
projektbeskrivning, protokoll från sammanträden i arbetsgruppen samt en del äldre 
artiklar om Bokjuryn. Här ingår också ett häfte som gavs ut efter första årets 
genomförande, Det första året med Bokjuryn. Från Bokjuryns kansli har jag fått den 
broschyr samt affischer som man framställt för att informera om projektet. Urvalslistor 
av den litteratur som presenterats på en Bokjuryaffisch, kallad 100-listan och topplistor 
över vinnande böcker tillkommer. Uppsatsen utgörs även av ett material som omfattar 
de intervjuer som gjorts för undersökningen av bibliotekariernas inställning till 
Bokjuryn.  
 
4.2 Litteraturgenomgång 
 
Min avsikt är att se på läsfrämjande verksamhet och projekt ur barnbibliotekets 
perspektiv och ge en inblick i barnbibliotekariers syn- och arbetssätt. Tanken är att 
teckna en bild av hur man har ansett att barnbibliotekarierna ska förhålla sig till och 
arbeta med litteratur via en genomgång av ett antal rådgivande handböcker. Övriga 
arbetsuppgifter berörs i den mån de verkar ha betydelse för detta.  
 
4.2.1 Barnbibliotekets läsfrämjande verksamhet 
 
För att spegla den ”läsfrämjande traditionen” inom barnbiblioteket behandlas fem verk 
som hänger samman, Att arbeta i barnbibliotek, Barn i bibliotek, Barnbiblioteket – en 
resurs, Passa, passa upp, passa vidare och Barnspåret: idébok för bibliotek samt Som 
fisken i vattnet. Samtliga verk, förutom den sist nämnda, representerar en i stort sett 
kontinuerlig verksamhet inom barnbiblioteket i arbetet med att motivera barn och 
ungdomar att läsa. För att något visa på barnbibliotekets fortsatta utveckling presenteras 
två artiklar i ämnet, Barnbibliotek på 2000-talet – relik eller levande kultur? samt 
Barnbibliotekarie.nu. 
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En viktig bas för barnbibliotekets arbete har tidigare utgjorts av den målsättning som 
utarbetades 1975 i förhållande till de 1974 antagna kulturpolitiska målen. Enligt artikeln 
FN:s barnkonvention utgångspunkt i bibliotekens nya barnmålsättning (2003) framstår 
den idag som ”föråldrad” i barn- och ungdomsarbetet då många stora förändringar ägt 
rum i samhället. Här nämns IT-utvecklingen, kommersialiseringen och globaliseringen 
samt det ökade medieflödet som exempel på att samhället idag ser annorlunda ut. ”De 
viktigaste utgångspunkterna” i FN:s barnkonvention är att ”barns behov ska tillgodoses, 
barn ska få uttrycka sig” och att ”barn ska få påverka” och ligger till grund för 
målsättningen som antogs av Svensk biblioteksförening år 2002 (FN:s barnkonvention 
utgångspunkt i bibliotekens nya barnmålsättning 2003, s. 8).  
 
I Att arbeta i barnbibliotek: tre uppsatser om verksamhet bland barn och tonåringar 
(1968) håller familjebiblioteket på att växa fram, vilket tros kunna underlätta  
övergången från till exempel barnavdelning till tonårsavdelning (s. 8). Bibliotekets 
huvudfunktion anses vara att förmedla böcker och därmed ses både bokinköp och 
urvalsprocess som en mycket viktig uppgift (1968, s. 9). Vid bokinköp är frågan om 
biblioteket ska köpa in böcker som är populära eller stödja en utveckling till finare 
litterär smak. För tillfället har den sida övertaget som propagerar för en ökad 
läskunnighet med hjälp av populära böcker. Det ses också som viktigt att barnen får läsa 
vilka böcker de vill (ibid., s. 15). Sammantaget framstår det alltså som att det är 
viktigare att barnen läser än vad de läser. Samarbetet med skolan ses som betydelsefullt 
då man där når ”stora grupper” av barn (ibid., s. 24). Till stor del menar man att 
barnbibliotekarierna har samma arbetsuppgifter som den som arbetar på 
vuxenavdelningen men påpekar att barnbibliotekarien möter många fler som egentligen 
inte vill läsa och ska entusiasmeras än vuxenbibliotekarien (ibid., s. 28). 
 
De flesta barn kommer i kontakt med biblioteket genom skolan, om inte förr, då man 
bjuder in klasserna en eller flera gånger under skoltiden (ibid., s. 35). På en 
barnavdelning vill man att det ska sjuda av aktivitet och en rad programformer föreslås, 
bland annat, sagostunder, teater, film, tävlingar och bokprat. Även TV och 
musikprogram med barnskivor ses som bra aktiviteter och man framstår här som på det 
hela taget vänligt stämd mot de nya medier som kommit (ibid., s 35-41). Då läsningen 
ofta minskar i tonåren bör litteraturen vara så lockande att den ”ger direkta impulser till 
fritidsläsning” (ibid., s. 56).  Ett sätt att få tonåringarna intresserade av böcker kan vara 
att presentera några i anslutning till film- och musikprogram (ibid., s. 61).  
 
Fyra år senare, 1972, kom nästa bok, Barn i bibliotek: en idébok om aktiviteter och 
samarbetsformer. Här ses arbetet med boken som en basfunktion och grunden för all 
annan verksamhet. Man har därför valt att inrikta sig på allmänkulturen och vad den kan 
tillföra barnbiblioteksverksamheten ( 1972, s. 10).  
Under senare år har ökade ekonomiska resurser kommit barnverksamheten till del (ibid., 
s. 13f.). De flesta folkbibliotek har numera en barnavdelning men ungdomsavdelning är 
ännu inte så vanligt (ibid., s. 19). Förskolan har blivit den vanligaste samarbetspartnern 
medan man har ett visst samarbete med skolor och fritidsgårdar (ibid., s. 20). 
Sagostunder men också tävlingar och dockteater är vanligt förekommande aktiviteter 
(ibid., s. 24).  
 
Målsättningen på barnbiblioteket är att alla barn får tillgång till bibliotekets medier, 
information och programverksamhet. Framförallt framhävs vikten av att tänka på barn 
från kulturellt ”fattiga miljöer”, främja social gemenskap och barnets utveckling som 
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människa (ibid., s. 29). Förutom böcker, som gagnar barnens språkutveckling, vill man 
att det ska finnas TV, kassetter, spel, pussel, leksaker samt färger och papper på 
barnavdelningen. På det hela taget framstår man som ännu mera vänligt stämd mot de 
nya medier som kommit än i Att arbeta i barnbibliotek. Ett ökat samarbete mellan 
biblioteket och andra förvaltningar så att programverksamheten ökar ses som 
eftersträvansvärt (ibid., s. 35). I detta sammanhang förs olika samarbetsformer fram 
såsom visningar, som även kan innehålla bokprat, klassbesök och depålån till 
mottagningsrum (ibid., s. 43-51).  
Inom programverksamheten ses många möjligheter till en ökad verksamhet, bland 
annat, tävlingar (ibid., s. 160), klubbverksamhet (ibid., s. 127) och författarbesök (ibid., 
s. 133). Utställningar (ibid., s. 136) och skyltning (ibid., s. 146) menar man har en given 
plats på biblioteket. Teaterföreställningar, liksom film, kan också vara ett uppskattat 
programinslag (ibid., s. 152; 163). För att ge alla barn och ungdomar tillgång till en ”väl 
fungerande barn- och ungdomsverksamhet” vill man se ytterligare insatser (ibid., s. 
187). Bibliotekets uppgift i denna verksamhet ses främst som att initiera aktiviteter 
genom samverkan med andra institutioner (ibid., s. 188).  
 
I Barnbiblioteket – en resurs: fem inlägg om bibliotekets roll i barnkulturen (1977)  
påpekas att vi fortfarande lever i ett klassamhälle och att barnens fritid påverkas av 
kommersialiseringen. Man menar att det saknas både samverkan och gemensam 
målsättning då barnkulturen kommit i centrum (1977, s. 14). Barnbiblioteken har både 
för lite böcker och för få barnbibliotekarier (ibid., s. 16). Då det, bland annat, finns en 
rent ”språklig ojämlikhet” bland barn som omfattar både läsförståelse och att kunna 
uttrycka sig anses biblioteket ha en viktig läsfrämjande uppgift (ibid., s. 20). Barn och 
ungdomar ses som den viktigaste målgruppen för biblioteket och man märker här den 
första mer medvetna ansatsen till en uppsökande verksamhet (ibid., s. 18). Det ses som 
önskvärt att biblioteken i större utsträckning satsar på den läsfrämjande verksamheten 
och de tillskrivs ett kulturpolitiskt ansvar för vilken litteratur som köps in. Man talar om 
biblioteket som en länk mellan ”den seriöse författaren och läsaren” (ibid., s. 20).  
 
Barnavdelning har fortfarande svårt att hävda sig i jämförelse med andra avdelningar på 
biblioteket (ibid., s. 29). Att försöka motverka den kultur marknaden saluför ses som 
bibliotekets främsta uppgift (ibid., s. 30). Barnbiblioteket skulle här kunna vara en 
tillgång och man vill att ”kvalitetsbarnboken” ska bli en vardagsvara (ibid., s. 37). När 
det gäller synen på kvalitet har här pendeln svängt i förhållande till Att arbeta i 
barnbibliotek då man ansåg att de populära böckerna kunde ha en viktig funktion samt 
att barnen skulle få läsa vad de ville. Den tidigare okritiska hållningen till de ”nya 
medierna” på barnbiblioteket visar också på en förändring och man ifrågasätter behovet 
av musik, serier och filmvisningar på barnbiblioteket. Barnbibliotekets uppgift som 
läsfrämjare ses istället som mer angelägen (ibid., s. 31ff.). 
  
Folkbibliotekets anses ha ett behov av skolan då man genom den får möjlighet att nå 
alla barn och man efterlyser ett ökat samarbete, bland annat, när det gäller lästräning 
och litteratur (ibid., s. 55; 60). Bibliotekets roll ses här som ”bokfixare och fortbildare” 
medan lärarna anses ha den förmedlande rollen och ”levandegör boken” (ibid., s. 60). 
Även folkbibliotekets varierade former av material skulle kunna fylla ett viktigt behov i 
skolan, samt den kunskap som finns om skönlitteratur (ibid., s. 61).  
 
Inledningsvis skriver man i handboken Passa, passa upp, passa vidare (1982) att den 
lika gärna kunde ha hetat ”Till pappersbokens försvar”, vilket sammanfattar bokens 
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intention väl (s. 7). Den nya teknikens frammarsch och den ökade kommersialiseringen 
med massmarknadslitteraturens utbredande uppfattas som de främsta hoten mot boken 
(1982, s. 8). Barnbibliotekariernas viktigaste uppgift anses vara att föra ut boken till 
barn och ungdomar och därmed förstärks uppgiften som läsfrämjare ytterligare (ibid., s. 
9). Det ifrågasättande av de ”nya mediernas” plats på barnbiblioteket som fanns i 
Barnbiblioteket – en resurs har här förstärkts ytterligare. ”För att nå ut till alla barn” ser 
man det viktigt att barnbiblioteksverksamheten planeras noga. Det uppsökande arbetet, 
som i den tidigare boken låg i sin linda, har här fått fäste och framhålls som viktigare än 
den interna informationsverksamheten. Man ser den uppsökande verksamheten som 
aktiv och målinriktad, vilket uppfattas som positivt, till skillnad från den interna 
informationsverksamheten, som anses efterfrågestyrd. Barnbiblioteksverksamheten 
framstår i sin helhet här som mer offensiv än i tidigare litteratur (ibid., s. 16). Ett antal 
förslag på olika samarbetspartners som biblioteken kan vända sig till för att nå ut förs 
fram, exempelvis BVC, barnomsorgen, studieförbunden och skolan (ibid., s. 61-66). För 
barnbibliotekarierna innebär detta att de i större utsträckning kommer att förmedla 
böckerna till andra som förmedlar dem vidare. Det är ett sätt att nå ut till fler barn än 
tidigare. Tidigare försökte man att med olika medel få barnen att komma till biblioteket 
men nu vill man istället söka upp dem där de befinner sig (ibid., s. 9). Här har alltså 
skett en omsvängning i resonemanget mot tidigare i Barn i bibliotek då allmänkulturen 
skulle locka barnen till biblioteket. 
  
I arbetet på barnbiblioteken ses upprättandet av en målsättning för verksamheten som ett 
viktigt redskap och man föreslår att antingen de kulturpolitiska mål som antogs 1974  
ligger till grund för målsättningsarbetet eller den målsättning som antogs 1975-76 för 
barnbiblioteket (ibid., s. 17). Bibliotekets uppgift är att ”slå vakt om läs- och 
skrivkulturen” då den ses som hotad från många håll av andra media (ibid., s. 26). 
Skönlitteraturen framhålls som en möjlighet att utveckla språket och tankeförmågan, 
den hjälper till att göra världen begriplig och sätter fart på fantasin (ibid., s. 26ff.). Det 
kvalitetsurval som görs vad gäller inköp av böcker bör också omfatta alla andra medier 
som finns på biblioteket. Om man måste välja ska man hellre köpa ”mästerverk” än 
”lättlästa böcker” (ibid., s. 36). Tidningar och tidskrifter bör finnas på barnavdelningen 
men man är däremot tveksam till diabildsserier (ibid., s. 39f.). Man anser att tal- och 
punktskriftsböcker fyller en viktig funktion men att de ska användas med måtta och 
urskillning (ibid., s. 40f.). Vad gäller serier samt (ibid., s. 41) TV och video bör dessa 
medier inte förekomma på biblioteket. Den kritiska hållning som man gav uttryck för i 
Barnbiblioteket - en resurs till dessa medier har här förstärkts ytterligare. Musik på 
barnavdelningen bör helst vara levande och bygga på delaktighet och gemenskap. 
Tidigare köpte man in musik på efterfrågan för att tonåringarna skulle komma till 
biblioteket. När man slutade med det försvann de därifrån men man vill trots allt hellre 
stå för alternativen (ibid., s. 47f.).  
Genom läroplanen, LGR 80, som föreskriver ett ”elevaktivt arbetssätt” ser man en 
möjlighet att utveckla samarbetet med skolan via skolbiblioteket (ibid., s. 72).  
En samverkan angående barnkulturfrågor i barnkulturgrupper inom kommunerna tas 
också upp. Man vill genom ett skapande av dessa motverka skräpkulturen (ibid., s. 83). 
 
Som en uppföljning till Passa upp, passa, passa vidare kom Barnspåret: idébok för 
bibliotek (1994). Bibliotekets samarbete med olika instanser för att nå ut med boken till 
nya låntagare ses numera som en del av verksamheten. Det finns ett väl etablerat 
nätverk men man har istället svårt att tidsmässigt hinna underhålla det. 
Barnbibliotekarier tvingas idag, enligt Kerstin Rydsjö, istället att ägna en avsevärd tid åt 
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andra sysslor än barnavdelningen och dess verksamhet. Nedskärningar och 
omorganiseringar är istället problem man brottas med och vars konsekvens är att allt 
färre barn och ungdomar kommer i kontakt med bibliotekets verksamhet (Barnspåret: en 
idébok för bibliotek 1994, s. 9). Till skillnad från tidigare böcker, som har visat på ett 
bestämt sätt att förhålla sig och arbeta på inom barnbiblioteket, visar Barnspåret på ett 
förändrat synsätt genom att föra fram mångfalden. Barnbiblioteken har framstått som en 
relativt homogen grupp som bedrivit en likartad verksamhet och utvecklats åt samma 
håll. Detta skulle kunna bero på den i stort sett gynnsamma utveckling man haft fram 
till slutet på 1980-talet (ibid., s. 10).   
Liksom i Passa upp, passa, passa vidare beskrivs flera yttre faktorer som i hög grad 
påverkat barnbibliotekets utveckling, bland annat, datoriseringen av biblioteken. 
Förutom det samarbete man utvecklat med olika institutioner nämns andra förändringar, 
som läroplanen för 1980 och med utgångspunkt i denna barnbibliotekariernas samarbete 
med skolan. Skolbibliotek med skolbibliotekarier inom skolans verksamhet håller på att 
utvecklas. FN:s barnkonvention, som Sverige ratificerade 1990, skulle kunna vara en 
möjlighet till att utforma nya målsättningar för barnbiblioteken (ibid., s. 15-24). 
 
I Barnbibliotekets plats i bibliotekssystemet och i kulturpolitiken talar Anna Birgitta 
Eriksson om en grundläggande uppdelning inom biblioteket mellan barn- och 
vuxenavdelningen. Som barnavdelningens basverksamhet, som bara eller nästan bara 
förekommer där, räknas sagostunder/sagoklubbar, bokprat och boksamtal, läsprogram 
av typ ’sommarboken’, tävlingar samt bok- och biblioteksinformation till ”Viktiga 
vuxna”, föräldrar, lärare och barnomsorgspersonal (ibid., s. 36f.). Till skillnad från 
arbetet med vuxna är barnverksamheten inriktad på grupper. De gruppinriktade 
arbetsmetoderna förutsätter ”ett speciellt bokbestånd” med fler titlar av samma bok samt 
mer tid till förberedelser te x läsa böcker, men gör också bokbeståndet mer 
lättillgängligt. ”På skalan mellan service och folkbildning” anser Eriksson att 
barnbiblioteket har en högre grad av folkbildande uppgift än vuxenbiblioteket (ibid., s. 
37). Då man fått alltmer insikt om barns språkutveckling har verksamheten kommit att 
riktas mot allt mindre barn och kontakten med BVC anses därför av många som den 
allra viktigaste (ibid., s. 40). Den tidigare fritidsverksamheten har förändrats och allt fler 
använder sig numera av biblioteket i en ”arbetssituation”. Det innebär att många barn 
idag för första gången möter biblioteket genom daghem, skola eller någon annan 
institution och inte genom familjen på fritiden (ibid., s. 35). Barn har behov av att skaffa 
sig kunskap om världen genom egna erfarenheter och boken och biblioteket stärker 
”barnens förmåga att upptäcka mer och uttrycka sig mer nyansrikt och mångsidigt”. En 
väl genomförd barnbiblioteksverksamhet ska i förlängningen leda till att biblioteket 
uppfattas som en självklar rättighet av barnen och ett kunskapens hus (ibid., s. 39). 
Därav följer att en ”biblioteksfostran” av barnen blir hela bibliotekets viktigaste uppgift 
då det handlar om att trygga framtiden (ibid., s. 40). 
 
Inom barnbiblioteksarbetet har (under 1980-talet) en förändring skett mot den 
”litteraturförmedlande uppgiften” – att ge rätt bok till rätt barn vid rätt tidpunkt istället 
för studiebesök och biblioteksvisningar. Eriksson skissar i Barnbibliotekets uppgifter 
två huvuduppgifter, dels litteraturen med förmedling genom till exempel bokprat och 
sagoberättande, dels själva biblioteket med bland annat lokaler och samlingar (ibid., s. 
43). Uno Nilsson beskriver bokpratet som det tydligaste exemplet på hur barnbiblioteket 
aktivt arbetar med att förmedla boken. Han menar att metoden idag ses som självklar 
och handlar om att sprida ”läs- och bibliotekslust” (ibid., s. 93).  
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Barnbibliotekarierna anses ha en nyckelposition i fråga om att se till att det är litteratur 
av hög kvalitet som kommer barnen till del samt för att säkerställa en fortsatt 
kvalitetsutgivning. Det uppsökande arbetet ses som en förutsättning för att nå alla barn. 
För att en fortsatt god läsutveckling ska kunna äga rum påpekas att biblioteket inte får 
ligga längre hemifrån än att man kan ta sig dit. I det sammanhanget tillskrivs 
barnbiblioteket en pedagogisk uppgift som omfattar att lära barnen använda och 
uppträda på biblioteket samt sköta sina låneböcker (ibid., s. 45). Ett viktigt 
arbetsredskap är små, enkla utställningar och skyltningar (ibid., s 46). 
 
