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Abstract:   

This study conducts a qualitative examination based on five                  
interviews with children’s librarians. The aim is to bring up 
and analyse the attitudes of the librarians towards reading 
promotion activities for children outside of school and 
investigate their experiences of participation in a summer 
reading challenge project. 
 
The first theory used to analyse is Jofrid Karner Smidt’s 
thesis of five different roles that a librarian can have on 
literary preferences. The second is her theory of how 
librarians view their promotion of literature. 
 
My interviews shows that the librarians in the study have a 
common opinion and enthusiasm regarding children's 
pleasure reading. They consider that their most important 
task is to show them the joy in reading. Promote reading 
work outside of school requires marketing in a different way 
than the same work at school. The libraries spend a lot of 
time and energy to present themselves in different ways. It is 
important to constantly seek new ways of working and try to 
reach out to the children.      
 
A concept like Sommarboken with a common purpose and 
materials and follow up meetings is well considered. The 
various libraries design themselves their summer meetings as 
they want. At the meetings, the children have the opportunity 
to the all-important conversation about their reading, both 
with each other and the librarian. The lustful and 
undemanding in the arrangement is something that all the 
interviewees represent in their profession. 
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1 Inledning 
 
Den läsfrämjande verksamheten är en viktig del av arbetet på ett folkbibliotek och då 
framför allt för barn och ungdomar. I den nya bibliotekslagen som tas i bruk 2014-01-01 
står det i den 8:e paragrafen: ”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland 
annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.” 
(Bibliotekslag (SFS 2013:801)) 
 
Barns och ungdomars läskompetens har kommit i fokus under senare år genom olika 
internationella undersökningar som PISA (Programme for International Student 
Assessment) vilket är ett OECD-projekt och undersöker bl.a. läsförståelsen hos 15-
åringar och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) som undersöker 
läsförmågan hos elever i årskurs 4. Båda visar på en nedåtgående trend vad gäller 
läskompetensen hos svenska elever. 
 
I analyser som gjorts av undersökningarnas resultat tas fritidsläsning upp som en viktig 
faktor i att upprätthålla en hög läskompetens. 
Northern Lights on PISA 2009 – focus on reading är en nordisk rapport utifrån 
resultaten i PISA 2009. Där sägs att läsning på fritiden har ett klart samband med 
läskompetensen och att endast 30 minuters läsning på fritiden betyder en markant 
höjning av densamma. Det finns ett positivt samband mellan läslust och läsfärdighet (s. 
212).  
 
En presentation från Northern Ligths on PISA 2009 av Astrid Roe och Karin Taube slår 
fast att ”Students who do not read for enjoyment achieve considerably lower reading 
scores than students who read, regardless of how much time they spend reading each 
day” (s.10). Även PIRLS 2011 konstaterar att de elevgrupper som läser oftare på 
fritiden och tycker i högre grad om att läsa har också ett högre läsprovsresultat (s. 48). 
Elevernas inställning till läsning har i föregående PIRLS-undersökningar visat sig ha 
betydelse för deras läsförmåga och det bekräftas även i denna studie (ibid., s. 50). 
 
Läsning på fritiden har alltså en stor inverkan på elevers resultat i skolan, men hur är det 
med läslusten? I studien Barn berättar -en studie av 10-åringarssyn på läsning och 
bibliotek, utgiven av Svensk Biblioteksförening 2011, beskrivs att det finns en risk att 
läsning i första hand associeras med nytta om biblioteken bedriver sitt läsbefrämjande 
arbete främst under skoltiden. Detta är det vanligaste mycket beroende på 
sammanslagning av folkbibliotek och skolbibliotek som sker i många kommuner 
(Hedemark s. 50).  
 