Anna Birgitta Eriksson anger i Barnbibliotekens medier tre skäl till att man köper in 
böcker till biblioteket. För det första köper man in böcker som man vill erbjuda sina 
låntagare och för det andra sådana man anser att man bör ha. Ett tredje skäl är att 
böckerna efterfrågas och man därför köper in dem även om man inte egentligen vill 
tillgodose denna efterfrågan. Eriksson menar att det ofta kan finnas skäl både för och 
emot att köpa in böcker. Några skäl som hon tar upp är att man inte har råd eller att 
boken inte är av tillräckligt bra kvalitet samt att man inte tycker om den. I fråga om 
barnlitteraturen har det, enligt Eriksson, förekommit ett antal diskussioner genom åren 
(ibid., s. 47). När det gäller lättlästa böcker menar Eriksson att barnbiblioteket har ett 
behov av sådana, bland annat, med tanke på de barn som just lärt sig läsa och de som 
har lässvårigheter men framhåller att de ändå ska ge en läsupplevelse för att vara 
berättigade (ibid., s. 50f.). Både barnböcker på olika invandrarspråk och talböcker anses 
befogade och då det gäller andra AV-media kan bok och band exempelvis ses som ”en 
väg till boken” (ibid., s. 53f.). Musik i form av visböcker och andra böcker om musik 
ses som självklara medan visor på kassett som ett komplement kan accepteras men 
däremot inte rena musikinspelningar. Datorer på barnavdelningen förefaller kunna vara 
användbara, om de ges en utformning som passar barnen (ibid., s. 55f.).   
 
Uno Nilsson menar att ”rätt text eller annat medium till rätt barn vid rätt tillfälle är 
barnbibliotekets kärna”. För att kunna förverkliga detta möte mellan barnet och boken 
har barnavdelningen byggt ett nätverk av ”Viktiga vuxna”. I kontaktnätet ingår både 
offentliga institutioner och privata organisationer och nätverket ses som en ”effektiv 
metod” för att nå ut till alla barn. I detta finns dels, ”Viktiga vuxna”, som kan fungera 
som vidareförmedlare, dels resurser, som tillsammans med bibliotekets egna kan 
samverka ”till verksamhetens bästa”, och inte minst, barnen (ibid., s. 63). I den 
offentliga delen i kontaktnätet finns bland annat BVC, förskolor, skolor, fritidsgårdar 
samt barnkulturgrupp och den privata delen omfattas exempelvis av kyrkor, 
studieförbund, föreningar och klubbar samt bokhandel (ibid., s. 64). 
Bibliotekets förhållande till ungdomar och deras läsning är fortfarande en ”olöst knut” 
men en utveckling har däremot skett när det gäller metoder för att nå både lässvaga och 
handikappade barn i förhållande till den övriga barnbibliotekslitteraturen (ibid., s. 127). 
 
Läsfrämjande projekt representerar, till skillnad från barnbibliotekets ordinarie 
verksamhet, tillfälliga möjligheter att stimulera barns och ungdomars läsning. Som 
fisken i vattnet: barnets väg till språk och läsande (2000) innehåller en 
sammanställning av 46 läsprojekt och visar att, vad jag vill benämna, en projektkultur 
har växt fram under de senaste åren på barnbiblioteksområdet. I Som fisken i vattnet kan 
man se en del av den effekt som bidragen från Kulturrådet haft på 
biblioteksverksamheten för barn och ungdomar runt om i Sverige. Det är också tydligt 
att den ökade samverkan mellan olika institutioner man önskade från kulturpolitiskt håll 
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realiserats. Syftet med boken är att vara både ”en källa till inspiration” och ett 
”användbart redskap” i det läsfrämjande arbetet (Som fisken i vattnet, 2000, s. 9f.).  
Författaren Torgny Karnstedt ger en inledande beskrivning av de omfattande 
besparingar som gjorts inom både biblioteks- och skolverksamheten och hur de på olika 
sätt drabbat barn och ungdomar. Karnstedt talar i positiva ordalag om alla de projekt 
som idag drivs för att ”stödja barns läsglädje och skrivlust” men anser samtidigt att de 
inte kan ersätta det vardagliga arbetet, ”gnetandet” som bygger ett hållbart samhälle. 
Projekten är som braständare, menar han, och det är ”deras öde är att de upphör efter en 
tid” (ibid., s. 20).  
 
Sammantaget visar projektformerna och arbetsmetoderna på ett brett spektrum av 
möjligheter att nå ut med böcker och inspirera till läsning, bland annat i form av 
sagoverkstad, visningar och bokpåsar i varierade former. När barnen är små försöker 
man nå ut till föräldrarna med olika typer av information om språkets betydelse och vad 
biblioteket kan erbjuda i sammanhanget. Då barnen börjat skolan blir bokprat en allt 
vanligare metod liksom införandet av ett ”tävlingsmoment” i verksamheten. Bokgåvor 
till olika åldersgrupper är något som ingår i många av projekten. Det förs ingen 
diskussion om vilka böcker som ska läsas ur kvalitetssynpunkt utan det viktiga verkar 
vara att man läser, att läslusten väcks. De flesta projekten är ett samarbete mellan olika 
institutioner, oftast biblioteket och skolan men även förskolan, barnomsorgen och 
barnhälsovården samverkar i stor utsträckning med varandra. En del av projekten 
finansieras med medel från den befintliga budgeten medan andra kan vara helt 
finansierade utifrån. Oftast tillkommer olika typer av bidragsgivande institutioner och 
bland annat de statliga bidragen för inköp av litteratur och läsfrämjande aktiviteter 
redovisas på flera håll som en viktig del av finansieringen. Vissa projekt har kommit att 
bli en del av den ordinarie verksamheten, en del har ändrat form för att sedan fortsätta 
medan andra upphört. Barnbibliotekarierna är den mest representerad yrkeskategorin 
och de framstår även som drivande för de flesta av projektens tillkomst.  
 
I artikeln Barnbibliotekarie på 2000-talet – relik eller levande kultur? (1999) efterlyser 
Detlef Barkanowitz och Maria Törnfeldt i SABs barn- och ungdomskommitté en 
kartläggning av barnverksamheten. De undrar om den årliga statliga utdelningen av 25 
miljoner till inköp av barn- och ungdomsböcker leder till att fler böcker når fram till 
barnen. Barkanowitz och Törnfeldt hänvisar till utredningen Barnbokens ställning och 
de besparingar som folkbiblioteken utsatts för och frågar vilka konsekvenser detta fått 
för barnbibliotekarierna i deras arbete med barnen. De tecknar en bild av 
barnbibliotekarierna situation där mycket av deras arbete ägnas vuxna låntagare istället 
för att komma barnen tillgodo.  
I de politiska måldokument som finns är barn och ungdomar enligt Barkanowitz och 
Törnfeldt en prioriterad grupp men de framstår som tveksamma till om det verkligen 
förhåller sig så i verkligheten. Ett ”professionellt och högkvalitativt 
barnbiblioteksarbete” menar de kräver förberedelser och handlar om att både skapa och 
vidmakthålla ”lust och glädje” för litteraturen i barnens möte med denna. Förutom tid 
till detta behövs det också ett kontaktnät med till exempel barnomsorgspersonal, lärare 
och föräldrar. Barkanowitz och Törnfeldt menar att barnbibliotekarierna utbildar dessa 
grupper i barnlitteratur. Detta är ett arbete som kostar både pengar och tid. Tid behövs 
även för inläsning av barnlitteratur för att kunna ge barnen en bra service. De menar att 
både biblioteksledningar och politiker måste medvetandegöras om vad det faktiskt 
innebär att prioritera barn- och ungdomsverksamhet. De återkommer till att det handlar 
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om tiden ”kanske den viktigaste resursen av alla” (Barnbibliotek på 2000-talet – relik 
eller levande kultur? 1999, s. 26).   
 
Detlef Barkanowitz, konsulent vid Norrlands länsbibliotek, resonerar i artikeln 
Barnbibliotekarie.nu, Biblioteksbladet (nr 1, 2001) vidare kring barnbibliotekariernas 
arbetssituation och verksamhet på folkbiblioteken. Trots utredningen Barnbokens 
ställning menar han att det varit förhållandevis tyst kring barnbibliotekarierna och 
barnbiblioteken. Kanske beror på att barnbiblioteken blivit så självklara att man inte 
resonerar kring dem. Kulturrådet delar varje år ut 25 miljoner för bokinköp men 
Barkanowitz menar att det är inte så säkert att det är fler böcker som behövs inom 
biblioteksverksamheten. Det framstår snarare som ett större problem att besparingarna 
raserat många fungerande nätverk mellan bibliotek och skola. I och med detta menar 
han att förutsättningarna ändrats i barnbiblioteksarbetet och att det är den brist på 
”utbildade förmedlare som arbetar nära barnen och väcker deras läslust” som framstår 
som ett av de akuta problemen. Barkanowitz anser att barnbibliotekarierna har en viktig 
uppgift i att utbilda nya förmedlare av litteratur. Om de inte ges möjlighet till detta kan 
de inte heller bygga upp nya nätverk. Enligt Detlef Barkanowitz upptas 
barnbibliotekariernas tid istället av fler pass i informationsdisken och ett ökat 
öppethållande. Även skolan kräver sitt i form av ”bokprat, boklådor, sagostunder”.  
 
Många barnbibliotekarier önskar ett utökat samarbete med förskola och skola utan att 
det väckt något större gensvar och den tid som skulle behövas för eftertanke och 
visioner saknas. Barkanowitz ser dock en del ”ljuspunkter” i bland annat den ökade 
medvetenheten om att barn läser mindre, de nationella läskampanjerna och ett ökat 
intresse från statens sida när det gäller barnboksutgivningen. Han menar att detta skulle 
kunna vara ”nya möjligheter att utveckla verksamheten”. För att förverkliga dessa 
efterlyser han verksamhetsplaner och verksamhetsmål som kan bilda grund. Något som 
Barkanowitz ser som viktigt är att man lägger ett barnperspektiv på sin verksamhet och 
för fram barnens rättigheter (Barkanowitz 2001, s. 24).  
Barkanowitz menar att barnbiblioteken måste definiera sin roll gentemot förskola och 
skola samt barnbibliotekarien gentemot lärarna. En klar ansvarsfördelning och 
gemensamma mål i ett utökat samarbete behövs istället för att barnbiblioteket servar 
skolan. Inför framtiden ser han det som viktigt att barnbibliotekarietjänsterna inte 
”reduceras till bokprat, hopplockande av bokpaket eller bokuppsättning” (ibid., s. 25). 
 
4.3 Tidigare forskning 
 
Här nedan presenteras uppsatser som skrivits under senare år och som anknyter till mitt 
ämnesområde. Vad är läsfrämjande? av Sara Bengtsson och Bokprat pågår av 
Charlotte Hansén Goobar tillhör biblioteksområdet medan Bibliotekariers och lärares 
läsfrämjande är i ämnet sociologi. Den förstnämnda uppsatsen tar upp läsfrämjande ur 
en mer övergripande synvinkel medan de andra två rör konkreta läsfrämjande insatser. 
 
I Vad är läsfrämjande?: en jämförande textstudie av synen på läsning och 
läsfrämjande åtgärder under tre decennier (1998) visar Sara Bengtsson hur synen på 
läsfrämjande verksamhet ändrats från 1970-talet fram till slutet av 1990-talet. Enligt 
Sara Bengtsson har läsfrämjande verksamhet ”traditionellt” haft som målsättning att få 
människor att läsa ”bättre” litteratur och grunden för detta har varit folkbibliotekets 
folkbildande funktion (Bengtsson 1998, s. 2). I studien ingår texter med avsikt att spegla 
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bibliotekets, statens och bokmarknadens syn på läsning och läsfrämjande. Hon 
definierar läsfrämjande åtgärder utifrån de aktiviteter som det kommit att omfatta såsom 
”bokprat, utställningar, författarbesök och litteraturlistor”, vilket nämnts tidigare (ibid., 
s. 3). 
 
Sara Bengtsson kopplar två begrepp, nytta och nöje, som sedan diskuteras genom 
uppsatsen i förhållande till läsning och synen på läsning (ibid., s. 5).  
Beroende på om man betonar nyttan eller nöjet med läsningen kommer olika slags 
litteratur att föras fram i förmedlingsarbetet. Under 1970-talet betonades nyttan med 
läsning och de läsfrämjande åtgärderna förde fram kvalitetslitteratur i ett försök att 
förändra människors läsvanor och värderingar. För att få en läsupplevelse menade man 
att litteraturen måste vara av ”rimlig kvalitet” (ibid., s. 29). Så småningom har det skett 
en förskjutning under 1980-talet fram till 1990-talet då man istället kommit att fokusera 
på ”läslust och läsglädje”. Bengtsson menar att läsaren fått en högre status och kommit 
att bli ett subjekt i diskussionen kring läsfrämjande åtgärder där hon tidigare sågs som 
ett objekt. Detta innebär en ny inriktning på arbetet som kommer att betona det 
”individuella” tillsammans med upplevelsen av läsningen. Kvaliteten på litteraturen 
framstår som underordnad och den ”uppfostrande” attityden har, enligt Bengtsson, 
försvunnit. I det läsfrämjande arbetet vill man locka till läsning ”för läsandets egen 
skull” och den har därmed fått ett egenvärde, tonvikten har hamnat på nöjet. En spegling 
av detta skulle kunna vara att folkbiblioteken låter efterfrågan styra inköpen i större 
utsträckning och köper in mer populärlitteratur än tidigare. Enligt Sara Bengtsson kan 
detta ses som en läsfrämjande åtgärd i sig. Hon ser denna utveckling som positiv och en 
fråga om demokrati, att människor får den litteratur de efterfrågar. Sammantaget ser hon 
det som ”bättre att människor läser än vad de läser” (ibid., s. 30). Den läsfrämjande 
verksamheten har, enligt Bengtsson gått från att ”locka till läsning av viss litteratur” till 
att ”just locka till läsning” (ibid., s. 31). 
 
I Bibliotekariers och lärares läsfrämjande: en undersökning av den läsfrämjande 
kampanjen LÄS 2000! (2001) studerar Annika Wahlström den nationella kampanjen 
LÄS 2000! närmare. LÄS 2000! är liksom Bokjuryn en nationell läsfrämjande åtgärd, 
vars målsättning är att få fler barn och ungdomar att läsa mer.  
Magisteruppsatsens syfte är att främst undersöka samarbetet mellan bibliotekarier och 
lärare inom LÄS 2000! samt ”vad man gör inom kampanjen LÄS 2000!”. Wahlström 
vill också ta reda på vad ”kampanjer av det här slaget betyder” för skolans och 
bibliotekens läsfrämjande verksamhet samt om den ökar (Wahlström 2001, s. 1). Målet 
med LÄS 2000! är att bilda nätverk genom att engagera en bibliotekarie och en lärare i 
varje kommun vars samarbete ska fungera läsfrämjande på lång sikt. Tanken med att 
välja dessa två yrkeskategorier är att bibliotekarier anses ha den litteraturkännedom som 
behövs och lärare den pedagogiska kompetensen. Avsikten med LÄS 2000! var också 
att man på Svenska barnboksinstitutets webbsida skulle ”skapa en projektbank” genom 
att inventera läsfrämjande projekt (ibid., s. 28). 
 
Wahlström konstaterar att både bibliotekarier och lärare ”anser det läsfrämjande arbetet 
vara väldigt viktigt”. Hennes slutsats är att genom LÄS 2000! har läsningen fått större 
uppmärksamhet både i skolan och på biblioteket. Främst lärarna verkar ha fått ett ökat 
intresse för läsning av skönlitteratur. Kanske har de tidigare uppfattat att ”läsfrämjande 
hör till bibliotekariernas arbetsområde” (ibid., s. 40).  
LÄS 2000! har inte lett till ett ökat samarbete mellan bibliotekarier och lärare. Samtliga 
bibliotekarier och alla lärare utom en hade redan etablerat ett samarbete innan 
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kampanjen. De sätt man samarbetar på är ”genom att diskutera det läsfrämjande arbetet” 
och inköp av litteratur med varandra. Vid olika läsprojekt tar man också ”hjälp av 
varandra”. Dessa sätt att samarbeta ser Wahlström som bra då man tar till vara 
varandras yrkeskompetenser. Trots projektbanken, där man skulle kunna tänka sig att 
man får inspiration och nya idéer, har arbetsmetoderna inte förändrats genom LÄS 
2000!. En förklaring skulle, enligt Wahlström, kunna vara att man inte har tillräckligt 
med tid och personal och då fortsätter att arbeta med de metoder man är van vid (ibid., 
s. 41f.) De flesta bibliotekarierna och lärarna är positiva till det nätverk som byggts upp 
genom kontaktpersoner i kommunerna men lärarna är mest positiva. Wahlström menar 
att detta beror på att de saknat ett nätverk att arbeta i tidigare. Bibliotekarierna har redan 
ett nätverk genom de barnbibliotekskonsulenter som finns i varje län (ibid., s. 42). Både 
bibliotekarier och lärare har ”märkt effekter av LÄS 2000! i form av ökat läsintresse hos 
eleverna” (ibid., s. 43).  
 
Annika Wahlströms slutsats är att den läsfrämjande verksamheten sammantaget inte har 
ökat genom kampanjen LÄS 2000!. Samtliga tillfrågade driver redan olika former av 
läsfrämjande verksamhet. Läsfrämjandet framstår i förhållande till detta som ”en väl 
etablerad del” av bibliotekets respektive skolans verksamhet. Enligt Wahlström har 
däremot LÄS 2000! lett till att läsningen kommit i centrum och att man har börjat 
reflektera kring det läsfrämjande arbetet, vilket hon anser minst lika viktigt (ibid., s. 43). 
Då ”kampanjen lyckats få ut sitt budskap om vikten av att läsa” anser Wahlström att den 
varit ”lyckad”. En fördel är också att LÄS 2000! inte är en ”tidsbegränsad kampanj” 
utan att man kan ha nytta av nätverket under en lång tid framöver (ibid., s. 44). Då det 
framstår som allt viktigare att kunna läsa i informationssamhället menar Wahlström att 
det läsfrämjande åtgärdernas betydelse på bibliotek och skolor ökar. Det läsfrämjande 
arbetet handlar idag om att väcka läslust och bokprat har blivit en vanlig metod. Ett 
annat sätt kan vara att delta i ett projekt (ibid., s. 45).  
 
I Charlotte Hansén Goobars magisteruppsats Bokprat pågår: läsmiljö vid bokprat i 
samband med ett läsprojekt i skolan (2003) ingår det nationellt läsfrämjande projektet 
Bokjuryn som en del av ett lokalt läsprojekt. Enligt Goobar har samhället de senaste 
åren ökat sina insatser för att främja läsningen genom olika kampanjer och projekt, 
främst när det gäller barn och ungdomar (2003, s. 1). Även Läsår Stockholm vänder sig 
till de yngre för att stimulera läslusten och Bokprat pågår är ett delprojekt inom 
kampanjen som drivs under läsåret 2001/2002. Målet är att utöka det läsfrämjande 
arbetet på både bibliotek och skola och inom projektet erbjuds alla skolor i 
Stockholmsområdet bokprat (Goobar 2003, s. 3). Bokjuryn ingår som en del av Bokprat 
pågår och målet är att 40 000 barn och ungdomar ska vara med i omröstningen av 2001 
års utgivning (ibid., s. 1). Goobars avsikt är titta på hur miljön verkar i förhållande till 
den läslust som man vill väcka men även vilka faktorer som påverkar miljön i sig (ibid., 
s. 2). I förhållande till detta har jag främst intresserat mig för de reaktioner och 
synpunkter som framkommer i förhållande till Bokjuryn i undersökningen.  
 
Urvalet av litteratur till bokpraten har hämtats ur 100-listan, som är relaterad till 
Bokjuryn och vid varje bokprat har även en Bokjuryaffisch funnits med. Goobar visar i 
undersökningen på mycket blandade reaktioner vid information om Bokjuryn. Vid ett 
bokprat skriver hon att ”då avtar intresset direkt” och vid ett annat tillfälle märks ingen 
skillnad när bibliotekarien växelvis pratar om böcker och Bokjuryn (ibid., s. 34). En 
klass verkar redan känna till Bokjuryn och eleverna ”visar stort intresse för att rösta” 
(ibid., s. 36). Under bokpraten händer det också att tävlingsaspekten i Bokjuryn särskilt 
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förs fram, att ”Stockholm ensamt ska försöka bräcka hela resten av Sverige” vad gäller 
antalet röstande (ibid., s. 38). För de bokpratande bibliotekariernas egen del framstår det 
inte som så viktigt att få eleverna att delta i omröstningen utan de vill främst väcka 
läslust (ibid., s. 41). Respondenterna uttrycker en viss ”skepsis” kring 
Bokjuryomröstningen, och intresset minskar som regel vid informationen om Bokjuryn, 
men då det är en del av målsättningen med Bokprat pågår fortsätter de att informera om 
den. Enligt Goobar verkar inte informationen om Bokjuryn ”gynna bokpratsmiljön”  
(ibid., s. 55).  
 
Bibliotekarierna uppger att de först blev ”bestörta” över den litteratur som urvalet 
innehåller. De menar båda att de inte känner till vilka kriterier som använts vid 
skapandet av 100-listan. Bibliotekarierna har inte heller hunnit läsa fler böcker än de 
som ingår även om de egentligen har hela 2001 års utgivning står till sitt förfogande. En 
av dem menar att det ”är något fel på det här Bokjuryurvalet. Det är det faktiskt”. Vid 
bokpraten håller de inte alltid på åldersindelningen i listan i förhållande till elevernas 
ålder (ibid., s. 49). Skolorna som deltar i Bokprat pågår får ett bokpaket som innehåller 
de 25 böcker som ingår i den åldersgrupp man valt. Utöver detta är det upp till skolan 
att skaffa fler exemplar. Att det inte finns tillräckligt med böcker är något som båda 
respondenterna beklagar djupt (ibid., s. 50).  
 
Då bokurvalet är relaterat till Bokjuryns 100-lista behöver respondenterna inte göra 
egna boklistor utan har en färdig att använda. Dessutom påpekas att 100-listan är 
”relativt känt begrepp” samt att den är ”lättare att förmedla” än hela Barnbokskatalogen. 
En nackdel som respondenterna upplever är dock att ”urvalet är begränsat och 
svåranvänt” och de är ganska ”kritiska” i förhållande till 100-listan. Den kritik som 
respondenterna för fram menar Goobar kan bero på att de inte tycker om de titlar som 
finns. Samtidigt förbryllas hon av den ”starka kritik” som framförs då de samtidigt 
anser sig vara oberoende av den. Hon funderar vidare om det skulle kunna bero på att de 
redan pratat så många gånger om böckerna att de helt enkelt tröttnat på dem (ibid., s. 
69).  
100-listan utgår från nyutgiven litteratur vilket Goobar anser ger många fördelar i 
sammanhanget, bland annat, finns böckerna att köpa samt speglar den tid vi lever i nu 
och vårt sätt att se på livet (ibid., s. 70). Goobar menar att den anknytning Bokprat 
pågår har till Bokjuryn kan ge en minskad frihet i valet av litteratur. Då de bokpaket 
som skolorna får i samband med Bokprat pågår utgår från det urval som 100-listan visar 
kan en förväntan skapas om att det är dessa böcker som bokpraten kommer att 
presentera. Den tydliga relationen till ålder i 100-listan kan också innebära en 
begränsning av urvalet vid bokpraten (ibid., s. 72).  
Goobar anser att de böcker barn och ungdomar erbjuds ska vara av god kvalitet och då 
urvalet till 100-listan är gjort av personer som är ”kunniga på barn- och 
ungdomslitteratur” har den därmed en kvalitetsprägel. De intervjuade bibliotekarierna 
för inte heller fram några klagomål vad gäller kvaliteten på böckerna (ibid., s. 73).  
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5. Intervjuresultat 
 
Materialredovisningen utgår från uppsatsens frågeställningar ”Hur använder 
barnbibliotekarier Bokjuryn som arbetsredskap och motiverar sitt arbete med 
projektet?” och ”Hur ser barnbibliotekarier på det läsfrämjande projektet Bokjuryn 
som förmedlingsmetod?” och de frågor som utformats med syfte att besvara dessa i 
förhållande till intervjumanualen (se bilaga: Intervjumanual). Tillsammans bör 
frågeställningarna besvara problemställningen ”Hur fungerar Bokjuryn i förhållande till 
folkbibliotekets litteraturförmedlande verksamhet?”. Först redovisas 
barnbibliotekariernas arbete med projektet, vad de vill uppnå samt eventuella 
samarbeten. Därefter följer synpunkter på det gensvar barnbibliotekarierna tycker sig ha 
fått i arbetet med Bokjuryn samt framtida fortsättning. Sedan behandlas projektet ur 
läsfrämjande synpunkt, både sett ur det lokala folkbibliotekets och vad det innebär att 
Bokjuryn är ett nationellt projekt samt hur de ser på olika aspekter av projektets 
utformning. Då det litterära urvalet utgör en central del av Bokjuryn som arbetsredskap 
behandlas barnbibliotekariernas förhållningssätt och synpunkter på detta till sist för sig. 
Efter varje avsnitt följer en mycket kortfattad sammanfattning. 
 
För att kunna garantera de intervjuade barnbibliotekarierna anonymitet benämns de med 
andra namn än sina egna. Frågan om hur länge barnbibliotekarierna arbetat med 
Bokjuryn ställdes i början av intervjuerna för att jag skulle få en uppfattning om hur 
djupgående kunskap och erfarenhet de kunde tänkas ha av projektet. Anna, Cecilia och 
Elsa samt biblioteksassistenten Doris har arbetat med Bokjuryn sedan den startade 
1997. Britt har arbetat med den första året den kom och sedan med 2002 års Bokjury. 
Det bibliotek Britt nu arbetar på har haft Bokjuryn sedan den började. Fredrika har 
arbetat med Bokjuryn 1999 och 2000 då biblioteket drev ett eget större projekt de två 
första åren som Bokjuryn fanns. Efter ett uppehåll har hon för avsikt att ta upp arbetet 
igen i och med Bokjuryn 2002.  
 
Då det är länsbibliotekens uppgift att informera folkbiblioteken om Bokjuryn tyckte jag 
det var intressant att få veta om det i realiteten är så barnbibliotekarierna fått kännedom 
om projektet. Anna och Britt säger att de fick information om Bokjuryn via 
länsbiblioteket till att börja med, även Elsa tycker sig minnas att det var de som 
skickade ut information. Varken Cecilia eller Fredrika minns riktigt vem som skickade 
ut information men den kan ha kommit från länsbiblioteket. Samtliga barnbibliotekarier 
kände alltså till Bokjuryn redan från början. 
När barnbibliotekarierna i intervjuerna talar om ”länet” avses länsbiblioteket, ”KUR-
pengar” är det bidrag folkbiblioteken fått för inköp av barn- och ungdomslitteratur och 
när de talar om ”BTJ” är det Bibliotekstjänst de menar.   
 
5.1 Hur använder barnbibliotekarier Bokjuryn som arbetsredskap och 
motiverar sitt arbete med projektet? 
 
För att få veta hur Bokjuryn används som arbetsredskap har frågor ställts kring deras 
arbete, samarbete och vad de vill uppnå med att arbeta med projektet. Vid intervjuerna 
har jag också frågat om hur de uppfattar att projektet tas emot samt om de kommer att 
fortsätta arbeta med detta.  
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5.1.1 Barnbibliotekariernas arbete, vad de vill uppnå med detta samt eventuella 
samarbeten: 
Anna har vänt sig till skolan och lärarna med Bokjuryn. Det finns ingen direkt tanke om 
varför hon valt att vända sig dit ”utan det har blivit så”. Från början var det biblioteket 
som informerade om Bokjuryn på ett lärar- och bibliotekariemöte. Därefter har de lärare 
som vill vara med fått anmäla sina klasser till biblioteket. Till att börja med var det bara 
en skola som deltog men sen har det långsamt spridit sig, särskilt inför den senaste 
omröstningen. Anna säger att på sätt och vis blir Bokjuryböckerna som en vanlig 
bokdeposition till skolklasserna, fast det är mera arbete. På det viset tycker hon att det är 
bra att Bokjuryn är så väl förberett för det är ändå mycket arbete med att beställa, 
iordningställa och fördela böckerna till de olika klasserna som deltar. Boklådorna 
innehåller 1-2 exemplar av de 25 böcker som ingår i den ålderskategori som är avpassad 
till klassen, arbetsmaterial och en närmare presentation av Bokjuryn samt adressen till 
Barnens bibliotek på nätet. I boklådorna till de yngre barnen skickar hon även med 
klistermärken och bokmärken. Anna sammanställer sedan röstsedlarna, om de inte 
röstat via nätet, och skickar vidare till länet. Bibliotekarien har ibland bokprat för 
eleverna inför att Bokjuryn ska komma igång. Hon har inte haft Bokjuryn och möjlighet 
att rösta på folkbiblioteket utan bara satt upp 100-listan. Med Bokjuryn vill Anna att 
barn och ungdomar ska få uppleva ”den där fantastiska läsupplevelsen” som man kan få 
genom att läsa bra böcker. Samtidigt som hon vill ge det vidare menar hon att barnen får 
mycket annat med på köpet, som att språket utvecklas och ett större ordförråd. 
Barnbibliotekarien säger att det helt enkelt är hennes arbete att få barnen att läsa böcker.  
De lärare som anmäler sina klasser är de som redan är intresserade av litteratur och 
tycker att det är viktigt att barnen läser. De lärare som man har ett samarbete med delar 
man också i grund och botten synen på litteratur med, enligt barnbibliotekarien.  
 
På det bibliotek som Britt arbetar på har man haft Bokjuryn från starten och den hade 
redan kommit igång när hon började tjänsten. En annan bibliotekarie på 
barnavdelningen sa till henne att de måste sätta upp den då det inte blivit av. Det 
menade Britt att det måste man väl inte. Men tillsammans skyndade sig då och satte upp 
”utställningen om Bokjuryn” i alla fall, annars skulle hon kanske ha ”kunnat tänkt lite 
före vad man skulle göra med det”. Det innebar att de satte upp 100-listan, lade fram 
Barnbokskataloger, röstsedlar och en låda att stoppa dessa i. Böckerna som finns med 
på 100-listan skyltades på en snurra med bokmärke i för att barnen skulle se att de ingår 
i Bokjuryn. 100-listan och rösttalong skickas även ut till filialerna. De har tidigare haft 
ett eget projekt där barnen även fick motivera vilken bok de tyckte bäst om, vilket 
bibliotekarien tycker är positivt för att det aktiverar barnen till skillnad från Bokjuryn 
och blir något mer än att ”bara” läsa. Britt menar att man nog måste också tala mer 
aktivt för Bokjuryn om det ska bli något, vilket är svårt när man tycker att själva 
”konceptet” är fel och ”kanske är det därför det går dåligt”. Biblioteket har i dagsläget 
inget samarbete kring Bokjuryn. 
 
Cecilia säger att när Bojuryn kom och bibliotekarierna träffades på barnbibliotekarie-
mötena som länet anordnar och man hörde ordet Bokjuryn så var det ”blä”. ”Det var 
någonting som blev pålagt oss, som man kände att det här måste vi vara med i, är vi inte 
det så är vi konstiga”. Doris säger istället det kändes som om Bokjuryn skulle kunna bli 
”en rolig grej” och att hon var väldigt engagerade de första åren. De dukade upp ett 
”jättestort” bord i biblioteket med böcker och information, vilket numera krympt. På 
biblioteket har de Bokjuryn i form av en utställning som Doris sköter, liksom 
röstsammanställningen, medan Cecilia är den som informerar om Bokjuryn vid 
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visningar för skolklasser. I de böcker som skyltas för Bokjuryn stoppar Doris 
bokmärken samt röstsedlar. Cecilia tror att det är särskilt viktigt för barn att få titta inuti 
böckerna, te x hur stor texten är och om det finns några bilder, och därför har de dem 
utställda på ett bord. När Cecilia berättar om Bokjuryn brukar hon även hänvisa till 
Barnens bibliotek och att man kan rösta där. Vid visningarna brukar hon också prata om 
ett antal böcker, numera tar hon första bästa och säger några ord, men tidigare 
presenterade hon 7-8 böcker ordentligt. Hon säger också att hon har vissa böcker som 
hon gärna vill prata för även om de inte hör till årets utgivning. Cecilia säger att hon 
tycker att det är svårt att bli ”entusiasmerad” i arbetet med Bokjuryn i längden då hon 
inte ser att det får något resultat. 
Det läsfrämjande arbetet har minskat överhuvudtaget på biblioteket då personalen blivit 
färre. Om det fanns mer tid skulle Doris gärna vilja göra något i samarbete med småbarn 
och föräldrar i anslutning till Bokjuryn. Detta även med tanke på att det är många i 
åldersgruppen 0-6 år som röstar på biblioteket. De första åren fick man in ”jättetravar” 
med röstsedlar från förskolor, skolor, barn och föräldrar. Eftersom det är svårt att få 
tiden att räcka till tyckte de att det var bra när möjligheten att rösta via nätet kom för då 
blev det ”betydligt enklare” för dem. Cecilia säger att Bokjuryn skulle behöva 
underhållas bättre men samtidigt, att då måste man tycka att det är ”så pass viktigt” att 
man avsätter en del av sin arbetstid till det. Men för att göra det tycker hon att det 
behövs att det händer lite nytt ibland och att man blir lite ”peppad”, vilket hon tyckte att 
hon blev det när röstningen på nätet kom. Hela arbetssituationen handlar om en ständig 
tidsbrist, enligt Cecilia. Bibliotekarien tycker också att de slappnat av sedan Bokjuryn 
blev ”permanentat på något sätt” för den finns ju där hela tiden.  
 
Material om Bokjuryn skickas även ut till filialerna och där sätter man upp affischerna 
och lägger fram röstsedlar. Samma sak gäller skolbiblioteken men Cecilia vet inte hur 
materialet används. Hon har funderingar kring det här med böcker och läsning i skolan 
och menar att det är skillnad på skol- och fritidsläsning, som ju är frivillig till sin natur. 
Överhuvudtaget ställer hon sig tvekande till att så mycket görs på uppdrag av skolan då 
Bokjuryn lätt kan bli ett arbetsmoment till. Bibliotekarien undrar om det är läraren som 
säger att ”nu ska ni läsa en bok och så ska ni rösta på Bokjuryn”. Cecilia framhåller att 
man vill ju att det här med bibliotek och böcker ska vara ”roligt”. Hur pass aktiva 
lärarna är när det gäller Bokjuryn vet hon inte säger hon. Däremot tycker Cecilia att 
Bokjuryn borde vara ett samarbete mellan biblioteket och skolan. Samtidigt anser hon 
att man inte kan gå ut från bibliotekets sida och säga att nu ska vi ha Bokjuryn och så 
har man inte tid med det ute på skolorna. Främst är Bokjuryn ett samarbete mellan 
biblioteksassistenten och bibliotekarien men även länet. 
Cecilia talar mycket om att man idag försöker arbeta utifrån FN:s barnkonvention (På 
barns och ungdomars villkor, den nya målsättningen för barnbiblioteket, min 
anmärkning) på barnavdelningen. Bibliotekarien tycker att Bokjuryn är en bra idé i 
förhållande till att man försöker öka barnens medbestämmande i enlighet med 
konventionen. Hon funderar  även över om några barn intervjuats då det skulle vara 
intressant att få veta om barnen vill ha det så här. Cecilia ser det som viktigt att barnen 
får rösta och tala om vilka böcker de tycker är bäst och uppfattar det som positivt att 
”bokjuryn är för alla ”. Kanske kan även förlagen ha nytta av detta när de ska välja vilka 
nya böcker de ska ge ut men om man sedan alltid ska gå efter vad barnen vill läsa är en 
annan sak säger hon. Något annat de funderar över är om bokhandeln på något sätt är 
inblandad i Bokjuryn, om de får sälja mer böcker i och med den.  
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Elsa har riktat sin verksamhet med Bokjuryn mot dagis, förskola och skolan förutom att 
den finns på huvudbiblioteket och filialer. Hon använder sig av kommunens e-mejl 
system för att informera alla berörda inom dessa verksamheter. I informationen hänvisar 
hon till Barnens biblioteks- och Kulturrådets hemsida samt anger rösttiden och 
möjligheten till bokprat. Bokpraten omfattar hela årets produktion och inte bara urvalet. 
Tidigare skickade hon ut en mycket mer omfattande information men eftersom de flesta 
vet vad Bokjuryn är idag ser hon inte behovet som lika stort. Dessutom går det ju lika 
bra att hämta informationen direkt som att hon sitter och skriver av den för att sedan 
skicka ut till samtliga. Hon säger att i och med att information inte sänds ut direkt kan 
arbetet med Bokjuryn ha minskat. I förra årets Bokjury rekommenderade Elsa att man 
skulle gå in på nätet och rösta istället för att som tidigare år lämna in röstsedlar till 
biblioteket som hon sedan sammanställt. Röstsedlar delades då ut till filialer, 
utlåningsstation och skolbibliotek förutom att man kunde rösta på huvudbiblioteket. 
Bibliotekarien skulle gärna vilja att arbetsmaterialet var klart och utskickat vid 
terminens start så att eleverna kunde få information om Bokjuryn vid bokpraten redan 
från första början. I början av terminen tar hon alltså inte upp Bokjuryn vid bokpraten 
men så fort den kommit igång informerar hon om den. Under hela perioden som 
Bokjuryn pågår finns även 100-listan uppsatt. Motivet för hennes arbete med Bokjuryn 
är att ”så många barn och ungdomar som möjligt läser årets böcker och upptäcker 
läsandets glädje, kort sagt syftet är läsfrämjande”. Bokjuryn utgår från folkbiblioteket 
och Elsa har inget samarbete kring den med någon. 
 
Fredrika har valt att rikta in sitt arbete med Bokjuryn på skolan, årskurs fyra. Detta 
innebär 3-4 klasser att arbeta med och det tyckte hon kändes lagom. Hon har bjudit in 
varje klass till biblioteket för information om Bokjuryn och bokprat. Hon tycker att det 
ger lite mer att ha med Bokjuryn vid bokpraten ”istället för att bara ha vanliga bokprat”. 
Barnbibliotekarien säger också att hon försöker hinna läsa alla böcker inför bokpraten. 
Utöver detta har skolorna samt bokombuden fått information om Bokjuryn och då har 
hon samtidigt hänvisat dem till att rösta på nätet. Vid bokombudsträffarna för 
barnomsorgen har hon även presenterat nya bilderböcker. Alla berörda informeras även 
om Barnens bibliotek där Bokjuryn har sin hemsida. Upplägget för Bokjuryn har sedan 
varit det samma sätt då hon tyckt att det fungerat bra. Inför Bokjuryn 2003 har hon för 
avsikt att vända sig till årskurserna tre och fyra, vilket skulle innebära dubbelt så många 
klasser att informera och bokprata inför. Den skolbibliotekarie som finns på den berörda 
skolan har funderingar på att ha Bokjuryn för de andra klasserna på skolan samtidigt. 
Med Bokjuryn vill hon få barn och ungdomar ”mer intresserade av böcker, bibliotek 
och läsning”. Fredrika har hitintills inte haft Bokjuryn på folkbiblioteket så till vida att 
man inte har kunnat rösta där fast material och böcker funnits uppskyltade. Detta har 
hon planer på att ändra till nästa Bokjuryn så att även enskilda låntagare kan delta. Hon 
funderar även på att göra en informationsträff för alla lärare och bokombud. Fredrika 
säger att Bokjuryn inte säljer sig självt utan är ett projekt man måste arbeta aktivt med 
för att det ska ge något resultat. En fördel som hon ser är att idag känner många barn 
redan till Bokjuryn och vet vad det är. Bibliotekarien säger att hon skulle också behöva 
arbeta mer med talböcker och Daisy (Digital Accessible Information System, min 
anmärkning) i sammanhanget så att fler barn kan bli delaktiga i Bokjuryn. 
 
Sammanfattningsvis används flera olika arbetsmetoder i samband med Bokjuryn såsom 
bokdeposition, utställning och skyltning samt visning men att informera om projektet 
vid bokprat är vanligast. Barnbibliotekarierna informerar olika verksamheter om 
Bokjuryn, framför allt barnomsorg och skola. Samarbete förekommer bara i ett fall. 
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Arbete med projektet riktas både mot enskilda barn på folkbiblioteket och grupper, 
mestadels skolklasser. Motivet för att arbeta med projektet är (naturligtvis) läsfrämjande 
men det är även något de ”måste” arbeta med.  
 
5.1.2 Vilket gensvar Bokjuryn väckt bland personal och barn inom bibliotek och 
skola samt fortsatt arbete med projektet: 
Från början väckte Bokjuryn ett visst intresse bland lärarna i skolan som, enligt Anna, 
blivit allt större. Hon upplever att många av dem är entusiastiska och därför tror hon att 
arbetet med projektet kommer att fortsätta framöver. På biblioteket uppfattar hon att hon 
är den enda i personalen som intresserar sig för projektet. På huvudbiblioteket brukar 
Anna sätta upp affischen med bokomslag och barn och ungdomar frågar ibland efter de 
böckerna. Hon har hört kommentarer från lärare som säger att eleverna uppskattar att 
böckerna är nya och fräscha. Bibliotekarien är också av uppfattningen att många elever 
tycker det är ”ganska roligt” att rösta. Vid genomgång av talongerna säger Anna att hon 
inte tyckt sig märka att eleverna främst skulle se Bokjuryn som en tävling. 
  