Ett projekt som tar sin grund i den studien är Sommarboken. Det är förlagt till fritiden, i 
detta fall sommarloven, och tar fasta på att läsningen inte skall vara förknippad med 
några krav, barnen skall få läsa vad de vill och hur mycket eller lite de vill. Rydsjö & 
Elf tar upp exempel på material som visar att skolans krav på prestationer i samband 
med läsning stör läsupplevelsen. De efterlyser också fler studier som kan visa dels på 
barnbibliotekariernas reflexion över de egna arbetsmetoderna dels på större 
uppmärksamhet på barnens fritidläsning. (2007, s. 171) Med stöd i både ovan nämnda 
undersökningar och Rydsjö & Elfs slutsatser, anser jag att min studie har relevans. 
Professionell relevans vad gäller att studera barnbibliotekariers syn på fritidsläsning och 
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hur de ser på deltagandet i ett specifikt läsfrämjande projekt och samhällsrelevans då 
sjunkande läsfärdighet är ett allvarligt problem i ett samhälle där det är viktigt för 
deltagandet att kunna ta till sig information och uttrycka sina åsikter. Fritidsläsning är 
en viktig del i att öka den färdigheten.  
 
Att ta del av olika läsfrämjande verksamheter för barn tycker jag är väldigt intressant. 
Efter att ha läst om Sommarboken och även träffat projektledarna, ville jag fördjupa 
mig i hur de barnbibliotekarier som deltagit i ett sådant specifikt projekt upplevde det 
och vilka deras tankar och åsikter var. 
  

1.1  Problemformulering 
  
Denna uppsats tar avstamp i det faktum att fritidsläsning har visat sig ha betydande 
effekt för läskompetensen i stort och inte bara skolans läsfrämjande insatser är viktiga 
utan även folkbiblioteken har här en uppgift. Det finns många sätt för biblioteken att 
verka läsfrämjande, som bokprat, men att barnbiblioteket ofta kopplas till skoltid och 
inte till fritid kan ses som ett problem. Barnbibliotekarien kan vara en länk mellan skola 
och bibliotek men framför allt ha en stor uppgift att fylla vad gäller att stimulera barn 
till läsning och läsglädje. Uppsatsen fokuserar därmed på den lässtimulerande 
funktionen och arbetet med ett projekt ur barnbibliotekariernas perspektiv och jag anser 
att det är av intresse för andra som arbetar med dessa frågor och även, när nu läsning 
kommit att bli en politisk fråga, för samhället i stort.  
  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka barnbibliotekariers inställning till 
läsfrämjande arbete utanför skoltid och vilka erfarenheter de fått av deltagande i 
projektet Sommarboken samt hur de genomfört projektet. 
 
Utifrån syftet ovan är mina frågeställningar: 
  

1. Hur ser barnbibliotekarierna på sitt läsfrämjande arbete utanför skolan?  
 
2. Hur ser barnbibliotekarierna på sitt arbete i projektet Sommarboken?  

 

1.3 Avgränsning 
 
Studien avgränsas till folkbibliotek som deltagit i projektet Sommarboken 2013 och de 
barnbibliotekarier som intervjuats har alla varit ansvariga för eller medverkat i projektet 
på respektive bibliotek.  
 

1.4 Definitioner 
 
Läsfrämjande – lässtimulans: Begreppen kan synas likvärdiga och kommer i uppsatsen 
att användas som sådana. Enligt Sandin (2010, s. 22) kan de dock vara förrädiska i sin 
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enkelhet och svårigheten kommer när man frågar vad som skall läsas och i vilka medier 
samt vilka handlingar man förknippar med läsning. Med begreppen menar jag 
barnbibliotekets verksamhet med att aktivt arbeta för barns läsning och läsglädje. 
 
Barn: Enligt Barnkonventionen är varje människa under 18 år ett barn. Här kommer det 
att användas som beteckning på dem som deltog i Sommarboken, d.v.s. åldrarna mellan 
ca 8 – 12 år. 
 
Barnbibliotek: Används här som benämning på folkbibliotekets barnavdelning. 
 
Bokfika: Används här som benämning på den aktivitet biblioteken i projektet åtar sig att 
hålla ett antal under sommaren. Kan utföras på olika sätt men innehåller oftast både 
presentation av och samtal om böcker både från bibliotekariens och barnens sida, samt 
inte minst att barnen får fika tillsammans. 
 
Fritidsläsning: Används här som motsats till den läsning som sker i skolans regi. Den är 
inte förknippad med något krav eller nytta utan bygger på frivillighet. Hedemark (2011, 
s. 50) menar att fritidsläsning präglas av andra förhållningssätt till läsning än vad skolan 
gör, och att ett av dessa kan man identifiera som ett lustfyllt sådant. 
 