Det är inte så många barn kommer till biblioteket och Britt tror att de som kommer 
uppfattar Bokjuryutställningen som ”tråkig”. Barnavdelningen har överhuvudtaget varit 
lite stillastående under senare år. Britt säger att det kanske är därför som Bokjuryn har 
väckt ”noll” intresse bland övrig personal. Hon har inte bestämt sig för om hon ska 
fortsätta med Bokjuryn på biblioteket nästa år. Det beror på om hon kan göra någonting 
mer med det än vad de har nu. 
 
Cecilia säger att det är aldrig några spontana frågor från barn eller föräldrar om 
Bokjuryn. När man informerar om den menar hon att svaret i stort sett blir ett ”jaha”. 
Hon har en del funderingar kring om Bokjuryn har blivit ett projekt för skolan, om det 
mest är där som man läser och röstar. Bibliotekarien brukar informera sina kollegor om 
Bokjuryn och under vilken tid omröstningen pågår men säger att de inte verkar vara 
intresserade. När Cecilia har visningar och stannar vid Bokjuryutställningen är hennes 
upplevelse att barnen inte är så intresserade. Samtidigt säger hon att det kan ju vara 
många barn som är intresserade och som röstar via nätet, som hon inte känner till. Doris 
säger att av rösttalongerna att döma så är det mest småbarnsföräldrar som läser och 
röstar tillsammans med sina barn när de är på biblioteket. Trots de invändningar som 
finns anser Cecilia att man nog bör ha Bokjuryn på biblioteket. Samtidigt har hon svårt 
att se vad man skulle kunna göra mera för att nå ut med den bättre.  
  
Elsa säger att intresset för Bokjuryn från skola, dagis och förskola hela tiden varit 
”tämligen svalt”. Man arbetar mycket med skönlitteratur på dessa institutioner men inte 
så gärna i den form som Bokjuryn erbjuder, enligt bibliotekarien. Ett skäl till detta är att 
det inte finns tillräckligt många exemplar av varje bok. Eftersom hon är barn- och 
ungdomsbibliotekarie har Bokjuryn setts som hennes uppgift av övrig personal på 
biblioteket. Elsa har uppfattat det som att eleverna tycker att det är spännande med 
Bokjuryn när hon informerar om den vid bokprat. Här tror hon att just detta med att man 
kan vinna priser blir ”en positiv ingrediens”. Elsa kommer förmodligen att fortsätta 
arbeta med Bokjuryn, dock inte engagerad till 100 % eftersom litteratururvalet styr 
omröstningen i för hög grad och det är svårt att få fram tillräckligt många exemplar av 
varje bok. För egen del ser hon inte arbetet med Bokjuryn som ”så betungande” längre i 
och med att alla nu får rösta på nätet. Elsa ”har en känsla av” att röstningen 
överhuvudtaget minskat idag mot tidigare. 
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Fredrika tycker att lärarna reagerat ”lite extra” på att man kan vinna priser i de klasser 
hon informerat om Bokjuryn i. Men på det hela taget tycker bibliotekarien att Bokjuryn 
väckt lite gensvar. Däremot tycker personalen på biblioteket att det är roligt med 
Bokjuryn. Fredrika har intryck av att barnen verkar tycka att Bokjuryn är kul ”för att det 
är en tävling” och att det är ”spännande” för att det är just nya böcker som ingår i 
Bokjuryn och säger att hon tänker fortsätta arbeta med den.  
 
Sammanfattningsvis verkar Bokjuryn inte väcka något större gensvar på folkbiblioteket 
eller bland personalen. Hos barnen väcker dock projektet ett större gensvar, liksom i 
skolan. Bibliotekarierna, utom möjligen en, har för avsikt att fortsätta driva projektet. 
 
5.2 Hur ser barnbibliotekarier på det läsfrämjande projektet Bokjuryn 
som förmedlingsmetod? 
 
För att få en uppfattning om hur barnbibliotekarierna ser på Bokjuryn följer här nedan 
en redovisning av de synpunkter som framkommit ur ett läsfrämjande perspektiv, både 
sett ur det lokala folkbibliotekets och i egenskap av nationellt projekt samt genom att 
belysa olika delaspekter, vilka tillsammans utgör projektets utformning. 
 
5.2.1 Hur barnbibliotekarierna ser på Bokjuryn ur läsfrämjande synpunkt, både 
sett ur lokalt och nationellt perspektiv : 
Enligt Anna ökar intresset för Bokjuryn med allt fler deltagande klasser för varje år. 
Som hon ser det innebär det många läsande elever som får arbeta med litteratur och det 
tycker hon är bra. Anna arbetar för tillfället både med ett lokalt projekt och så Bokjuryn 
och tycker sammantaget att det är utvecklande ”för en själv”. Det hon ser som bra med 
Bokjuryn är att mycket av arbetet är gjort, te x litteratururvalet, då det ofta är brist på tid 
och uppfattar den aspekten av Bokjuryn som ”praktisk” och genomförbar för ett mindre 
bibliotek. Skolbiblioteken är enligt bibliotekarien så gott som obefintliga i denna 
kommun och hon tror därför att Bokjuryn väckt så pass stort gensvar.  
  
Britt ser Bokjuryn som ett ”jippo” som inte har någon läsfrämjande effekt alls. Hon 
tycker att själva idén är ”fel” då det är svårt att se vad Bokjuryn syftar till egentligen. 
Om det är meningen att barnen ska välja ut de bästa böckerna så menar hon att detta inte 
fungerar då de röstar på böcker från andra år och inte håller sig inom sin ålderskategori 
vid röstningen. Britt ser inte att Bokjuryn tillför det läsfrämjande arbetet något på 
biblioteket och har inte märkt att barnen skulle låna och läsa mer tack vare den. Hon 
menar att man på biblioteket anser att man ”måste” ha Bokjuryn och inte ser det som 
frivilligt och att det därmed blir mer av en börda än en tillgång. Barn- och 
ungdomsbibliotekarien säger att fördelen med lokala projekt är att du styr formen själv 
och kan modifiera verksamheten om det behövs till skillnad från det nationella 
Bokjuryn. Britt tror att Bokjuryn fungerar bättre i skolan då man arbetar utifrån fastare 
ramar och säger även att så fritt som det är upplagt här på folkbiblioteket blir det 
”meningslöst”. Hon tycker att i princip är det bra med nationella initiativ men just den 
här idén tycker hon ”inte är så bra”. Då Britt menar att Bokjuryns uppläggning är för 
svår för barnen skulle ett sätt att göra den bättre kunna vara att man gick ut med ett 
begränsat urval som alla barn får rösta på. Samtidigt säger bibliotekarien att eftersom 
Bokjuryn ändå fortsätter fungerar den säkert bättre någon annanstans. 
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Cecilia anser att Bokjuryn är en ”bra idé” i grund och botten men ställer sig frågande till 
om den har gett något resultat ur läsfrämjande synpunkt då projektet, vad hon känner 
till, inte utvärderats. Hon funderar kring om det bara är de redan ”frälsta” barnen, det 
vill säga de som redan läser, som man når fram till. Cecilia säger att de var väldigt 
negativa i början till Bokjuryn då informationen var bristfällig, materialet var försenat 
och den dåvarande projektledaren inte svarade på frågorna. De kände sig positivt 
inställda till Bokjuryn i sig men tyckte att det ”praktiska runtomkring” inte fungerade. 
Cecilia anser liksom Britt att det är svårt att nå ut med Bokjuryn på folkbiblioteket och 
väcka intresse för projektet. Genom folkbiblioteket når man bara den del av allmänheten 
som redan vet att det är viktigt och bra med läsning för barn och ungdomar och det 
menar hon är för ”selektivt”. På det viset tror Cecilia att det kanske passar bättre att 
arbeta med Bokjuryn i skolan. Bokjuryn känns, enligt Cecilia, som något av ett tvång 
och hon säger att så småningom kanske de blir så modiga att de man törs avstå, om den 
skulle visa sig inte ge någon läsfrämjande effekt. Bibliotekarien säger att Bokjuryn 
kanske är mer inarbetad i skolan idag än på folkbiblioteken. Cecilia tycker att det blev 
för många läsfrämjande initiativ på en gång under den tidsperiod som Bokjuryn kom 
och exemplifierar med LÄS 2000! och Läsrörelsen. Till viss del, menar bibliotekarien, 
blev de negativt inställda till Bokjuryn för att de hade så mycket annat som skulle göras. 
Enligt Cecilia var det Kulturrådet bok om barns läsvanor (Barnbokens ställning – inom 
biblioteksväsendet och barnomsorgen, 1996, min anmärkning) som satte igång alla 
projekt. I och med att barns läsning minskat tycker hon att det kan vara bra med 
nationella initiativ och de projektpengar man kan söka sedan dess. Men grundproblemet 
menar Cecilia egentligen är att man har för lite personal och att det därmed uppstår en 
ständig tidsbrist. Hon anser att det i det långa loppet inte hjälper hur mycket pengar man 
får till böcker i form av KUR-pengar och projekt när det saknas personal som kan göra 
något av det hela. Cecilia tror mer på att arbeta med en personlig kontakt gentemot barn 
och ungdomar för att nå fler och få dem intresserade av att läsa. Fick hon välja skulle 
hon istället för alla pengar till böcker och projekt (Bokjuryn, KUR-pengar, 
Barnbokskatalogen) vilja ha en heltidstjänst med bokprat som huvuduppgift.  
 
Elsa ser Bokjuryn i sig som läsfrämjande men hon är osäker på om den verkligen leder 
till att barnen läser mer. Hon anser att Bokjuryn är allt för styrd när det gäller vad 
barnen ska läsa och rösta på genom att 100-listan påverkar röstningsresultatet i så hög 
grad. Elsa ser Bokjuryn, liksom alla läsfrämjande initiativ, som ”positivt” för 
folkbibliotekens läsfrämjande arbete. För egen del ser hon det som positivt att hon blir 
insatt i årets bokutgivning. Elsa säger att hon skulle kunna göra mer med Bokjuryn men 
att hon har många andra arbetsuppgifter och att det finns en viss ”tidsbrist”. Elsa säger 
att de elever hon kommer i kontakt med verkar uppfatta Bokjuryn som ”spännande” och 
menar att det är ”tacksamt” att tala om vid ex bokprat där bristen på böcker dock är ett 
problem. ”Fördelen med ett nationellt initiativ” är att det är ”mycket större samt har 
bättre resurser till sitt förfogande”.  
 
Fredrika uppfattade att den allmänna reaktionen när Bokjuryn kom bland kollegerna var 
”åh, är det någonting mer man ska göra nu”. Själv var Fredrika negativ när Bokjuryn 
startade och tyckte att själva upplägget inte var bra samt att det blev allt för styrt när 
man bara fick rösta på ett års utgivning. Från början uppfattade hon Bokjuryn som 
”onödig” men den har nu blivit en del av hennes eget arbete. En fördel som Fredrika ser 
med Bokjuryn är att det underlättar arbetet för bibliotekarien med ett färdigt material 
som går att använda direkt. Hon påtalar att man ofta arbetar ensam som bibliotekarie 
och att det kan vara svårt ”hinna dra igång något”. Barnbibliotekarien menar också att 



   42

man har lite ”gratis” när man tar upp Bokjuryn vid bokprat då det uppfattas som något 
extra. Bibliotekarien tycker att det är bra med ett nationellt initiativ och projekt som 
”alla kan använda sig av”. Fredrika ser Bokjuryn som både läsfrämjande och 
begränsande på en och samma gång då barnen för att kunna rösta kanske hellre ställer 
sig i kö för en ny bok istället för att läsa en äldre som de egentligen tänkt låna och läsa. 
Då blir det ju kanske till och med mindre läst istället för mer. Hon skulle ur 
läsfrämjande synpunkt därför vilja att barnen fick rösta på en utgivning som omfattade 
flera år. Samtidigt säger hon att hur många års utgivning man än får rösta på så kvarstår 
problemet med de sist utgivna titlarna som få haft tillgång till och hunnit läsa.  
 
Sammanfattningsvis visar barnbibliotekariernas syn på Bokjuryn ur läsfrämjande 
synvinkel på stor spridning, alltifrån att vara läsfrämjande till att inte alls uppfattas som 
läsfrämjande. Vad projektet betyder för det lokala folkbibliotekets läsfrämjande arbete 
varierar också. Sammantaget framstår barnbibliotekarierna som i princip positiva till 
nationella läsfrämjande initiativ.  
 
5.2.2 Angående projektets utformning: 
Genom att ta upp projektets utformning, både allmänt och genom olika delaspekter, är 
tanken att fördjupa bilden av barnbibliotekariernas uppfattning om Bokjuryn. 
  
Då Anna arbetar på ett litet bibliotek, och hon påpekar liksom Fredrika att 
barnbibliotekarien ofta är ensam i sitt arbete, menar hon att projektets utformning med 
ett material färdigt att använda underlättar mycket med tanke på den egna 
arbetsinsatsen. Bibliotekarien tycker i stort att reglerna som finns utarbetade för 
Bokjuryn fungerar bra och menar att de lärare som arbetar med Bokjuryn vet vad som 
gäller och hjälper eleverna till rätta. Anna tycker att det är ”lite kul” med bokmärken 
och klistermärken, att det ger ”lite mer omkring”. Främst har dessa använts till de yngre 
eleverna som deltagit i Bokjuryn. Många av de lärare som arbetar med Bokjuryn 
efterfrågar 100-listan och hon uppfattar att den gör det lättare för eleverna att välja 
böcker. Hon vet inte om det kan verka lockande för barnen att man kan vinna priser i 
Bokjuryn. Antalet röstkort som bibliotekarien får in visar att många av eleverna i en 
klass deltar i omröstningen och det tycker Anna är bra. Hur många böcker barnen röstar 
på beror förmodligen på hur många de hunnit läsa. Tiden för omröstningen tycker hon 
är väl tilltagen. En svårighet med att köpa in flera exemplar av nya ungdomsböcker är 
att de så att säga blir över efter Bokjuryn. Sen är det också en kostnadsfråga, än så länge 
har biblioteket använt KUR-pengar till Bokjuryböcker men ju fler klasser som vill delta 
desto dyrare blir det. Ett sätt att lösa detta skulle kunna vara att skolan bidrar med sitt 
bokanslag och sedan får behålla böckerna i skolbiblioteken.  
 
Britt anser att Bokjuryn som idé är helt ”fel” då den är för svår för barnen att ”greppa”. 
Hon säger att barnen vill rösta ”på de böcker de tycker är bra, oavsett vilket år de kom 
ut och oavsett för vilken ålder boken är tänkt”. Hon förstår inte riktigt vad det är man 
vill uppnå med Bokjuryn egentligen. Är syftet att få barnen ska läsa mer? Eller att man 
vill få fram den bästa barn- och ungdomsboken? När det gäller tävling eller priser för 
bästa bok finns ju Augustpriset redan säger hon. Britt tycker att man skulle ta bort det 
här med åldersindelningen helt och hänvisar till 2002 års Bokjury då knappt hälften av 
de inkomna rösterna stämde i förhållande till vilka böcker barnen fick rösta på. De 
böcker som barnen röstat på och som är ”fel” har kommit ut andra år, varit avsedda för 
andra ålderskategorier samt haft ”konstiga titlar” och delvis varit ”påhittade böcker”. 
Det tycker hon visar på att Bokjuryn inte fungerar och istället kunde barnen få rösta på 
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vilken bok de vill ur det litteratururval som görs. Barnen blir ju då inte fria som nu att 
rösta på hela årets utgivning men eftersom de inte klarar av det ”spelar det ingen roll”. 
Hon menar också att vissa böcker, och exemplifierar med ”Bajsboken”, vill alla barn 
rösta på. Britt ser det som ytterligare en svårighet i sammanhanget att barnen bara får 
rösta på ett års utgivning. Hon undrar över hur det är ”tänkt att fungera” när barn i 
kategorin 0-6 år ska rösta fram den bästa boken. Dels kan de ju inte välja själva och dels 
kan de ju inte skriva. Britt har inga synpunkter på själva arbetsmaterialet och tror att det 
bara är klasser som kan vinna priser i Bokjuryn. Hon ser det som en förutsättning att 
Bokjuryn pågår under en bestämd tid om man ska ha en omröstning på ett års utgivning 
även om det kan vara svårt att hinna köpa in och läsa de böcker som kommer i slutet av 
året. Däremot tror hon att barnen tycker att det är roligt att fylla i formulären 
(röstsedlarna, min anmärkning) och få ”skriva vad de tycker”. 
 
Doris säger att hon har inte tänkt på Bokjuryn på det sättet, att man får ha egna åsikter,  
utan mer att det var ”något som skulle göras”. Då många barn läser ur annan grupp än 
den man får rösta på undrar Cecilia över om dessa röster är giltiga. Hon tycker att det är 
en brist på information från Bokjuryns sida att man inte vet det. Enligt bibliotekarien 
lånar och läser många barn som går i sexan och sjuan vuxenböcker. Cecilia är tveksam 
till åldersindelningen då hon menar att alla barn är olika och tycker att man kanske bara 
kunde ha en bestämd åldersgrupp för de små barnen. Arbetsmaterialet tror hon inte att 
de beställde något av inför förra Bokjuryn och bokmärkena menar Cecilia är onödiga. 
Bibliotekarien tycker att det är oklart hur tävlingen är upplagd, dras vinnarna bara ur en 
hög, eftersom man inte behöver motivera sitt val. Hon undrar också om det är de 
enskilda eleverna som vinner priser eller till hela klassen. Cecilia säger att det är inte 
säkert att de har Bokjurybordet framme under hela omröstningen då den pågår under en 
”lång period”. Då bibliotekarien har sett röstningsresultatet, tio-i-topp-listan, har hon 
tänkt att det är barnen som redan läser som röstar med tanke på det urval den 
representerar. Cecilia tycker annars att man ofta har förfrågningar om Tvilling-böckerna 
och annan ”kiosklitteratur” som biblioteket inte köper in. Antingen så har man 
överdrivit åsikten att det är den typen av litteratur som barn vill ha eller så är det barnen 
som redan läser mycket som röstar. Och hur når vi då de här barnen som inte röstar i 
Bokjuryn funderar Cecilia. Doris säger att man ibland kan se på röstsedlarna att barnen 
påverkar varandra när de röstar, ett exempel är tre tjejkompisar där en fyller i alla tre 
röstsedlarna och man röstar på samma bok. Hon påpekar också att det kommer in 
röstkort där man röstat på böcker som inte ingår i årets utgivning. Cecilia har märkt att 
barnen har svårt att förstå att de får rösta på vilken bok de vill som kommit ut under 
året. Vid visningar frågar de ändå om man bara får rösta på böcker som skyltats upp på 
bordet. Hon brukar då visa hur de kan titta efter inuti böckerna men hon tror inte att 
barnen tittar efter och än mindre förstår om det rör sig om en ny upplaga. Det menar hon 
att man inte heller kan begära av dem. Barn- och ungdomsbibliotekarien tror också att 
man bara för fram nyutgiven skönlitteratur inom Bokjuryn.  
 
Om Bokjuryn ska vara ett återkommande arrangemang ser Elsa det som en förutsättning 
att omröstningen utgår från ett års produktion och ställer sig i stort sett positiv till detta. 
Elsa tycker att själva åldersindelningen underlättar för bibliotekarier, lärare och barn i 
arbetet med Bokjuryn samtidigt som det innebär en begränsning då barnen inte får läsa 
vad de vill. Hon ser samma svårighet som Cecilia och Britt med att barn läser ur andra 
ålderskategorier än de sen får rösta inom och exemplifierar med Harry Potter böckerna. 
Elsa ser det som positivt att Bokjuryn finns på Barnens bibliotek ”i dessa Internettider”. 
Hon menar att där kan barn och ungdomar chatta och ”tipsa varandra om bra böcker”. 
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Bibliotekarien tror inte att materialet i sig lockar barnen till att bli intresserade av 
Bokjuryn. Klistermärkena tycker hon att man skulle kunna ta bort då de inte fyller 
någon funktion. Elsa säger att hon förstår att Bokjuryn kan upplevas som ”lättarbetad”  
genom 100-listan och att man får 25 böcker för varje ålderskategori att utgå ifrån. Själv 
anser hon att den styr hela Bokjuryn och skulle vilja att den togs bort nu när 
Barnbokskatalogen finns. Arbetsmaterialet som sådant tycker hon i sin helhet är 
”oerhört trist och intetsägande”. Bibliotekarien anser att när det finns så många 
”fantastiska barnboksillustratörer” skulle det inte vara svårt att få fram ett lockande och 
tilltalande material. Hon föreslår att man skulle kunna utlysa en årlig tävling och 
därmed även kunna variera materialet år från år. Elsa menar att det är ”rimligt att 
förvänta sig ett material av hög konstnärlig kvalitet” då det säkert kostar mycket att 
trycka upp. Att Bokjuryn är en tävling som barnen kan vinna priser i tycker hon är 
roligt. Hon säger att det kanske kan stimulera barn som inte brukar läsa att vara med i 
Bokjuryn. I förhållande till den tid Bokjuryn pågår tycker hon liksom Britt att det är 
svårt att få med böcker som kommer ut i slutet av året. De hinner varken nå biblioteken 
eller eleverna i tid. Elsa föreslår därför att eleverna skulle få rösta vårterminen ut. En 
annan svårighet är att få fram tillräckligt många exemplar av varje bok då biblioteket 
sällan har mer än ett par exemplar. Det finns dock inte ekonomi för att köpa in ännu fler 
exemplar av åtråvärda titlar. Just detta att barnen har kort tid på sig att läsa och rösta kan 
ge ett missvisande röstresultat i slutändan. Hon menar att eleverna hinner inte läsa 
tillräckligt många böcker för att i realiteten kunna rösta fram den bästa.  
 
Fredrika har ända från början haft tanken att hon skulle vilja göra en fri omröstning på 
alla utgivna böcker i kommunen för att barnen fritt ska få välja den bok de tycker bäst 
om. Då Fredrika ibland anser att böcker ”hamnar fel” på 100-listan i förhållande till 
åldersindelningen har hon sagt vid information om Bokjuryn att man får rösta på vilken 
bok man vill. Hon tycker att det tryckta materialet ger ett proffsigt intryck och har inte 
tid att framställa något liknande själv. Klistermärkena används för att sättas på hela årets 
utgivning då det gör det lätt för eleverna att hitta böckerna man får rösta på. 
Bokmärkena tycker hon ser ”lite tråkiga” ut med sina ”gubbar” men tror att affischen 
med omslagen däremot lockar till läsning. Hon skulle gärna vilja att det fanns en affisch 
för varje åldersgrupp med lite större omslagsbilder på. Fredrika tycker också att 100-
listan fungerar som ”en bra påminnelse om nya böcker” ute på biblioteket för hela 
personalen. Bibliotekarien har försökt sätta tävlingsmomentet i periferin då hon ser det 
som allt för styrande för barnens val av litteratur. Hon vill att läsningen framför allt ska 
vara lustfylld och så länge tävlandet fungerar som en sporre att läsa mer tycker hon att 
det är bra. För att Bokjuryn ska fungera måste det finnas någon slags tidsbegränsning i 
omröstningen säger Fredrika men samtidigt kan ju antalet röster en bok får bero på om 
den kommer ut i slutet eller i början av årets utgivning. Om boken kommer till 
biblioteket i slutet av omröstningen hinner inte så många läsa den och den får då färre 
röster. Att biblioteket inte har så många exemplar av varje bok får samma konsekvens 
och hon menar att topplistans resultat därav blir missvisande. Bibliotekarien ser en 
begränsning i att man ”bara får rösta på årets böcker” tillsammans med den styrning 
affischen leder till av ett antal titlar. Hon säger att 100-listan inte alltid fungerar så bra 
utan det har hänt att elever i skolan bara pekat ut en bok och så röstat på den utan att ha 
läst den. Fredrika säger att själva röstningen ger henne inget extra arbete då hon hela 
tiden valt att rekommendera att man röstar på nätet via Barnens bibliotek.  
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Sammanfattningsvis har barnbibliotekarierna en hel del synpunkter på de olika aspekter 
som tillsammans utgör Bokjuryns utformning. I det stora hela underlättar utformningen 
barnbibliotekariernas arbete men gör den svår för barnen att förstå.   
 
5.3 Synpunkter på litteratururval samt eget förhållningssätt och 
arbete: 
 
Det litterära urvalet utgör en viktig del av Bokjuryn som arbetsredskap och väckte redan 
på ett tidigt stadium mitt särskilda intresse då jag uppfattar att det är en av 
barnbibliotekariernas arbetsuppgifter att välja vilken litteratur som ska förmedlas. Jag 
har i sammanhanget valt att ställa frågor kring hur de ser på det litterära urvalet, hur de 
själva arbetar och vad det baserar på. 
 
Anna menar att de färdiga litteraturlistorna inte bara underlättar arbetet utan att hon 
även har nytta av dem i andra sammanhang te x som bokpratstips. Ibland funderar hon 
över varför en viss bok hamnat i just den ålderskategorin men ser det inte som något 
större problem. Barnbibliotekarien ser affischen med omslagen som ett sätt att göra det 
lättare för barnen att välja vilken bok de ska läsa. Det har varit debatt om detta med 
litteratururvalet på barnbibliotekariemötena men hon tycker ändå att det är upp till var 
och en, att det är ”fritt fram att välja annan litteratur” om man vill som tillhör årets 
utgivning. Anna påpekar att som barnbibliotekarie har man många andra arbetsuppgifter 
där det finns möjlighet att föra ut annan litteratur till barn och ungdomar. Själv arbetar 
hon enbart med det litteratururval som Bokjuryn tillhandahåller. Då hon arbetar deltid 
så gör det färdiga arbetsmaterialet Bokjuryn möjlig att genomföra trots detta. 
  
När det gäller litteratururvalet säger Britt att ”själva böckerna är det inget fel på”. 
Däremot hur Bokjuryn väljer bokens ålderskategori kan vara annorlunda än hur den är 
klassificerad på biblioteket. Hon exemplifierar med ”Rött hjärta, blå fjäril” av Annika 
Thor som på listan hör till kategorin 7-9 år men på biblioteket är klassad som en Hcg-
bok (åldersgruppen 10-12 år, min anmärkning). När Britt fyller snurran med böcker är 
det i första hand de som ingår i urvalet som skyltas och när de är utlånade fyller hon på 
med andra böcker ur årets utgivning. Vid Bokjuryutställningen finns både 100-listan 
uppsatt och Barnbokskatalogen framlagd då hon tycker att man ska använda sig av båda 
för att få tips om böcker i Bokjuryn. De böcker som Bokjuryn har med på sin lista 
brukar biblioteket redan ha köpt in minst två exemplar av så böckerna har man redan. 
För egen del använder hon affischen för att hålla koll på vilka böcker som kommit ut 
och tänker ”den där skulle jag ha läst också” så den är ”bra för mig” säger Britt. Liksom 
Anna använder hon litteratururvalet för att få tips på böcker. Hon tror att det är styrt 
vilka böcker som vinner, för när man får veta vilka de är, är det bara ”jaha”. 
  
Cecilia säger själv att hon hör till de ”rigida” bibliotekarierna som inte tycker att man 
ska läsa ”skitlitteratur”. Bibliotekarien tycker att Bokjuryns urval är ”ganska bra” och 
att det som hon inte tycker att man ska läsa inte finns med där. Hon förtydligar genom 
att säga att urvalet håller ”en viss kvalité”. Cecilia tycker att det är ”meningslöst” att 
bokprata om en bok som man bara har i ett eller två exemplar, vilket ofta är fallet med 
det urval som Bokjuryn visar. De köper inte in några extra exemplar till just Bokjuryn 
på biblioteket. Hon poängterar att de inte har KUR-pengarna till detta. När böckerna 
från 100-listan lånats ut läggs även andra nyutkomna böcker dit. Även 
Barnbokskatalogen finns tillsammans med urvalet av böcker på bordet under Bokjuryn. 
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Elsa anser att 100-listan styr Bokjuryn och vilka böcker som röstas fram i allt för hög 
grad. Hon tycker att man skulle ta bort den och istället använda Barnbokskatalogen. 
Hon säger att om Bokjuryn hade varit ”mindre styrd uppifrån skulle hon ha arbetat mer” 
med den. Elsa skulle vilja att man kunde rösta på alla årets titlar via Barnens bibliotek 
istället för att som nu bara kunna rösta på urvalet. Hon säger att ”röstningen känns lite 
som en fars” eftersom de böcker som finns med på 100-listan styr vilka böcker som 
vinner omröstningen och finns med på topplistan. Att titlar som fått dålig kritik i 
recensionerna i Bibliotekstjänsts sambindningshäften finns med i urvalet och förs fram 
av Bokjuryn finner hon märkligt. Elsa påpekar att då BTJ skickar ut en särskild 
beställningslista med urvalet blir det ett antal titlar som kommer att finnas på väldigt 
många av skol- och folkbiblioteken runt om i landet. Bibliotekarien har även en del 
funderingar kring hur urvalet går till, vilka det är som väljer ut böckerna och om de 
läser ”alla” böcker eller om valet är ”godtyckligt”. Hon undrar också om de böcker som 
kommer ut sent på året har någon möjlighet att komma med i litteratururval eller om det 
är vårens utgivning som ”dominerar”. Elsa ser det som orättvist med den här typen av 
urval med tanke på alla de ”duktiga författare och illustratörer av barn- och 
ungdomsböcker” som finns, samma sak gäller förlagen. Hon tycker att det blir en 
”kommersiell grej” av Bokjuryn genom urvalet som för fram vissa författare och titlar 
då det ur försäljningssynpunkt kan vara viktigt att komma med på sådana här listor. Hon 
undrar även om urvalet påverkar utländska förlags utgivning av svensk litteratur. 
Bibliotekariens uppfattning är att fotona på affischen är allt för styrande när barnen ska 
välja böcker och hon vill att de ska få ”välja fritt” ur ”hela årets produktion” utan att 
”några titlar förs fram speciellt”. Så långt det är möjligt försöker hon ”puffa för” andra 
böcker i årets utgivning än det urval Bokjuryn presenterar. Hon skickar även ut 
Barnbokskatalogen till ”alla berörda instanser” när Bokjuryn börjar då hon ser den som 
”ett utmärkt arbetsredskap” i arbetet med denna.  
 
Barnbibliotekarien Fredrika har tidigare sett det litteratururval som affischen med 
omslagsbilder visar som allt för styrande för det röstningsresultat man får och ”retade 
sig” på det. Idag ser hon den mer som ”en hjälp” i arbetet med Bokjuryn och menar att 
man även med skyltningen på biblioteket styr vad barn och ungdomar läser och röstar 
på. I skyltningen använder hon sig av hela årets utgivning när Bokjuryn pågår och anser 
sig därmed minska 100-listans styrning. Hon vill att det ska finnas böcker att ”låna, läsa 
och rösta på hela tiden”. Vid bokpraten har bibliotekarien valt böcker från 100-listan 
men hon säger också att hon är noga med att informera eleverna om att man kan välja ur 
hela årets utgivning inklusive fackböcker. Sammantaget har hon köpt in 2-3 extra 
exemplar av böckerna från litteratururvalet. Dessa har hon beställt via BTJs 
beställningslista som skickas ut i samband med Bokjuryn. Bibliotekarien försöker 
bedöma vilket ”sug” det kommer att bli för respektive bok när hon beställer och vilka 
hon ”vet går bra”. Barnbibliotekarien tycker att det genom Bokjuryn blir en större 
fokusering på skönlitteraturen än facklitteraturen. Hon funderar över om det kanske har 
att göra med att det är få fackböcker med i urvalet. Vid information om Bokjuryn, både 
till bokombud och vid bokprat, delas Barnbokskatalogen ut till lärare och elever. 
 
Sammanfattningsvis bedömer barnbibliotekarierna urvalet främst ur kvalitetssynpunkt. 
De använder sig framför allt av det litterära urvalet i arbetet med Bokjuryn men även 
årets övriga utgivning och Barnbokskatalogen. Till en del beror det på att urvalet är en 
del av Bokjuryn samt underlättar arbetet.  
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6. Analys, diskussion och slutsatser 
 
I det här kapitlet analyseras och diskuteras undersökningsmaterialet med utgångspunkt i 
teori och det analysredskap som konstruerats samt i förhållande till litteratur och 
tidigare forskning. Ett försök görs att belysa de linjer som framträtt tydligast i 
genomgången av materialet i de slutsatser som sedan presenteras samt att se var 
Bokjuryn befinner sig i förhållande till den ”läsfrämjande traditionen”. Slutsatserna 
redovisas med utgångspunkt i de två frågeställningarna med avsikten att besvara 
problemformuleringen ”Hur fungerar Bokjuryn i förhållande till folkbibliotekets 
litteraturförmedlande verksamhet?” 
 
6.1 Analys och diskussion 
 
6.1.1 Målgrupp 
 
Folkbibliotekets barnavdelning och Bokjuryn vänder sig till samma målgrupp, barn och 
ungdomar 0-19 år. Bokjuryn skulle ur denna synvinkel kunna vara ett läsfrämjande 
projekt som tillför barnverksamheten något. Att ”Bokjuryn är för alla” är en 
demokratisk aspekt som både Cecilia och Fredrika pekar på. Vad gäller skolbibliotekets 
verksamhet når man via den en stor del av Bokjuryns målgrupp, barn och ungdomar i 
åldern 6-19 år. 
 
6.1.2 Användare 
 
Som Louise Limberg visar i sin analys vänder sig folkbiblioteket till individer som 
kommer frivilligt. Det är även barnbibliotekets utgångspunkt men 
litteraturgenomgången visar att man även riktar sitt arbete mot grupper, exempelvis 
inom skolan. Båda arbetssätten speglas i arbetet med Bokjuryn då barnbibliotekarierna 
vänder sig både till enskilda barn och ungdomar som kommer frivilligt till 
barnavdelningen och till barn i grupp inom skola och barnomsorg. Inom de sistnämnda 
verksamheterna kan deltagandet i Bokjuryn bli obligatoriskt, vilket leder till olika 
förutsättningar med verksamheterna.  
Britt och Cecilia som valt att ha projektet på folkbiblioteket uppfattar att de har svårt att 
nå ut med detta till barnen. Cecilia påpekar exempelvis att man bara når den delen av 
allmänheten som kommer dit och de vet redan att läsning är viktigt. Av den anledningen 
tror Cecilia att Bokjuryn kan passa bättre att ha inom skolans verksamhet eftersom man 
där når alla barn. Efter att ha tagit del av den framröstade topplistan är hennes slutsats 
att det bara är barn som redan läser som röstar i Bokjuryn. Där finns nämligen ingen typ 
av litteratur representerad som barnbibliotekarien benämner ”kiosklitteratur” och 
exemplifierar med Tvilling-böckerna, som annars efterfrågas på biblioteket. I de 
forskningsresultat som Jofrid Karner Smidt kommit fram till i Mellom elite og publikum 
framstår en överväldigande majoritet av bibliotekarierna som tveksamma till inköp av 
långserier (2002, s. 128).  
Anna och Fredrika, som särskilt riktat sitt arbete mot skolklasser, utökar fortfarande 
arbetet med Bokjuryn och förefaller sammantaget möta ett mer positivt gensvar. I 
förhållande till om barnbibliotekarierna valt att vända sig till barnen som individer eller 
som grupp verkar det vara lättare att väcka intresse för Bokjuryn när den presenteras för 
en grupp barn.  
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Skolbiblioteket, till skillnad från folkbiblioteket, vänder sig till grupper och klasser och 
skulle ur den aspekten kunna ha bättre förutsättningar med verksamheten. 
 
6.1.3 Arbetsmetoder 
 
6.1.3.1 Huvuduppgift 
Bokjuryn utgör en del av den projektkultur som Som fisken i vattnet visar på och som 
växt fram genom de litteraturpolitiska stödåtgärder som införts. I litteraturen ges 
exempel på att en del av projekten blivit permanenta och kommit att ingå i den ordinarie 
verksamheten, liksom Bokjuryn blev år 2000. Barnbibliotekariernas sätt att formulera 
sig i förhållande till arbetet med Bokjuryn visar att den litteraturförmedlande uppgiften 
står i centrum för deras arbete. Alla barnbibliotekarierna ser positivt på läsfrämjande 
nationella initiativ. Bokjuryn ses av alla, utom Britt, som en i grunden bra idé och i sig 
läsfrämjande. Enligt Jofrid Karner Smidt ser även bibliotekarierna i hennes 
undersökning det litteraturförmedlande arbetet som viktigt och prioriterar denna uppgift 
(Smidt 2002, s. 127). Med Bokjuryn vill barnbibliotekarierna intressera barnen för 
böcker och bibliotek så lusten att läsa väcks. Både en uppfattning om och känsla av 
Bokjuryn som ett ”måste” avspeglas dock i arbetet med projektet, vilket skulle kunna 
relatera till den litteraturförmedande uppgiften som barnbibliotekarierna har 
(Barnspåret: en idébok för bibliotek 1994, s. 43).  
De intervjuade barnbibliotekarierna har, liksom de som Borén och Limberg hänför till, 
en tro på boken som intressant och spännande. Enligt Limberg, är den lustfyllda 
läsningen och att väcka läslust något som barnbibliotekarierna strävat efter att nå ut till 
alla barn med ”då som nu” (1992, s. 7). Britt ser det istället som en brist hos Bokjuryn 
att barnen ”bara” läser och inte behöver motivera sina val. Anna nämner också att 
barnens språk samtidigt utvecklas och tar fram ett argument som framstår som vanligt 
till varför barnen ska läsa i genomgången av barnbibliotekslitteraturen. Inte någon av 
barnbibliotekarierna nämner att de vill stödja barnens utveckling till läsare, en 
motivering som förs fram av Borén och Limberg. 
  
Cecilia skulle vilja ha en utvärdering av projektet för att få veta om det gett något 
läsfrämjande resultat, annars vill hon egentligen inte arbeta med det. Då Bokjuryn 
erbjuder ett sätt att nå ut med böcker till barnen blir det kanske svårt att tacka nej till den 
och därmed behövs en utvärdering för att våga avstå projektet. På det bibliotek där Britt 
arbetar verkar det som att man ”måste” ha Bokjuryn även om barnen varken lånar eller 
läser mer tack vare den. Den litteraturförmedlande uppgiften tillsammans med att 
projektet så att säga kommer uppifrån, har initierats nationellt via länsbiblioteken, skulle 
kunna vara en förklaring. Att Bokjuryn inte väckt något större intresse bland övrig 
personal skulle kunna hänföras till att den ses som barnbibliotekariernas arbetsuppgift.  
 
6.1.3.2 Läsprojekt  
Barnbibliotekarierna verkar positiva till att arbeta med projekt i sig. Britt tycker dock att 
det är svårt att förstå själva syftet med just Bokjuryn, om det är meningen att barnen ska 
rösta fram bästa boken eller om man ska få dem att läsa mer. Barnbibliotekarien verkar 
se ett motsatsförhållande mellan att rösta fram den bästa boken och få barn och 
ungdomar att läsa mer. När det gäller ”tävling eller priser” finns ju redan Augustpriset 
och hon ser ingen mening med ett pris till. Till skillnad mot nationella projekt ser Britt 
en fördel med lokala projekt då man styr utformningen själv och kan anpassa vid behov. 
Då hon menar att barnen inte förstår hur Bokjuryn fungerar skulle hon vilja göra 
förändringar så att barnen kan ta den till sig.  
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Cecilia anser att de blev för många läsfrämjande initiativ under den period som 
Bokjuryn kom och nämner bland annat LÄS 2000!. Barnbibliotekarien var negativt 
inställd till Bokjuryn i början då informationen var ”bristfällig”, projektledaren inte 
svarade på frågorna och arbetsmaterialet kom för sent. En del aspeker kring projektet 
framstår som oklara för Cecilia, till exempel, hur tävlingen är upplagd och om röster ur 
andra ålderskategorier blir ogiltiga, vilket hon menar beror på bristande information. Då 
Bokjuryn funnits ett antal år funderar jag över om det inte snarare är ett bristande 
intresse för projektet som har gjort att Cecilia inte tagit reda på hur det förhåller sig.  
 