Projekt: Använder mig här av Sandins (2011) beskrivning av projekt. De skall vara 
något som sker utanför ordinarie verksamhet under en begränsad tidsperiod och de skall 
ha ett tydligt syfte (s. 23). 
 

1.5 Bakgrund Sommarboken 
 
Många bibliotek i landet har länge arbetat med någon form av läsfrämjande aktiviteter 
för barn under sommarlovet. De har benämnts olika, som Sommarboken eller 
Sommarlovsboken och i de flesta fall gått ut på att barnen skall läsa ett fastställt antal 
böcker och ibland även redovisa dessa. Ansvaret att ta fram material och pröva nya 
metoder har legat på det enskilda biblioteket och det har funnits önskemål att få central 
hjälp med inspiration och material. (Kultur i Väst (2013) Sommarboken).  
 
Åse Hedemarks rapport från 2011, Barn berättar, är en studie av 10-åringars syn på 
läsning och bibliotek (Svensk Biblioteksförening) och de barn som deltog i 
undersökningen gav uttryck för att läsning i skolan upplevdes som tråkig. Detta gav 
initiativtagarna inspiration att söka projektmedel för Sommarboken. 
 
2012 startade så Sommarboken som ett pilotprojekt på fem folkbibliotek i Västsverige. 
Det drivs av Kultur i Väst1 med stöd från Kulturrådet. 2013 hade projektet fått större 
anslag och 36 kommuner från hela Sverige deltog.  
 
Målet med Sommarboken är att: 

• Öka antalet sommarläsande barn mellan 8-12 år 
• Utveckla metoder för litteraturförmedling och läsfrämjande 

                                                 
1 Kultur i Väst ansvarar för bl.a. regional biblioteksverksamhet i Västra Götaland. De har fokus på olika 
prioriterade utvecklingsområden ex. Bibliotekets roll i samhället och Barn och unga (Kultur i Väst, 2013).   
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• Skapa en sommarbokskampanj med gemensam start och slutdatum 
• Öka aktiviteten på de sommaröppna biblioteken för läsande barn, genom t.ex. 

bokfika, sommarläsecirkel. 
• Ha gemensam logotyp/marknadsföring 

(Barnens bibliotek (2013) Sommarboken) 
 

Sommarboken sker alltså på fritiden och skall inte associeras med skola, krav och 
prestationer utan med lust för läsning. Barnen lånar vad för sorts litteratur och media de 
vill och hur mycket de vill. 
Det gemensamma kampanjmaterialet består av sommarbokslådor som barnen får att 
lägga sina böcker i, sommarbokshäften där de kan skriva om böcker de läst och rita i, 
vepor och loggor för biblioteken att använda till marknadsföring. 
En del bibliotek delar även ut en bok till barnen vid avslutningen. 
Sommarboksfikor som biblioteken förbinder sig att anordna, men efter egna resurser, 
ger barnen en möjlighet att prata om sin läsning med en vuxen och med varandra och är 
ett viktigt inslag. Något bibliotek startar med saft och tårta när barnen får hämta sina 
bokväskor och sommarbokshäften och sedan följer under sommaren ett antal träffar när 
de kan fika och prata böcker med barnbibliotekarien. 2013 deltog ca 3290 barn över 
hela landet och biblioteken har sammanlagt haft 127 Sommarboksträffar (Persson & 
Eggert 2013, s. 4). 
 
Sommarbokens websida går under sommaren att komma till från Barnens Biblioteks2 
hemsida. Den innehåller tävlingar, boktips och vilka bibliotek som deltar i projektet. 
Där finns också en sida för bibliotekspersonal och andra vuxna med beskrivning av vad 
projektet innebär, bakgrund, vilka som är ansvariga, vad pressen skrivit om 
Sommarboken, lästips m.m. 
Efter avslutade aktiviteter hålls varje år en utvärderingskonferens och efter det 
publiceras material om sommarens erfarenheter på Sommarbokens hemsida. (Barnens 
bibliotek (2013) Sommarboken). 
 