Att Bokjuryn blivit ett permanent projekt tycker Cecilia har lett till att man slappnat av 
och som jag uppfattar det, ett minskat engagemang. Enligt Cecilia finns det behov av en 
utvärdering då hon inte ser att Bokjuryn leder till att barnen läser mer. En effekt av 
denna osäkerhet är att hon kommit att bokprata om färre böcker. Hon säger också att 
man behöver bli ”peppad” ibland, som till exempel när röstningen på nätet kom, för att 
fortsätta arbetet. Elsa menar att en fördel med ett nationellt initiativ som Bokjuryn är att 
det har bättre resurser till sitt förfogande. Hennes erfarenhet är dock, till skillnad från 
exempelvis Annas, att man från dagis, förskola och skola inte är särskilt intresserade av 
att arbeta läsfrämjande i den form som Bokjuryn erbjuder och hon tror att röstningen 
överhuvudtaget minskat. Barnbibliotekarierna säger att Bokjuryn är ett projekt som 
kräver ett aktivt arbete och inte säljer sig självt. Ett par av dem menar att många känner 
till Bokjuryn idag och ser det som en fördel. 
Inom projektet finns också ett samarbete med Barnens bibliotek, vilket uppfattas som 
positivt och innebär att man både kan få information om Bokjuryn och rösta via nätet. 
Det ger också möjlighet, menar Elsa, för barnen att utbyta boktips där.  
 
Barnbibliotekarierna anser både att det färdiga arbetsmaterialet innebär en tillgång och 
underlättar arbetet samt att det till en del blir alltför styrande för verksamheten med 
projektet. Själva materialet ses både som något extra och som onödigt. Anna tycker till 
exempel att det är ”lite kul” med bok- och klistermärken medan Cecilia anser att man 
kunde ta bort bokmärkena. Elsa vill istället ta bort klistermärkena ur materialet. 100-
listan tror Anna underlättar för barnen att välja vilken bok de ska läsa medan Elsa anser 
att det styr barnens läsning i för hög grad. Exempelvis Fredrika anser istället att 100-
listan lockar till läsning. Britt tror att barnen tycker det är roligt att fylla i 
röstningsformulären. Flest synpunkter på själva materialet har Elsa som tycker det är ett 
tråkigt material som inte lockar till läsning. Hon föreslår att man utlyser en årlig tävling 
och har olika illustratörer till materialet varje år Hon får ett visst medhåll av Fredrika 
men hon säger samtidigt att det ser ”proffsigt” ut. 100-listan ser hon också som en 
tipslista som hela personalen har nytta av ute på biblioteket. Barnbibliotekarien påpekar 
dock att det händer att barnen röstar på böcker som de inte läst genom att titta på 
omslagen och ser här ett sätt som 100-listan missbrukas på. Elsa påtalar en nackdel med 
att arbetsmaterialet når folkbiblioteken lite sent i förhållande till terminsstarten då hon 
gärna skulle vilja ha det så att hon kunde informera om Bokjuryn under hela terminen. 
 
Barn- och ungdomsbibliotekarierna använder sig i stor utsträckning av de nätverk de 
byggt upp i sitt samarbete med andra institutioner för att genom information nå ut med 
projektet. Exempelvis Elsa vänder sig via det interna kommunala nätet till skola, dagis 
och förskola. Anna använder sig av gemensamma bibliotekarie- och lärarmöten och 
Fredrika vänder sig bland annat till bokombuden. I arbetet med Bokjuryn kommer ett 
flertal arbetsmetoder till användning såsom bokdeposition till skolan, utställning, 
skyltning och visning samt bokprat. Samtliga är enligt litteraturgenomgången vanliga 
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inom barnbibliotekets verksamhet. I Barnspåret: en idébok för bibliotek ses 
utställningar och skyltning som viktiga arbetsredskap (1994, s. 45f.). Även enligt Borén 
och Limberg är utställningar och skyltning en del av barnbibliotekets verksamhet, 
liksom visningar för skolklasser, enligt Limberg. Wahlströms undersökning 
Bibliotekariers och lärares läsfrämjande arbete visar att man fortsätter arbeta på det 
sätt man är van vid i LÄS 2000!, vilket även tycks gälla för arbetet med Bokjuryn 
(2001, s. 41). 
 
6.1.3.3 Bokprat 
Intervjuerna visar att den vanligaste metoden för att nå ut med Bokjuryn är att informera 
vid bokprat. Det är något som alla barnbibliotekarierna, utom Britt, använder sig av i 
varierande utsträckning. I Barnspåret: en idébok för bibliotek framstår bokprat som ett 
exempel på barnbibliotekets verksamhet (1994, s. 36) och Uno Nilsson talar om 
metoden som ett sätt att sprida ”läs- och bibliotekslust” (ibid., s. 93). Wahlström påtalar 
i Bibliotekariers och lärares läsfrämjande arbete att bokprat blivit en vanlig 
arbetsmetod (2001, s. 45). Även i Bokprat pågår är det vid bokprat som man informerar 
om Bokjuryn (Goobar 2003, s. 1).  
Vid bokprat och visningar bjuder samtliga barn- och ungdomsbibliotekarier in 
skolklasserna till biblioteket. Bokprat framstår inte längre bara som ”ett bärande 
element” utanför biblioteket utan verkar även ha flyttat in i bibliotekets verksamhet. Det 
visar också tydligt att man inte söker upp barnen där de befinner sig utan istället bjuder 
in dem till biblioteket. Barnbibliotekarierna startar upp Bokjuryn vid dessa bokprat och 
läraren fortsätter sedan arbetet. I den bemärkelsen använder de sig alla av skolan för den 
fortsatta förmedlingen vid klassernas deltagande i Bokjuryn. Att arbeta via förmedlare 
är en möjlighet att nå ut till fler barn och framstår i barnbibliotekslitteraturen som en 
vanlig förmedlingsmetod. I Barnspåret: en idébok för bibliotek benämns förmedlarna 
”Viktiga vuxna” och man nämner, bland annat, barnomsorgspersonal och lärare (1994, 
s. 36). I arbetet med Bokjuryn använder sig barnbibliotekarierna av båda dessa 
kategorier  av ”Viktiga vuxna”. Exempelvis Elsa har dock minskat omfattningen av 
information till förmedlarna då hon menar att de flesta känner till Bokjuryn idag.  
Vid bokpraten uppfattar Elsa att barnen uppskattar Bokjuryn men att bristen på böcker 
är ett problem. Även Fredrika menar att den ses som något ”extra” vid bokpraten och att 
hon därigenom tillförs något i sitt arbete.  
 
6.1.3.4 Barnet (individen) i centrum 
En del av barnbibliotekariernas resonemang visar att individen – barnet står i centrum 
för verksamheten, vilket Borén och Limberg påtalar i Att väcka läslust – något om 
bibliotekets kreativa roll, och eftersträvar ett slags ”möte” med barnen. Då Bokjuryn är 
ett nationellt projekt som så att säga ska passa många institutioner minskar 
barnbibliotekariernas möjligheter att möta barnen och anpassa sig till deras behov. 
Bokjuryns utformning, med bland annat ett litteratururval, minskar även barnens 
möjligheter att få läsa vad de vill. För särskilt Elsa framstår det som viktigt att barnen 
verkligen får välja så fritt som möjligt utan att några titlar särskilt förs fram. Bristen på 
böcker, tillsammans med den korta omröstningstiden, leder även till att barnen inte får 
möjlighet att läsa tillräckligt många böcker för att kunna rösta fram den bästa. 
Exempelvis Elsa anser då att omröstningsresultatet ger en missvisande topplista. 
Fredrika påpekar istället, med hänvisning till att bara ett års utgivning finns till barnens 
förfogande, att barnen inte heller då får läsa vad de vill. För att kunna delta ställer de sig 
då kanske i kö för en nyutkommen. Hon menar även att själva tävlingsmomentet kan 
hämma barnens egna val. Att varje barn ska få möjlighet att bilda sig en uppfattning om 
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vilken eller vilka böcker som är årets bästa ser jag som ett uttryck för en av 
folkbibliotekets arbetsmetoder där individen står i centrum (Limberg 1992, s. 7). I 
Bokprat pågår framstår själva omröstningen som sekundär i förhållande till att väcka 
läslust för de intervjuade bibliotekarierna (Goobar 2003, s. 41). Det skulle kunna bero 
på att Bokjuryn bara är en del av själva projektet. 
 
Då barnen röstar på böcker som de inte får rösta på föreslår Britt att man skulle kunna 
ha ett urval som alla oavsett ålder får rösta på. Samtidigt säger hon att tar man bort 
åldersindelningen får barnen inte välja fritt men att om de inte förstår det ”spelar det 
ingen roll”. Både Britt och Elsa framför förslag på vad som kan ändras för att Bokjuryn 
bättre ska kunna möta barns behov. Att anpassa det som förmedlas till rätt nivå och 
svårighetsgrad för mottagaren talar Smidt om som en del av pedagogens roll 
(Bibliotekaren som litteraturformidler 1994, s. 10). 
 
En tveksamhet finns också till att ha en åldersindelning, bland annat menar Cecilia att 
då barn är olika och en del börjar läsa vuxenböcker redan i sexan och sjuan kan den 
utgöra en begränsning. Gruppen 0-6 år tycker hon kunde vara kvar men här menar 
istället Britt att den framstår som märklig då barnen varken kan läsa eller skriva än. Det 
påtalas också att det finns böcker som alla barn, oavsett ålder, vill läsa och rösta på, 
vilket innebär att ålderskategorierna blir en begränsning. 
I relation till att barnen ska få ett ökat medbestämmande genom den nya 
barnbiblioteksmålsättningen tycker Cecilia att Bokjuryn är en bra idé då barnen får säga 
sin mening. Kerstin Rydsjö talar i Barnspåret: en idébok för bibliotek om behovet av en 
ny målsättning och föreslår just FN:s barnkonvention som en möjlighet (1994, s. 24).  
 
6.1.3.5 Att inspirera till läsning 
Enligt Borén och Limberg vill barnbibliotekarier i egenskap av ”icke-lärare” inspirera 
hellre än styra till läsning och det är viktigt att läsningen inte är ett tvång. I förhållande 
till Bokjuryn i skolan framkommer från barnbibliotekariernas sida två motsatta åsikter 
kring detta. Exempelvis Anna framstår som positiv till att barnen genom projektet får 
arbeta med litteratur i skolan medan Cecilia istället vill skilja på skol- och fritidsläsning. 
Cecilia menar att Bokjuryn lätt kan bli ett arbetsmoment till och hon vill att bibliotek 
och böcker ska uppfattas som roligt av barnen. Samtidigt tror hon att Bokjuryn kanske 
passar bättre i skolan än på folkbiblioteket då man når de barn och ungdomar som inte 
kommer till biblioteket. 
 
6.1.3.6 Hinder i arbetet: för lite tid  
Den brist på tid som i stort sett alla barnbibliotekarierna ger uttryck för leder till två 
olika uppfattningar där projektet med ett färdigt arbetsmaterial antingen framstår som en 
tillgång eller tar tid från andra arbetsuppgifter, som man hellre prioriterar. Som en 
tillgång möjliggör Bokjuryn en läsfrämjande verksamhet som annars inte skulle ha 
kommit till stånd. Till viss del relateras detta till att man arbetar ensam som 
barnbibliotekarie, vilket både Anna och Fredrika påpekar. Om det fanns mer tid skulle 
den, enligt min uppfattning, inte läggas på Bokjuryn, utom för Doris del.  
 
Kanske hänger denna ”tidsbrist” till viss del samman med de besparingar som gjorts 
inom folkbiblioteken under 1990-talet, vilka redovisas närmare i Bakgrund 1.1. Då 
flertalet barnbibliotekarier lider av tidsbrist skulle det kunna tyda på att det är ett utbrett 
problem inom folkbiblioteken. Kerstin Rydsjö talar i Barnspåret: en idébok för 
bibliotek om förändrade arbetsförhållanden som ett resultat av besparingar och 
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omorganiseringar (1994, s. 9). I Bibliotekariers och lärares läsfrämjande arbete visar 
Wahlströms undersökning, vilket nämnts tidigare, att man fortsätter arbeta på det sätt 
man är van vid i LÄS 2000! och hon menar att detta skulle kunna ha sitt ursprung i tids- 
och personalbrist (2001, s. 41f.). Det är möjligt att de barn- och ungdomsbibliotekarier 
jag intervjuat använder traditionella arbetsmetoder eller införlivar Bokjuryn i redan 
befintlig verksamhet av samma anledning. 
 
6.1.3.7 Samarbete 
Barnbibliotekarierna använder sig i stor utsträckning av sina nätverk och samarbete med 
andra institutioner för att föra ut information om Bokjuryn, vilket nämnts tidigare. 
Främst vänder de sig till skolan men även barnomsorg och bokombud. Detta samarbete 
mellan folkbibliotek och skola är något som Louise Limberg menar ses som positivt och 
läsprojekt nämns som en möjlighet. Även i litteraturgenomgången för 
barnbibliotekarierna ses ett samarbete i ett positivt ljus. Louise Limberg definierar 
bokförsörjning till skolan som en form av samverkan och Anna är i den bemärkelsen 
den enda barnbibliotekarie som har ett samarbete. För hennes del innebär också arbetet 
med Bokjuryn att folkbiblioteket går in och kompenserar de bristfälliga skolbibliotek 
som kommunen har. Enligt Limberg är detta vanligt förekommande i kommunerna och 
Anna tror att det är anledningen till att Bokjuryn väckt ett så pass stort gensvar (Vad är 
det för skillnad mellan barnbibliotek och skolbibliotek? 1992, s. 8). Cecilia önskar ett 
samarbete med skolan fast hon säger också att man kan ju inte bara gå ut och säga att 
”nu ska vi ha Bokjuryn”. Kanske är det så barnbibliotekarien uppfattar att man gjort 
med folkbiblioteken när det gäller Bokjuryn?  
 
6.1.3.8 Pedagogisk, handledande 
Britt menar att det sätt som de valt att arbeta med Bokjuryn på folkbiblioteket är för 
”fritt” och att det skulle behövas mer ”strukturerade ramar”, vilket hon tror att skolans 
verksamhet skulle kunna tillhandahålla. Till skillnad från Britt och Cecilia som menar 
att Bokjuryn inte fungerar på folkbiblioteket har Anna en rakt motsatt erfarenhet av 
Bokjuryn. I skolan förklarar lärarna, enligt henne, reglerna för barnen. Den 
pedagogiska, handledande aspekt som skolans arbetsmetoder tillhandahåller skulle 
kunna ge både struktur och göra de regler begripliga som Britt anser att barnen inte 
förstår.  
 
6.1.4 Mediabestånd 
 
6.1.4.1 Brett urval av innehåll och form 
I förhållande till att folkbiblioteket arbetar med ett brett urval av innehåll och form 
uppfattas olika aspekter av Bokjuryns utformning som en begränsning i arbetet med 
projektet. De konsekvenser som detta leder till hänger till viss del samman med att 
folkbibliotekets verksamhet utgår från individen. De aspekter som tas upp här i 
förhållande till projektet visar att en minskad bredd samtidigt minskar barnens 
möjligheter att själva välja litteratur.  
Bristen på böcker i verksamheten med Bokjuryn ser jag som en konsekvens av 
folkbibliotekets sätt att arbeta med och därmed köpa in litteratur. Då mediabeståndet 
baseras på mångfald och bredd innebär detta att ett stort antal titlar köps in i ett fåtal 
exemplar för att möta många olika individers behov. För Bokjuryns verksamhet 
efterfrågas istället ett fåtal titlar i många exemplar. Denna brist på böcker som uppstår 
inom projektet får flera konsekvenser. Exempelvis det folkbibliotek som Cecilia arbetar 
på använder inte KUR-pengarna till Bokjuryn och det innebär att man inte har mer än 
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ett eller två exemplar av titlarna i det litterära urvalet. Hon menar att det då blir 
meningslöst att bokprata om böckerna. Elsa, liksom Fredrika, vittnar också om  
problem med att få fram tillräckligt många exemplar av varje bok och uppger att det är 
ett av skälen till att intresset för Bokjuryn varit så pass svalt. Anna, som använder KUR-
pengarna för att köpa in böcker, får istället böcker över efter omröstningen som hon inte 
har någon användning för.  
Fredrika säger att hon skulle behöva använda sig av daisy och talböcker i högre grad för 
att nå ut till fler barn. Hon är den enda barnbibliotekarie som nämner något annat media 
än böcker i sammanhanget. Det ser jag som lite förvånande då jag tänker mig att barn- 
och ungdomsbibliotekarierna är vana att ha ett mediabestånd som tillhandahåller, enligt 
Limberg, ett brett urval av innehåll och form (Vad är det för skillnad mellan 
barnbibliotek och skolbibliotek? 1992, s. 7). Samtidigt menar Borén och Limberg att 
barnböcker är det viktigaste mediet på barnavdelningen och kanske kan det vara 
förklaringen till att andra medier inte nämns i större utsträckning.  
 
6.1.4.2 Att tillgodose bredd 
Då en av barnbibliotekariernas uppgifter är att tillgodose bredd i valet av litteratur är jag 
nyfiken på hur de förhåller sig till det färdiga urvalet, 100-listan, tillsammans med att 
”årets utgivning” finns tillgängligt samt ålderskategorier då det innebär en begränsning 
av mediabeståndet. Enligt min uppfattning borde detta försvåra deras uppgift. 
Barnbibliotekarierna har även, enligt Louise Limberg en både ”bred och djup kännedom 
om böcker” och det är också en del av deras arbetsuppgift att göra urval, till exempel, 
inför bokprat (Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek och skolbibliotek? 1992, s. 
6). Att ställas in för ett färdigt urval verkar i princip inte utgöra något problem för dem, 
med undantag för Elsa, då barnbibliotekarierna i första hand valt att använda detta i sitt 
arbete med Bokjuryn. Anna menar att det är ”fritt fram att välja andra böcker” än de på 
100-listan men att det finns andra tillfällen då hon kan föra ut annan litteratur. 
Barnbibliotekarierna använder sig också av Barnbokskatalogen, främst som ett 
komplement, men det innebär samtidigt att utbudet blir bredare. Elsa är den enda som 
systematiskt för fram hela årets utgivning. Barnbibliotekarierna skyltar i huvudsak med  
årets övriga utgivning allt eftersom urvalet blir utlånat. Exempelvis Fredrika vill att det 
ska finnas böcker att låna och läsa hela tiden. Hon menar också att biblioteket genom att 
skylta med hela årets utgivning är med och påverkar vad som läses och därmed minskar 
100-listans inflytande. Fredrika påpekar att facklitteraturen kommer i skymundan av 
skönlitteraturen i Bokjuryn och tror att det har sin förklaring i att det ingår så få titlar i 
urvalet. 
I Bokprat pågår anser de intervjuade bibliotekarierna att det ”är något fel på det här 
Bokjuryurvalet” och blev ”bestörta” över dess innehåll men det är inte något som 
kommer till uttryck här (Goobar 2003, s. 49). Barnbibliotekarierna verkar inte heller se 
det som ”begränsat och svåranvänt”, vilket bibliotekarierna i Bokprat pågår gör. 
Samtidigt menar de dock att det är ”lättare att förmedla” än hela Barnbokskatalogen och 
att 100-listan är ett ”relativt känt begrepp” (ibid., s. 69). Flera av de intervjuade 
barnbibliotekarierna använder också litteratururvalet som tips på böcker i andra 
sammanhang. Enligt Borén och Limberg visar undersökningar att barnen förutom 
massor av böcker önskar sig tips på bra böcker och här kan man då se att 100-listan 
används för att tillgodose detta. 
 
Att litteratururvalet är gjort menar Anna är en fördel som underlättar hennes arbete, 
vilket även Fredrika framhåller, och kanske får den styrning hon ser urvalet utöva stå 
tillbaka för detta. För Elsas del framstår istället den styrning som finns inom projektet 
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genom litteratururvalet, 100-listan, som den största nackdelen med Bokjuryn och hon 
påpekar också att i och med att BTJ skickar ut en särskild beställningssedel med 
litteratururvalet sker en ytterligare styrning i förhållande till dessa titlar. Själva 
omröstningen menar barnbibliotekarien känns ”lite som en fars” då litteratururvalet styr 
omröstningen i så pass hög grad. Hon funderar på hur detta urval egentligen går till och 
vilka återverkningar det kan tänkas få ur ett vidare perspektiv för, bland annat, författare 
och förlag. Elsa uppfattar att Bokjuryn i och med detta får en kommersiell sida som hon 
ser som negativt för projektet och även Cecilia har tänkt i liknande banor.  
Vid en jämförelse mellan 100-listan och topplistan framstår urvalets genomslagkraft 
som mycket stor, vilket utan undantag gäller samtliga år. Borén och Limberg påpekar 
att bokens yttre är viktigare för barn än vuxna. Det skulle kunna vara en förklaring till 
att affischen med foton ger urvalet denna genomslagkraft. Då 100-listan är så pass 
dominerande förefaller detta minska barnbibliotekariernas möjlighet att tillgodose bredd 
i valet av litteratur i arbetet med Bokjuryn. Att urvalet i sig inte ses som något problem 
skulle kunna bero på att man, bland annat, i mötet med skolklasser erbjuder ett urval av 
litteratur vid bokpraten. En skillnad är dock att om barnen bjuds in till biblioteket för 
exempelvis bokprat vid andra tillfällen står hela mediabeståndet till barnens förfogande 
när de ska låna böcker. I arbetet med Bokjuryn endast årets övriga utgivning i 
förhållande till vilken ålderskategori barnen tillhör.  
 
Barnbibliotekarierna säger sig förstå att en årlig omröstning innebär att Bokjuryn bara 
pågår under en viss tid. Det påpekas dock att det är svårt både att hinna beställa och läsa 
de böcker som kommit ut i slutet på året. Kanske kan man här se att Bokjuryns 
utformning inte riktigt passar det tillvägagångssätt man har vid införskaffande och 
arbete med litteratur på folkbiblioteket då man inte arbetar i förhållande till bokens 
utgivningsår. Barnbibliotekarien Elsa föreslår att eleverna skulle kunna få rösta hela 
vårterminen för att komma runt detta problem. 
Flera barnbibliotekarier påpekar att barnen har svårt att förstå detta med att rösta på ett 
bestämt år. När det gäller ny upplaga menar Cecilia att man inte kan begära att de ska 
förstå att de inte får rösta på dessa böcker. Att barnen bara får läsa ur årets utgivning ser 
Fredrika som både begränsande och läsfrämjande på en och samma gång då de istället 
för att ta en bok de vill läsa kanske ställer sig i kö för en nyutkommen. För att öka den 
läsfrämjande effekten skulle Fredrika vilja att omröstningen omfattade flera år men 
ändå blir det ett problem med att barnen ska hinna läsa och få tillgång till den senast 
utgivna litteraturen. Därigenom kommer inte omröstningsresultatet, enligt Fredrika, att 
visa helt rätt. Att man bara får rösta på årets utgivning tillsammans med 100-listan 
menar Fredrika leder till en styrning av ett visst antal titlar.  
Borén och Limberg menar att barnbibliotekariernas uppgifter i valet av litteratur bland 
annat kräver beläsenhet och litteraturkännedom och en fördel som Elsa ser för egen del i 
arbetet med Bokjuryn är att hon blir insatt i årets bokutgivning. Fredrika talar här om 
det positiva med att projektet omfattar just nyutgiven litteratur medan Cecilia säger att 
hon har vissa titlar som hon vill föra vidare till barnen oavsett utgivningsår. 
  
När det gäller ålderskategorierna med tillhörande böcker påpekar exempelvis Britt att 
åldersindelningen kan skilja sig från folkbibliotekets indelning. Det ses inte som något 
större problem utan är mer något som barnbibliotekarierna noterar. Det finns däremot en 
viss tveksamhet till att relatera barns läsning till bestämda ålderskategorier. Till exempel 
Fredrika säger att barnen får rösta på vilka böcker de vill oavsett åldersindelningen för 
att komma runt problemet. Barnbibliotekarierna exemplifierar också med böcker som de 
menar att barnen vill läsa oavsett ålder. Mitt intryck är alltså att ett åldersrelaterat sätt att 
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se på läsning inte uppfattas som en fördel av barnbibliotekarierna även om 
barnbiblioteket har egna åldersindelningar via SAB-systemet. Det skulle kunna vara en 
förklaring till varför Elsa menar att det underlättar barnbibliotekariernas arbete. Kanske 
känner de sig annars fria att gå utanför åldersindelningen så fort det uppstår ett behov 
men uppfattar att detta inte är möjligt i Bokjuryn, utom Fredrika. 
Skolbiblioteket arbetar till skillnad från folkbiblioteket med ett begränsat mediabestånd, 
enligt Louise Limberg, anpassat till undervisningen, vilket kanske utgör en bättre 
förutsättning och verksamhetsgrund för att driva projektet. 
 
6.1.4.3 Att tillgodose kvalitet 
En del av de synpunkter som framförs angående litteratururvalet handlar om kvalitet 
och har sitt ursprung i folkbibliotekets folkbildande funktion. Enligt Borén och Limberg 
är det en av barnbibliotekariernas uppgifter att i valet av litteratur till barnavdelningen 
beakta kvaliteten. De ska också tillgodose barnens efterfrågan, vilket Jofrid Karner 
Smidt pekar på i Mellom elite och pulbikum kommer i konflikt till den kvalitativa 
aspekten i litteraturförmedlingen (2002, s. 260). Även i Barnspåret: idébok för bibliotek 
ser man det som viktigt i den litteraturförmedlande uppgiften att föra ut 
kvalitetslitteratur till barn och ungdomar (1994, s. 45). Sammantaget framstår det som 
viktigt i barnbibliotekslitteraturen att föra fram kvalitetslitteratur till barnen och 
barnbibliotekets verksamhet tillskrivs i högre grad än vuxenbibliotekets verksamhet en 
folkbildande uppgift (ibid., s. 37).  
Barnbibliotekarierna verkar i stort sett nöjda med den kvalitet som litteratururvalet 
erbjuder. Exempelvis Cecilia anser att Bokjuryns urval håller ”en viss kvalité” och 
kallar sig själv ”rigid” ur den synvinkeln. Elsa säger istället att hon tycker det är 
märkligt att böcker som fått dåliga recensioner i BTJs (Bibliotekstjänst, min 
anmärkning) sambindningshäften finns med i urvalet. Den litterära kvaliteten framstår 
som viktig för barn- och ungdomsbibliotekarierna och de tar uppgiften att föra ut denna 
till barnen på allvar. Här tycker jag mig se en vana att värdera och bedöma litteratur 
som en del av arbetet som bibliotekarie. Smidt anser att bibliotekarien i sitt 
litteraturförmedlande arbete behöver vara både kritiker och litteraturkännare, vilket 
tydligt kommer till uttryck här (Bibliotekaren som litteraturformidler 1994, s. 9). Smidt 
visar med undersökningarna i Mellom elite og publikum att de flesta bibliotekarierna i 
förmedlingsarbetet vill öka intresset för kvalitetslitteratur hos låntagarna och ser det 
som att folkbildningstanken lever kvar starkt inom folkbiblioteken (2002, s. 128). Dock 
pekar hon också på att den efterfrågestyrda förmedlingen är på frammarsch (ibid., s. 
272). Hennes resultat stöder till stor del Bengtssons slutsats i Vad är läsfrämjande? där 
hon menar att läsfrämjande verksamhet gått från att ”locka till viss läsning” till att ”just 
locka till läsning” (Bengtsson s. 31). De barnbibliotekarier som här intervjuats verkar 
främst vilja föra ut litteratur av god kvalitet. Smidt ser de två olika synsätten som ett 
uttryck för en motsättning mellan en äldre och en nyare bild inom folkbibliotekens 
ideologiska syn på verksamheten (Smidt 2002, s. 260). I Bokprat pågår framhåller 
Goobar att 100-listan har en ”kvalitetsprägel” då de som sammanställt den är ”kunniga 
på barn- och ungdomslitteratur” och hon påpekar också att de bibliotekarier hon 
intervjuat inte för fram några synpunkter på själva kvaliteten (2003, s. 73).  
Ett par av barnbibliotekarierna talar om att Bokjuryn har en kommersiell sida, kanske är 
det bibliotekets folkbildande funktion som kommer till uttryck. Genom Bokjuryns urval 
gynnas vissa titlar, inte för att de är av god kvalitet, utan för att de ingår i detta och 
möjligen ger det projektet ett drag åt det kommersiella. 
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6.1.5 Mål 
 
Folkbibliotekets målsättning styrs av de kulturpolitiskt antagna målen och en vanlig 
målsättning för barnbiblioteket är att försöka nå ut till alla barn inom kommunen med 
sin verksamhet. Då Bokjuryn vänder sig till hela barnbibliotekets målgrupp skulle den 
ur den synvinkeln kunna utgöra en möjlighet. Barn- och ungdomsbibliotekarierna har 
främst bjudit in skolan till att delta i projektet men informerar även barnomsorg och 
bokombud. Framför allt genom skolan får barnbibliotekarierna möjlighet att realisera 
denna målsättning vars syfte, enligt Louise Limberg, är att väcka läslust och samtidigt 
ge skolan viktig lässtimulans (Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek och 
skolbibliotek? 1992, s. 6). Av Barnspåret: en idébok för bibliotek framgår att 
barnbiblioteket har utvecklat ett samarbete och ett väl fungerande nätverk med en rad 
andra institutioner. Detta ses som en förutsättning för att kunna uppnå den ovannämnda 
målsättningen (1994, s. 63). 
Bokjuryn i skolan eller på skolbiblioteket skulle kunna fungera som en möjlighet att 
uppnå skolans målsättning då läroplanen föreskriver att särskilda kunskaper skall 
inhämtas och vissa färdigheter skall utvecklas vad exempelvis gäller elevernas 
lästräning.  
 
6.1.6 Funktioner 
 
6.1.6.1 Tävling 
I barnbokslitteraturen nämns tävlingar som en gångbar aktivitet i barnverksamheten. 
Bokjuryn, i egenskap av tävling, ser Borén och Limberg som en kreativ aktivitet inom 
barnbibliotekets verksamhet. Barnbibliotekarierna har ganska olika uppfattning om 
Bokjuryn som tävling. Exempelvis Britt anser att när det gäller ”tävling eller priser” 
finns ju redan Augustpriset och hon verkar inte tycka att det är någon mening med en 
till. Elsa tror att den kan locka barn som inte annars läser och tycker att det är roligt att 
barnen kan vinna priser. Fredrika tycker istället att tävlingsaspekten innebär en styrning 
av barnen i förhållande till valet av litteratur och försöker sätta den i periferin. Om 
själva tävlandet fungerar som en ”sporre” till mer läsning är hon dock positiv. Hon 
uppfattar att barnen tycker att det är roligt för att det är en tävling. Ett par av 
barnbibliotekarierna tror att barnen tycker det är roligt att fylla i själva formulären. Att 
barnbibliotekarierna skulle se tävlingsmomentet som kreativt på något sätt framgår inte 
av de synpunkter som framkommit.   
Den pedagogiska funktion som Limberg tillskriver skolbiblioteket passar kanske 
Bokjuryns utformning bättre än folkbibliotekets funktion att ge förströelse. 
 
6.1.7 Status/Organisation 
 
6.1.7.1 Fristående egen institution 
Från nationell nivå har information om Bokjuryn förts ut till folkbiblioteken via 
länsbiblioteken. Att man på det bibliotek som Britt arbetar på anser att man måste ha 
Bokjuryn skulle kunna bero på att projektet initierats uppifrån. Cecilia uppfattar 
Bokjuryn som något av ett tvång och att det blev ”pålagt” barnbibliotekarierna. Att det 
blir svårt att avsäga sig den här typen av nationella initiativ skulle, som nämnts tidigare, 
kunna relatera till den litteraturförmedande uppgiften som barnbibliotekarierna har 
(Barnspåret: en idébok för bibliotek 1994, s. 43). Det är naturligtvis svårt att uttala sig 
om i vilken utsträckning uppfattningen om Bokjuryn som ett ”måste” påverkar arbetet 
med projektet men det är i alla fall tydligt att en viss påverkan i negativ riktning gör sig 
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gällande. Det nationellt initierade projektet kommer i konflikt med folkbibliotekets 
status som egen fristående institution med egna arbetsmetoder. Elsa säger att om 
Bokjuryn hade varit mindre styrd uppifrån skulle hon ha arbetat mer med den. 
 
6.2 Bokjuryn och den ”läsfrämjande traditionen” 
 
I den tidigare studerade litteraturen behandlas barnbiblioteket i de fyra första 
handböckerna som en del av en institution med en likartad utveckling, arbetsmetoder 
och verksamhet. I Barnspåret: idébok för bibliotek är en förändring av denna 
utvecklingslinje märkbar då man istället behandlar både ordinarie verksamhet och olika 
projekt, i vilka man försöker utveckla nya arbetsmetoder för att nå ut till barn och 
ungdomar. En ytterligare förskjutning mot projekt som en allt vanligare arbetsmetod 
visar sig i Som fisken i vattnet som enbart presenterar projekt. En del av dessa har dock 
kommit att införlivas i den ordinarie verksamheten. Hitintills har det i handböckerna 
handlat om lokala projekt men då man genom den statliga litteraturpolitiken tagit på sig 
ett ökat ansvar för den läsfrämjande verksamheten riktad till barn och ungdomar sker 
också en utveckling mot nationella initiativ. Bokjuryn, i egenskap av ett nationellt 
läsfrämjande projekt som permanentats, utgör enligt min mening en fortsättning på 
denna utveckling och jag ser den ur den aspekten som en del av barnbibliotekets 
”läsfrämjande tradition”. Barkanowitz talar i Barnbibliotekarie.nu om nationella 
läskampanjer som en möjlighet idag att utveckla barnbibliotekets verksamhet (2001, s. 
24). Att man även börjar undersöka nationella initiativ i magisteruppsatser ser jag som 
en bekräftelse på denna utveckling inom den ”läsfrämjande traditionen” på 
barnbiblioteket.   
 
6.3 Slutsatser 
 
Med utgångspunkt i problemformuleringen ”Hur fungerar projektet Bokjuryn i 
förhållande till folkbibliotekets litteraturförmedlande verksamhet?” har två 
frågeställningar utarbetats med syftet att besvara denna ”Hur använder 
barnbibliotekarier Bokjuryn som arbetsredskap och motiverar sitt arbete med 
projektet?” och ”Hur ser barnbibliotekarier på det läsfrämjande projektet Bokjuryn 
som förmedlingsmetod?”. Då det litterära urvalet, 100-listan, utgör en så central del av 
Bokjuryns utformning behandlas den för sig. I förhållande till den analys och diskussion 
som genomförts i föregående kapitel presenteras här de slutsatser jag dragit med 
utgångspunkt frågeställningarna. 
 
6.3.1 Hur använder barnbibliotekarier Bokjuryn som arbetsredskap och 
motiverar sitt arbete med projektet? 
 
I arbetet med Bokjuryn används, vad jag vill benämna, traditionella arbetsmetoder för 
barnbiblioteket såsom bokdeposition, bokprat, visning, utställning, skyltning samt 
information till andra grupper. Den vanligaste arbetsmetoden är att informera om 
Bokjuryn vid bokprat. Inga lokala arbetsmetoder redovisas i intervjuerna och Bokjuryn 
ger alltså inte upphov till några nya sätt att arbeta på folkbiblioteket. Detta är något som 
även Annika Wahlström i sin undersökning av LÄS 2000! konstaterar trots den 
projektbank som finns tillgänglig. Wahlström menar att det skulle kunna bero på brist 
på tid och personal och man därav ”fortsätter arbeta med de metoder man är van vid” 
(Lärares och bibliotekariers läsfrämjande arbete 2001, s. 41f.). Så skulle kunna vara 
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fallet även i arbetet med Bokjuryn. Till största delen skulle det förmedlingsarbete som 
Bokjuryn är en del av ha utförts ändå. 
 
Bokjuryn förefaller på det hela taget fungera bättre när man vänder sig till skolan än på 
folkbiblioteket om man sammantaget ser till det gensvar barn- och 
ungdomsbibliotekarierna fått. Det kan dels bero på att det verkar vara lättare att väcka 
intresse för Bokjuryn i en grupp barn än när barnbibliotekarierna vänder sig till enskilda 
barn och dels, på att barnbiblioteket och skolan står för skilda arbetsmetoder. De 
barnbibliotekarier som har projektet på biblioteket i någon form av utställning på 
barnavdelningen och vänder sig allmänt till alla (enskilda) barn uppfattar att den inte 
lockar särskilt många. Inte heller att informera om den via mejl och bokombud samt vid 
visningar framstår som tillräckligt för att nå ut med den. Om man däremot ”riktar” sin 
verksamhet med en så färdig ”förpackning” som möjligt i form av bokprat eller 
bokdeposition förefaller man ha större chans att nå ut med den. Då arbetar 
barnbibliotekarierna både direkt mot barnen och i nära samarbete med en förmedlare. 
De barnbibliotekarier som introducerat Bokjuryn i skolan drar i det fortsatta arbetet 
nytta av de pedagogiska arbetsmetoder som tillhandahålls genom främst läraren, 
vidareförmedlaren, som vid behov kan förklara reglerna för barnen. Skolan ger även en 
möjlighet till kontinuitet i arbetet genom att läraren möter eleverna dagligen till skillnad 
från barnbibliotekarien. I arbetet med skolan har barnbibliotekarierna i samtliga fall valt 
att bjuda in till folkbiblioteket, man går alltså inte ut i skolan och informerar om den. 
Litteraturgenomgången visar att barnbibliotekets arbetsmetoder utgår från att möta barn 
och ungdomar vid enstaka tillfällen under en längre tidsperiod och jag uppfattar detta 
som ”punktinsatser” vilket inte förefaller vara tillräckligt för att driva projektet.  
I den kommun vars skolbibliotek av barnbibliotekarien beskrivs som ”outvecklade” har 
Bokjuryn väckt störst gensvar. I övrigt förekommer inget samarbete kring Bokjuryn.  
 
Verksamheten med Bokjuryn motiveras främst av barnbibliotekariernas 
litteraturförmedlande funktion vilket i litteraturgenomgången framstår som en 
huvuduppgift. Den motiveras också av att man ”bör” driva projektet. Det beror troligen 
på att projektet initierats nationellt via länsbiblioteken vidare till folkbiblioteken och 
den vägen ”trycker på” barnbibliotekets litteraturförmedlande uppgift. 
 
6.3.2 Hur ser barnbibliotekarier på det läsfrämjande projektet Bokjuryn som 
förmedlingsmetod? 
 
Barnbibliotekarierna ser mycket olika på Bokjuryn ur läsfrämjande synvinkel och hur 
olika aspekter av projektets utformning påverkar litteraturförmedlingen. Alla 
barnbibliotekarierna, utom en, talar om Bokjuryn som en i grunden bra idé och i sig 
läsfrämjande. De ställer sig också i princip positiva till nationellt läsfrämjande initiativ 
men därefter går uppfattningarna isär. Synpunkterna ovan visar att barnbibliotekarierna 
ser det litteraturförmedlande arbetet som viktigt snarare än att det är ett uttryck för att de 
ser Bokjuryn som ett bra projekt. Jofrid Karner Smidt visar också i sin avhandling att i 
stort sett alla bibliotekarier ser folkbibliotekets uppgift som litteraturförmedlare som 
viktig (Mellom elite og publikum 2002, s. 127). I egenskap av nationellt initiativ verkar 
det också vara så att Bokjuryn kommer i motsatsförhållande till folkbibliotekets status 
som en egen fristående institution och uppfattas som något barnbibliotekarierna ”måste” 
arbeta med. Bokjuryn ska passa flera institutioner, som det vänder sig till med sin 
verksamhet, och projektets utformning tar inte någon särskild hänsyn till 
folkbibliotekets verksamhetsgrund. Gemensamt för barnbiblioteket och Bokjuryn är att 



   59

man har samma målgrupp och vänder sig till alla barn. Projektet skulle ur denna 
synpunkt kunna vara en möjlighet att realisera den vanligt förekommande 
kulturpolitiska målsättningen att nå alla barn.  
Bokjuryprojektet uppfattas också som alltför styrt i förhållande till litteratururval, årets 
utgivning och tävlingsmoment. Själva tävlingsmomentet ses även som ett sätt att locka 
barn som inte annars läser. 
 
En del synpunkter i förhållande till projektets utformning visar att det är svårt att förena 
med att möta varje barn som individ. Ett arbetssätt som är utmärkande för 
folkbiblioteket. Detta förefaller till stor del hänga samman med folkbibliotekets 
mediabestånd som utmärks av ett brett urval av innehåll och form och som ska kunna 
möta hela målgruppens individuella behov. Genom ett litteratururvalet, att endast årets 
utgivning ingår samt åldersindelningen försämras barnbibliotekariernas möjlighet att 
tillgodose bredd och mångfald. Detta pekar på att Bokjuryn till skillnad från 
barnbiblioteket snarare kräver att barnen anpassar sin läsning till projektet än tvärtom.  
Den åldersindelning av barn- och ungdomslitteraturen som finns på folkbiblioteket 
utgör till skillnad från Bokjuryns ålderskategorier, som är en del av projektets 
utformning, en fingervisning och ”måste” inte följas. Bristen på böcker samt 
svårigheten att hinna få fram de titlar som kommer ut i slutet av året leder till att barnen 
inte får möjlighet att läsa tillräckligt många titlar för att kunna bilda sig en uppfattning 
om vilka de bästa böckerna är och topplistan blir missvisande. För att driva Bokjuryn 
krävs många exemplar av varje titel medan folkbiblioteket arbetar med ett brett urval 
och ett fåtal exemplar.  
 