På 2013 års Mötesplats Borås Profession-Forskning ingick också ett seminarium under 
spår Barn och Unga kallat Sommarboken en möjlig väg för att väcka barns läsglädje 
(Persson & Eggert 2013). Där deltog personal från Kultur i Väst och Lindome bibliotek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 En nationell webbplats som vänder sig till barn upp till ca 14 år och är inriktad på lässtimulans med 
boktips, spel, information om författare och skrivtips. Den är finansierad av Statens Kulturråd och 
administrerad av Kultur i Väst. (http: www.barnensbibliotek.se) 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel tas upp forskning och litteratur som jag funnit vara relevant och av 
intresse för uppsatsen. Rapporten om barns egen syn på sin läsning samt serien om tre 
böcker som behandlar verksamheten på barnbibliotek är rekommenderade av 
projektgruppen bakom Sommarboken.  

2.1 Forskning 

2.1.1 Forskning om barns förhållande till läsning 
 
Åse Hedemarks rapport Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och 
bibliotek från 2011 grundar sig på tjugo gruppintervjuer av 100 barn (36 pojkar och 64 
flickor) från hela Sverige. Sex av intervjuerna har skett med barn som aldrig deltagit i 
lässtimulerande aktivitet på bibliotek. 
Barnen har fått svara på frågor inom områdena läsning/läslust, att hitta sin läsning, 
läsning och bibliotek samt bibliotekets läsluststimulerande arbete (Hedemark 2011, s. 
56). 
Utifrån sin analys konstaterar hon att man av barnens svar kan urskilja tre olika 
förhållningssätt till läsning (ibid., s. 46f): 
 
Den lustfyllda läsningen är den vanligaste och även mest positiva. Här ger barnen 
uttryck för läsningen som ett nöje, något som de gör för sin egen skull, för att det är 
mysigt och avkopplande. De blir ofta uppslukade av boken och här är det viktigt att 
kunna identifiera sig med innehållet. Barnen läser frivilligt och avsätter särskild tid till 
läsningen. Hedemark gör antagandet att det är dessa barn vi hittar på biblioteket, de 
deltar gärna i olika lässtimulerande aktiviteter även om de antagligen skulle läsa ändå. 
Några barn med detta förhållningssätt anger dock att sådana aktiviteter inte spelar så 
stor roll, de läser ändå så mycket.   
    
Läsning som tvång är ett förhållningssätt med en negativ inställning. Barnen som ger 
uttryck för detta tycker läsning är tråkigt och något de bara gör om de måste eller om de 
inte har något annat att göra. En förklaring till detta kan vara att barnen har sämre 
läskunskaper. Däremot använder de gärna dataspel och Internet och är de på biblioteket 
har de en tendens att fråga efter aktiviteter som inte är bokrelaterade. 
 
Inom förhållningssättet som Hedemark kallar den instrumentella läsningen är barnens 
inställning till läsning neutral. Läsning är i första hand nyttigt och varken roligt eller 
tråkigt. De läser inte i första hand för att det är underhållande utan för att lära sig andra 
saker exempelvis historia eller för att det är viktigt att kunna läsa för att klara sig i 
samhället. Barnen vill också kunna diskutera populära böcker med kompisarna. 
Hedemark påpekar att denna syn på läsning kan ligga nära den som önskas i skolan.  
På biblioteket lånar barnen gärna fackböcker. Att delta i läsfrämjande arbete både där 
och på skolan leder sannolikt till att de läser mer.  
   
I den avslutande diskussionen konstaterar Hedemark att av de barn som deltar i 
läsfrämjande projekt både på skola och bibliotek tycker de att de har fått mer läslust och 
att arbetet har betydelse då de flesta barn uppskattar bibliotekets verksamhet (ibid., s. 
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48). Dock borde biblioteken tänka mer på de barn som har en negativ inställning till 
läsning och erbjuda fler aktiviteter som inte är relaterade till böcker, som teater, sång 
och informationsteknik (ibid., s.49).  
 

2.1.2 Forskning om barnbibliotek  
 
På uppdrag av Regionbibliotek Stockholm har en serie av tre böcker som behandlar 
barnbibliotekens verksamhet sett ur en teoretisk vinkel getts ut. 
  