Då projektet framstår som inriktat på grupper genom sin uppläggning kan det vara 
förklaringen till varför det förefaller svårt att nå ut via folkbiblioteket till enskilda barn. 
Om man vänder sig med Bokjuryn till grupper, exempelvis klasser i skolan, kan 
deltagandet också vara obligatoriskt till skillnad från på folkbiblioteket där det bygger 
på frivillighet. I samband med detta kommer två olika synsätt till uttryck. Dels framstår 
det som positivt att barnen får arbeta med litteratur i skolan dels, uttrycks en oro för vad 
som händer med läsningen när den förs in i skolan och kan anta formen av ett 
arbetsmoment. Sammantaget visar detta att medan folkbiblioteket, enligt Louise 
Limberg, står för frihet och individorientering, är min uppfattning att Bokjuryn står för 
styrning och grupporientering (1992, s. 8).  
 
Det framkommer också att ett par av barnbibliotekarierna inte är helt insatta i Bokjuryns 
regler. Då projektet pågått i flera år uppfattar jag detta snarast som ett bristande intresse 
för Bokjuryn från barnbibliotekariernas sida än brist på tillgänglig information. 
Den arbetssituation, med brist på både tid och personal, som barnbibliotekarierna ger 
uttryck för leder till att det läsfrämjande projektet uppfattas på två helt skilda sätt. 
Antingen ses Bokjuryn som en möjlighet då den tillhandahåller ett färdigt koncept med 
ett tillhörande arbetsmaterial eller också prioriteras till följd av detta andra 
arbetsuppgifter.  
 
6.3.3 Litteratururval 
 
Att ställas in för ett färdigt urval av litteratur framstår inte i sig som något problem för 
barnbibliotekarierna. Min tanke var att detta kanske skulle kunna komma i konflikt med 
deras yrkesroll, som till en del handlar om att välja ut vilken litteratur som ska 
förmedlas. Det verkar inte vara fallet då barnbibliotekarierna har valt att framför allt 
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arbeta med litteratururvalet och Barnbokskatalogen främst fungerar som ett 
komplement. I förhållande till det litterära urvalet är det främst synpunkter som rör 
kvaliteten på detta som framförs och därmed blir litteraturförmedlaren som folkbildare 
tydlig. En av barnbibliotekariernas uppgift är att tillgodose kvalitet och det är tydligt att 
barn- och ungdomsbibliotekarierna inte arbetar med litteratur i förhållande till att 
böckerna är nyutgivna utan att de är ”bra”, något som även litteraturgenomgången visar.   
 
Litteratururvalet, presenterat på 100-listan används även för att få boktips i andra 
sammanhang. Omröstningresultatet visar tydligt hur dominerande 100-listan, 
litteratururvalet, är i Bokjuryns verksamhet. I och med 100-listans genomslagkraft 
kommer facklitteraturen i skymundan liksom årets utgivning i övrigt. Hur stor roll 
BTJ:s beställningslista med urvalet spelar för detta är dock svårt att säga men helt klart 
innebär det en ytterligare styrning samtidigt som den underlättar arbetet med Bokjuryn. 
Därigenom kommer den framröstade topplistan inte att visa vad barnen verkligen tycker 
om att läsa, vilket är avsikten med omröstningen och det därtill knutna litteraturpriset. 
 
Min slutsats är att Bokjuryn, sådan den ser ut och fungerar, överensstämmer bättre med 
skolbibliotekets intentioner och arbetssätt än folkbibliotekets. 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
I en fortsatt forskning inom det läsfrämjande området med inriktning på nationella 
projekt skulle det vara intressant att få veta mer om hur barn och ungdomar uppfattar 
den verksamhet som riktas till dem. En av de intervjuade barnbibliotekarierna funderar 
kring detta i samband med den nya målsättning som arbetats fram för barnbiblioteket 
där man ser barnen som uppdragsgivare och önskar en högre grad av delaktighet från 
deras sida. Det skulle också vara intressant att veta hur barn och ungdomar ställer sig ur 
den synvinkeln att projekt förefaller ha blivit så vanliga idag. Detta även ur perspektivet 
att de förefaller vara mer positiva än de vuxna som kommer i kontakt med Bokjuryn, 
om man ser till det gensvar som den väckt enligt de intervjuer som här genomförts. En 
annan infallsvinkel som förefaller intressant att studera närmare skulle kunna vara hur 
skolbibliotekarierna ser på och eventuellt använder sig av Bokjuryn. Då de arbetar inom 
skolans verksamhet föreställer jag mig att de ser annorlunda än barn- och 
ungdomsbibliotekarierna på vad Bokjuryn kan tillföra liksom de lärare som kommer i 
kontakt med Bokjuryn.  
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7. Sammanfattning 
 
Både under studier och i arbetet som bibliotekarie har jag blivit alltmer medveten om 
hur vanlig den läsfrämjande verksamheten i form av projekt för barn och ungdomar 
blivit. Efter en diskussion på ett barnbibliotekariemöte om det nationellt läsfrämjande 
Bokjuryn väcktes mitt personliga intresse för just detta projekt. Bokjuryn startade 1997 
och finansierades från början med hjälp av läsfrämjande bidrag från Statens kulturråd. 
Genom diskussionen blev jag nyfiken på hur projektet fungerar i förhållande till 
folkbibliotekets verksamhet. Mitt särskilda intresse väckte det litterära urval som görs 
av en grupp inom Bokjuryn och presenteras i form av 100-listan. Sedan slutet på 1990-
talet, med Barnbokens ställning: inom biblioteksväsendet och barnomsorgen som ett 
slags startskott, har det hänt mycket inom det läsfrämjande området. Rapporten som 
visade på, bland annat, barns minskade tillgång på böcker, har legat till grund för 
riksdagens beslut om stöd för inköp av barn- och ungdomsböcker samt för läsfrämjande 
verksamhet.  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka barnbibliotekariers uppfattning om det nationellt 
läsfrämjande projektet Bokjuryn samt hur de väljer att använda projektet som 
arbetsredskap. Jag ville även ta reda på om Bokjuryn ger upphov till några lokala 
arbetssätt eller samarbete för folkbibliotekets del. Följande problemformulering 
utformades: Hur fungerar Bokjuryn i förhållande till folkbibliotekets 
litteraturförmedlande verksamhet? Frågeställningar som utarbetades i förhållande till 
problemformuleringen var ”Hur  använder barnbibliotekarier Bokjuryn som 
arbetsredskap och motiverar sitt arbete med projektet?” och ”Hur ser 
barnbibliotekarier på det läsfrämjande projektet Bokjuryn som förmedlingsmetod?” 
 
Bokjuryn, som är en årlig omröstning på nyutgivna böcker, beskrivs kortfattat 
tillsammans med en jämförelse mellan litteratururval och den framröstade topplistan. 
Som teoretisk utgångspunkt presenteras först Jofrid Karner Smidts arbeten angående 
litteraturförmedling och förmedlingsmetoder. Därefter de två texter, Vad är det för 
skillnad mellan barnbibliotek och skolbibliotek? av Louise Limberg samt Att väcka 
läslust – något om barnbibliotekets kreativa roll av Louise Limberg och Gunilla Borén, 
som tillsammans utgör grunden för det analysredskap som konstruerats. Därefter 
redovisas de aspekter och kriterier som hämtats och sammanförts till analysmodellen. 
De kriterier som Louise Limberg grundar sin analys på förtydligar folkbibliotekets 
verksamhetsgrund och litteraturförmedlande förutsättningar i förhållande till Smidts 
arbeten. Den andra texten har använts för att fördjupa de kriterier Limberg för fram ur 
ett barnbiblioteksperspektiv. 
  
Då min intention med undersökningen var att försöka förstå hur barnbibliotekarierna 
resonerar i förhållande till Bokjuryn valde jag att göra en kvalitativ studie och fem barn- 
och ungdomsbibliotekarier intervjuades. Bokjuryn vänder sig med sin verksamhet till 
barn och ungdomar i åldersgruppen 0-19 år och då mitt perspektiv är knutet till 
folkbiblioteket utgår jag från att barn- och ungdomsbibliotekarierna är de som bäst kan 
ge information om syn- och arbetssätt vad gäller målgruppen. 
I litteraturgenomgången behandlas barnbibliotekets läsfrämjande verksamhet för att ge 
en bild av hur man ansett att barnbibliotekarierna ska förhålla sig till och arbeta med 
litteratur. Den tidigare forskningen tar upp läsfrämjande ur en mer övergripande 
synvinkel samt projekt.  
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Materialredovisningen utgår från uppsatsens frågeställningar och de frågor som 
utformats med syfte att besvara dessa i förhållande till intervjumanualen som sedan 
sammanfattats. Först redovisas barnbibliotekariernas arbete med projektet, vad de vill 
uppnå samt eventuella samarbeten. Därefter följer synpunkter på det gensvar 
barnbibliotekarierna tycker sig ha fått i arbetet med Bokjuryn samt framtida fortsättning. 
Sedan behandlas projektet ur läsfrämjande synpunkt, både sett ur ett lokalt och 
nationellt perspektiv samt hur de ser på olika aspekter av projektets utformning. Då det 
litterära urvalet utgör en central del av Bokjuryn som arbetsredskap behandlas 
barnbibliotekariernas förhållningssätt och synpunkter på detta till sist för sig.  
 
Analys och diskussion av det empiriska materialet sker med utgångspunkt i det 
analysredskap som konstruerats samt i förhållande till teori, litteraturgenomgång och 
tidigare forskning. Ett försök görs att belysa de linjer som framträtt tydligast i 
genomgången av materialet i de slutsatser som presenteras i förhållande till 
frågeställningarna.  
Den vanligaste arbetsmetoden är att informera om Bokjuryn vid bokprat och projektet 
ger inte upphov till några nya sätt att arbeta på inom folkbiblioteket. Verksamheten 
fungera som bäst när barnbibliotekarierna ”riktar” den med en så färdig ”förpackning” 
som möjligt, exempelvis som bokdeposition. De barnbibliotekarier som introducerat 
Bokjuryn i skolan drar i det fortsatta arbetet nytta av de pedagogiska arbetsmetoder som 
tillhandahålls genom främst läraren. Barnbibliotekariernas arbete motiveras främst av  
att de ser den litteraturförmedlande uppgiften som viktig men även av att Bokjuryn är 
något som man av olika skäl ”bör” driva på folkbiblioteket. Den litteraturförmedlande 
funktionen ses i litteraturgenomgången som en huvuduppgift för barnbibliotekarierna. 
Barnbibliotekarierna ser mycket olika på Bokjuryn ur läsfrämjande synvinkel och hur 
olika aspekter av projektets utformning påverkar litteraturförmedlingen. Alla 
barnbibliotekarierna, utom en, talar om Bokjuryn som en i grunden bra idé och i sig 
läsfrämjande. De ställer sig också i princip positiva till nationellt läsfrämjande initiativ. 
I egenskap av nationellt initiativ verkar Bokjuryn komma i ett motsatsförhållande till 
folkbibliotekets status som egen fristående institution. Projektet ska passa flera 
verksamhetstyper och tar inte någon särskild hänsyn till folkbibliotekets 
verksamhetsgrund. Bokjuryprojektet framstår som svårt att förena med att möta varje 
barn som individ. Detta hänger till stor del samman med folkbibliotekets mediabestånd 
som utmärks av ett brett urval av innehåll och form. För att driva Bokjuryn krävs många 
exemplar av varje titel, vilket leder till en brist på böcker inom projektet. 
Arbetssituationen, med brist på både tid och personal, leder till att projektet uppfattas 
antingen som en möjlighet till en ökad läsfrämjande verksamhet eller också prioriteras 
till följd av detta andra arbetsuppgifter.  
 
Det verkar inte vara något problem för barn- och ungdomsbibliotekarierna att ställas in 
för ett färdigt urval av litteratur. I förhållande till detta är det främst synpunkter som rör 
kvaliteten som framförs och därmed blir litteraturförmedlaren som folkbildare tydlig. 
Jämförelsen mellan 100-lista och topplista visar vilken genomslagkraft litteratururvalet 
har i omröstningen. Både facklitteratur och årets övriga utgivning får stå tillbaka. En 
ytterligare styrning sker genom Bibliotekstjänsts beställningslista med urvalet. 
Därigenom kommer den framröstade topplistan inte att visa vad barnen verkligen tycker 
om att läsa, vilket är avsikten med omröstningen och det därtill knutna litteraturpriset. 
Min slutsats är att Bokjuryn, sådan den ser ut och fungerar, överensstämmer bättre med 
skolbibliotekets intentioner och arbetssätt än folkbibliotekets. 
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8. Litteraturförteckning 
 
Otryckta källor 
 
Intervjuer med fem barn- och ungdomsbibliotekarier under augusti – september 2003 
 
Inspelade intervjuer samt utskrifter av dessa, liksom övriga otryckta källor, finns i 
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Stockholm, Svenska barnboksinstitutet: Ansökan om statsbidrag till läsfrämjande 
verksamhet för barn och ungdomar, 1997-04-01 
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Bokjuryn, 1997-09-18 
 
Stockholm, Svenska barnboksinstitutet: Träff med barnboksförlagen om 
boktoppen/barnjuryn i Stockholm, 1996-12-17 
 
Stockholm, En bok för alla: Broschyr Bokjuryn, 2001 
 
Stockholm, En bok för alla: Rösträkning i Bokjuryn, mars 2003 
 
Stockholm, En bok för alla: Frågor till projektledaren Stina Björkelid angående 
Bokjuryn och litteraturvalet, 2003-01-09 samt svar, 2003-01-10 
 
Tryckta källor 
 
Barkanowitz, Detlef (2001). Barnbibliotekarie.nu. Biblioteksbladet, nr 1, s. 24-25. 
 
Barkanowitz, Detlef & Törnfeldt, Maria (1999). Bibliotek på 2000-talet – relik eller 
levande kultur?. Biblioteksbladet, nr 10, s. 26. 
 
Barnbiblioteket – en resurs: Fem inlägg om bibliotekets roll i barnkulturen (1977). 
Gerd Hillman, Kerstin Ullander, Susanna Ekström, Kerstin Sjögren Fleischer, Kjell 
Mickelsson. Lund: Bibliotekstjänst (Biblioteksdebatt 6). 
 
Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen (1996). 
Stockholm: Statens kulturråd (Rapport från Statens kulturråd, 1996:1).  
 
Barnens bibliotek (2004-07-23). Bokjuryn. http://www.barnensbibliotek.net 
 
Barns och ungdomars kultur (1998). Stockholm: Statens kulturråd (Kulturen i siffror 
1998:1). 
 
Barnspåret: Idébok för bibliotek (1994). Anna Birgitta Eriksson, Lisbeth Gisselquist, 
Uno Nilsson, Kerstin Rydsjö m fl. Lund: Bibliotekstjänst 
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Bengtsson, Sara (1998). Vad är läsfrämjande?: En jämförande textstudie av synen på 
läsning och läsfrämjande åtgärder under tre decennier. Uppsala: Institutionen för 
kultur- & biblioteksstudier 
 
Boken i tiden: Betänkande från utredningen om boken och kulturtidskriften (1997). 
Stockholm: Fritze (Statens offentliga utredningar (SOU)1997:141).  
 
Borén, Gunilla & Limberg, Louise (1991). Att väcka läslust – något om bibliotekets 
kreativa roll. Svensk biblioteksforskning, nr 2, s. 34-40. 
 
Brattström, Charlotte, red. (1972) Barn i bibliotek: En idébok om aktiviteter och 
samarbetsformer. Utarbetad av SÖ:s arbetsgrupp för barn och ungdomsfrågor. Lund: 
Bibliotekstjänst 
 
Bästsäljare och hyllvärmare: Bestånd och utlåning av boktitlar med litteraturstöd 1998-
2000 (2003). Stockholm: Statens kulturråd (Rapport från Statens kulturråd, 2002:2)  
 
Edström, Göte (2000). Filter, raster, mönster: Litteraturguide i teori- och 
metodlitteratur för biblioteks- och informationsvetenskap och angränsande ämnen inom 
humaniora och samhällsvetenskap. Borås: Valfrid; Borås: Bibliotekshögskolan (Skrifter 
från Valfrid, 21). 
 
Filipson, Lena (1999). Barnbarometern 98/99: 3-8 åringars kulur- och medievanor. 
Stockholm: Mediamätning i Skandinavien 
 
Folkbiblioteken (2000). Stockholm: Statens kulturråd (Kulturen i siffror 2001:4) 
 
Folkbiblioteken (2001). Stockholm: Statens kulturråd (Kulturen i siffror 2002:2) 
 
Första året med Bokjuryn [1998?]. Stockholm: Statens kulturråd 
 
Gamstorp, Kerstin, Sandblad, Helena & Forsell-Kraft, Kerstin (1968). Att arbeta i 
barnbibliotek: Tre uppsatser om verksamhet bland barn och tonåringar. Lund: 
Bibliotekstjänst (SAB-serien 3). 
 
Holme, Magne Idar & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Hansén Goobar, Charlotte (2003). Bokprat pågår: Läsmiljö vid bokprat i samband med 
ett läsprojekt i skolan. Borås: Bibliotekshögskolan 
 
Kulturbarometern i detalj: Tema litteratur och bibliotek (1997). Stockholm: Statens 
kulturråd (Kulturen i siffror 1997:1) 
 
Kulturpolitik (1996). Stockholm: Regeringskansliet/Gotab (Regeringens proposition, 
1996/97:3) 
 
Kulturpolitik (1996). Stockholm: Regeringskansliet/Gotab (Riksdagens protokoll, 
1996/97:49) 
 



   65

Limberg, Louise (1992). Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek och 
skolbibliotek?. Barn & Kultur, nr 1, s. 6-8. 
 
Litteraturen och läsandet (1997). Stockholm: Regeringskansliet/Gotab (Regeringens 
proposition, 1997/98:86) 
 
Litteraturen och läsandet (1997). Stockholm: Regeringskansliet (Riksdagens protokoll, 
1997/98:109) 
 
Ludvigsson, Bo (2000). Minns Anna-Lisa Brunås ord: smaken är som… Författaren, nr 
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Repstad, Pål (1999). Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällvetenskap. 3. 
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Barn & Kultur, nr 4-5, s. 87. 
 
Wilhelmsson, Wiviann, red. (2000). Som fisken i vattnet: Barnens väg till språk och 
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Bilaga 
 
Intervjumanual 
 
 
1. Hur länge har du arbetat med Bokjuryn? 
 
2. Hur kom du i kontakt med Bokjuryn? 
 
3. Vilken är din uppfattning om Bokjuryn:  

a) ur läsfrämjande synpunkt? 
b) lokala folkbibliotekets läsfrämjande arbete? 
c) som ett nationellt initiativ?  

 
4. Vad anser du om Bokjuryns utformning allmänt? 
 

Med avseende på: 
a)  regler? 
b)  åldersindelning? 
c)  arbetsmaterial? 
d)  ”att tävla i läsning”? 
e)  syfte/målsättning? 
f)  ”tidsbegränsad”? 
g)  för- och nackdelar? 

 
5. Hur ser ditt eget arbete med Bokjuryn ut? 
 
6. Vad vill du uppnå? 
 
7. Har du något samarbete kring Bokjuryn med andra institutioner/yrkeskårer? 
 a) hur är i så fall det samarbetet upplagt? 

b) uppfattar du att ni delar grundsyn i det läsfrämjande arbetet? 
c) har samma målsättning med verksamheten? 

 
8. Vad tycker du om det litterära urvalet som görs för Bokjuryns räkning? 
 
9. Hur arbetar du själv med litteratur i samband med Bokjuryn? 
 
10. Vad baserar du ditt val av litteratur på?  
 
11.Vilket gensvar har Bokjuryn väckt 

a) på biblioteket? 
 b) bland personalen? 
 c) bland barnen? 
 
12. Kommer du att fortsätta arbeta med Bokjuryn? 
 
 