Den första är Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt av Kerstin 
Rydsjö och Anna-Karin Elf utgiven 2007.  
Syftet med boken var att man ville göra en översikt av den kunskap som fanns rörande 
barnbibliotek i Norden. Författarna fann ingen forskning på avhandlingsnivå utan i 
första hand är materialet magisteruppsatser från Sverige (Rydsjö & Elf 2007, s. 16f). 
Fördelarna med översikten består bland annat i att det framträder mönster som inte syns 
vid läsning av enstaka rapporter/uppsatser, det blir lättare att orientera sig med hjälp av 
teman och även se vilka områden som är undersökta, att kompetensen hos 
barnbibliotekspersonal höjs när det är lättare att ta åt sig undersökningar och 
erfarenheter och att det kan väckas intresse för vidare forskning (ibid., s.12).       
Rydsjö och Elf gör alltså en tematisering av det material de funnit. Det första är 
teoretiska modeller som kan användas som verktyg i analyser. En är Mai Klassons 
identifikation av de tre roller som en bibliotekarie kan anta i förhållande till kunderna. 
Marknadsmodellen som innebär att kunden bestämmer och biblioteket levererar. Här är 
alltså kunden subjekt och bibliotekarien objekt. I förmyndarmodellen är kunden objekt 
och bibliotekarien subjekt, den senare anser sig alltså vara den som står för god kultur 
och litteratur. Den participatoriska modellen eller samspelsmodellen låter både 
bibliotekarien och kunden komma till sin rätt, båda upplever sig som subjekt. (ibid., s. 
42) 
Den andra modellen som ofta används i samband med studier om läsning är Aidan 
Chambers Läsandets cirkel som visar hans syn på de vuxnas roll i barnens läsutveckling 
(ibid., s. 45). 
 
Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld kom 2010, 
redaktörer är Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren och Louise Limberg. Det är en 
tvärvetenskaplig antologi där utgångspunkten för de olika kapitlen har varit vad 
barnbibliotekarier kan behöva veta mer om, vilka forskningsområden som är relevanta 
samt vad det finns för ämnen och perspektiv som kan bidra till kunskapsutveckling och 
en djupare förståelse av barnbibliotekets utmaningar.  
 
Speciellt intressant här är Barbro Johanssons kapitel Barnbibliotekariers och forskares 
barnperspektiv. Hon påpekar att man inom forskningen skiljer på ”barns perspektiv” 
som innebär barnets individuella perspektiv och kulturskapande och ”barnperspektiv” 
som står för hur vuxenvärlden (ex. myndigheter) försöker tillvarata barnens intressen 
(Rydsjö, Hultgren & Limberg 2010, s. 24). 
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Johansson tar upp erfarenheter från ett metodutvecklingsprojekt, MVG3 där hon följt en 
grupp barnbibliotekarier under ett år. Hon beskriver hur hon uppfattade att 
bibliotekarierna ville finnas på barnens sida som ”en annan sorts vuxen” och hur de 
framhöll att i sitt arbete är det läsglädje det framför allt handlar om (ibid., s. 28f). 
I projektet MVG mötte hon också en dubbel inställning till relationen till skolan. Man 
såg fördelarna med att arbeta med skolan men bibliotekarierna kunde också känna sig 
styrda av den och deras värderingar kom ibland i konflikt med lärarnas (ibid., s. 33).  
  
Rydsjö, Hultgren och Limberg tar i sammanfattningen upp att barnbibliotekaries arbete 
är beroende av de sammanhang där de befinner sig. Alla barn, ungdomar och situationer 
är olika och då behövs olika förmågor och kunskaper (ibid., s. 279). Framför allt 
utvecklas man genom att lära av kollegor (Andersson och Ekberg 2007; se s. 279). Det 
finns inga genvägar utan barnbibliotekarier måste genom att själv reflektera, 
tillsammans med andra bibliotekarier och i diskussion med barn förstå och hitta vägar 
att forma det samtida barnbiblioteket (ibid., s. 279).  
  
Den tredje boken i serien är Barnbiblioteket och lässtimulans: delaktighet, 
förhållningssätt, samarbete, skriven 2011 av Amira Sofie Sandin och behandlar 
barnbibliotekens viktigaste uppgift, det lässtimulerande arbetet (Sandin 2011, s. 11). 
Det är dock ingen beskrivning av projekten i sig utan utgångspunkten är vad det 
lässtimulerande arbetet ger uttryck för utifrån tolkningar av projektrapporter. Vid analys 
av rapporterna har Sandin kunnat se områden och teman som kan sägas vara 
karaktäristiska för lässtimulerande arbete (ibid., s. 33). I kapitlet om barn, vuxna och 
synen på läsning konstaterar hon att de vuxnas förhållningssätt till barnens läsning 
påverkar vilka arbetsmetoder som väljs att användas i lässtimulerande projekt och även 
hur dessa utformas (ibid., s. 139), alltså vilka motiv som finns för att driva arbetet (ibid., 
s. 141). 
 
En studie visar att man kan se hur dessa förhållningssätt och roller som vuxna intar även 
påverkar hur barnen förhåller sig till litteraturen och deras agerande som läsare.  I 
studien ansåg barnen, oavsett bibliotekariernas förhållningssätt, att biblioteket skulle 
tillgodose deras intressen och inte bibliotekariernas. (Dressman 1997; Limberg 2002; se 
Sandin 2011, s. 141). 
De tre olika förhållningssätten, pragmatiskt, traditionalistiskt samt emancipatoriskt 
förhållningssätt tas vidare upp i kapitel 3.  
 

2.2 Läsprojekt 
 
Läsprojekt – inspirationsbok för förskola, skola och bibliotek är utgiven av BTJ Förlag 
2007. Den tar upp 36 olika läsprojekt i Sverige beskrivna av de som deltagit. Den 
övervägande delen av projekten äger rum i samarbete med skola och förskola men det 
är intressant att se hur mycket som har anordnats och fortfarande gör det.  

                                                 
3 Metod, Visioner, Grunder. Ett projekt som gick ut på att höja kvaliteten på bibliotekens läsfrämjande 
verksamhet och även hitta nya former för att öka intressent för läsning bland barn och ungdomar. Det 
bestod av föreläsningar och övningar samt att deltagarna skulle genomföra egna projekt på sina 
hemmabibliotek (Rydsjö, Hultgren & Limberg 2010, s. 28f).  
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Eva Nordlinder tar i förordet upp hur det svenska kulturlivet och inte minst det 
läsfrämjande arbetet till stor del bärs upp av projekt. Hon undrar om det finns någon 
vardag mellan projekten eller om det är projekten som blivit vardag? Nordlinder menar 
också att det är viktigt att skilja mellan läsförmåga och läsförståelse och att forskning 
visar att det är när man talar om och bearbetar det man läst, den reflekterande läsningen, 
som leder vidare till djupare läsförståelse och här har biblioteken en viktig uppgift 
(Läsprojekt 2007, s. 13-15). Ett antal fördelar med projektform tas upp: Att starta eller 
delta i ett projekt kan vara inspirerande när vardagen känns inrutad av det gamla 
vanliga. Det kan ge möjlighet till extra anslag för aktivitet och material och även 
fortbildning. Den gemensamma planeringstiden kan ofta vara den största vinsten med 
projekt, man får sitta ner och prata om projektet och ett projekt dokumenteras och 
utvärderas noggrannare är den vardagliga verksamheten (ibid., s. 17f). 
 

2.3 Magisteruppsatser  
 
Carina Karlssons och Kerstin Steens magisteruppsats från 2006, Lust och lärande i 
läsfrämjandet - Pedagogiska perspektiv på bibliotekarierollen och metoderna bokprat, 
boksamtal och Sommarboken var intressant för mig i det hänseendet att de tog upp 
sommarboksprojekt i den form som flera av de bibliotek jag intervjuade hade bedrivit 
före det nuvarande projektet. Barnen skulle då läsa ett visst antal böcker och sedan 
redovisa på något sätt, skriftligt eller muntligt inför en bibliotekarie för att få sin 
belöning, en bok. Karlsson och Steen skriver att själva ordet redovisning kan få barnet 
att likna det vid ett läxförhör där det måste kunna alla detaljer, namn och 
händelseförlopp i boken för att bli godkända och de frågar sig hur bibliotekariens 
pedagogiska förhållningssätt påverkar bemötandet av barnet i denna situation (2006, s. 
5). 
 
Författarna låter olika pedagogiska teorier förknippade med hur lärande går till, 
individuell konstruktivism, social konstruktivism och det traditionella perspektivet, 
belysa bibliotekariens pedagogiska roll. De menar att den syn bibliotekarien har på hur 
lärandet sker, sannolikt kommer att påverka hur den pedagogiska situationen utformas 
(ibid., s. 22). 
Ett uttryck för individuellt konstruktivistiskt perspektiv är att barnet har valfrihet att 
välja böcker efter intresse (ibid., s. 49). Lärande inom det socialkonstruktivistiska 
perspektivet är det om barnet får delta i högläsning eller ha en dialog om upplevelsen av 
det lästa (s. 51). Sommarbokens redovisning kan vara av traditionellt perspektiv genom 
sitt belöningssystem som uppmuntrar till kvantitativt läsande (ibid., s. 51). 
    
Amira Sofie Sandins magisteruppsats från 2004 Läslust – en brinnande känsla i magen: 
En studie av 9 – 12-åringars upplevelser och uppfattningar av läslust är intressant då 
den behandlar just den åldersgrupp av barn som även Sommarboken riktar sig mot.  
Syftet med undersökningen var att få svar på vad barn menar med begreppet läslust och 
om man i deras svar kunde se att de gav uttryck för en lustfylld läsning. Sandin fann att 
villighet att läsa och vilja att läsa var två olika saker. Villigheten innebär att läsning 
accepteras tills något intressantare dyker upp medan vilja att läsa ”innebär en medveten 
längtan och vilja att läsa och kan riktas mot både enskilda böcker och mot läsning i 
allmänhet”. Den lustfyllda läsningen beskrevs med hjälp av en teori om flow som 
innebär känsla av välbehag och tillfredsställelse. Hon kommer fram till slutsatsen att 
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läslust kan användas för att beskriva den lustfyllda läsning som leder till välbefinnande 
hos läsaren (Sandin 2004, s. 59). 
 
 
 
 
 
 
3 Teori 
 
Nedan följer en presentation av de teoretiska verktyg jag valt att använda för att 
analysera empirin. Alla de nämnda teoretiska verktygen handlar om hur bibliotekarien, 
medvetet eller omedvetet, bedriver sin litteraturförmedling 
 
Det jag har utgått ifrån är Jofrid Karner Smidts avhandling Mellom elite og publikum- 
Litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek (2002) 
som presenterar olika strategier för litteraturförmedling. 
Karner Smidt har också skrivit en artikel, ”Bibliotekaren som litteraturformidler” 
(1994), där det tas upp fem roller som hon anser en bibliotekarie kan inta i sitt arbete 
som litteraturförmedlare.  
  
Även de tre förhållningssätten till läsning som Amira Sofie Sandin beskriver i sin bok 
Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete (2011), 
kommer att tas upp i den teoretiska diskussionen. Ingen av teorierna riktar sig specifikt 
mot barnbibliotekarier men jag anser att dessa resonemang går att applicera på även 
denna grupp och deras arbete riktat mot barn och ungdomar. 
 
Karner Smidts rollkriterier kommer att tillämpas i kapitel 5 Resultatredovisning.  
Karner Smidts litteraturförmedlande strategier tillsammans med Dressmans 
pedagogiska strategier i kapitel 6 Analys och diskussion. 
 

3.1 Litteraturförmedlande strategier 
 
Jofrid Karner Smidt är professor vid Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes doktorsavhandling Mellom elite og publikum- 
Litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek (2002) 
undersöker norska bibliotekariers läsupplevelser och syn på förmedling av 
skönlitteratur. Problemformuleringen i avhandlingen lyder: ”Hva kjennetegner 
bibliotekarenes litterare smak? Hvilke holdninger har de til skönlitteraturen, og hvordan 
gir disse holdningerne seg utslag i deres litteraturformidling?” (Karner Smidt 2002, s.4). 
Metoderna hon använde sig av var två omgångar med intervjuer och även enkäter. I 
enkäten och den första intervjun undersöker hon bibliotekariernas sociala bakgrund, 
utbildning och litterära preferenser väldigt noggrant och den andra intervjun behandlar 
responsen på tre utvalda skönlitterära verk som de intervjuade fått läsa (ibid., s. 359-
384). 
 
Det som här är intressant för uppsatsen är den del i avhandlingen som tar upp 
litteraturförmedling, kapitel 4 i del II. Alla de nio informanterna har en uttalad ambition 
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att kunna förmedla det bäst möjliga till flest möjligt antal låntagare (ibid., s. 262). 
Karner Smidt tar upp tre olika strategier av litteraturförmedling som kan utskiljas 
(titlarna min översättning från norska). 
 
Förmedling styrd av efterfrågan: 
För de informanter i undersökningen som intar denna hållning innebär det att 
låntagarnas litterära preferenser och intressen skall styra inköpen. Beståndet skall 
inkludera populära serier och genrer och de bör likställas med den mer seriösa 
litteraturen. Som bibliotekarie bör man visa respekt för låntagarens smak och utveckla 
social intelligens för att kunna uppfatta vad låntagaren (författarens kursiv) menar med 
en god bok.  Att använda litteraturen som verklighetsflykt är legitimt. Karner Smidt 
menade 2002 att denna syn på förmedling är på frammarsch (s. 262-264).  
 
Aktivt rekommenderad och upplysande förmedling: 
Här betonas av informanterna litteraturens utvecklande funktion och att det finns flera 
viktiga skäl till att läsa, till exempel språkutveckling och för att få inblick i andras 
situation. Någon menar att man får fråga sig fram till låntagarens intressenivå för att inte 
den skall få böcker som är för tunga, vilket kan gå ut över läslusten och även föreslå en 
bok som bryter med låntagarens läsvanor. En informant anser att biblioteket skall 
bedriva folkupplysning och även att det är möjligt för bibliotekarien att påverka 
låntagarens smak bara man ”inte är nedlåtande på något sätt” (författarens kursiv) 
(ibid., s. 264-265).  
 
I dialog: 
Karner Smidt menar den efterfrågestyrda och den upplysande litteraturförmedlingen 
inte står i helt motsattsförhållande till varandra och hos vissa av informanterna kommer 
fördelarna med bägge förhållningssätten fram. Det kan vara rätt att försöka få en 
låntagare att läsa något annat än de brukar om vederbörande visar öppenhet för det, men 
man bör undgå att missionera. En viss ambivalens kan märkas hos några informanter, 
det är positivt att bedriva folkupplysning men som bibliotekarie bör man hålla sig på 
samma nivå som låntagarna (ibid., s. 265-268).  
 

3.2 Bibliotekariens olika roller 
 
Jofrid Karner Smidt har även skrivit en artikel, ”Bibliotekaren som litteraturformidler” 
(1994), där hon ställer frågorna om hur vi kan nå fram till den okände läsaren, hur vi 
kan göra bibliotekets innehåll känt, skapa lust för att besöka det och motivation till att 
låna. Hennes eget svar på det är att synliggöra. Synliggöra biblioteket, litteraturen och 
dig själv som förmedlare. Det okända är det största problemet, folk vet inte vad de vill 
ha för de vet inte vad som finns (Karner Smidt 1994, s. 8). 
Hon för fram fem olika roller som en litteraturförmedlare kan ta: litteraturkännare, 
socialantropolog, pedagog, marknadsförare och som vanlig människa och menar att en 
god litteraturförmedlare kanske är lite av allt detta (ibid., s. 9). 
 
Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare 
Här menar Karner Smidt att som kritiker skall bibliotekarien värdera och välja ut goda 
böcker som man vill ge speciell uppmärksamhet och för att kunna ikläda sig en sådan 
roll är litteraturkunskap nödvändigt. Litteraturkritikern kan hjälpa låntagare med att 
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upptäcka nya författare och andra genrer och en metod till det är synliggöra böckerna i 
utställningar och då gärna blanda genrer och medier. Hon tycker också att bibliotekarien 
skall bli mer av journalist och använda olika media för att placera biblioteket i 
allmänhetens medvetande (ibid., s. 9). 
 
Bibliotekarien som socialantropolog 
En litteraturförmedlare bör ha kunskap om de kulturella mönster som finns för att kunna 
vara lyhörd och inte ta sin egen utgångspunkt som det enda naturliga. Att känna till det 
handlar inte bara om vad folk läser eller inte läser. Det handlar om hur man klär sig, 
inreder sitt hem, hur man umgås både till vardag och fest, vad man gärna pratar om men 
även vad man inte kan nämna. Lika viktigt är det också att känna till den lokala 
omgivningen och hålla kontakt med olika grupper av användare för att kunna ge dem 
det bästa utbudet (ibid., s. 9f). 
 
Bibliotekarien som pedagog 
En pedagog motiverar och försöker att bygga upp positiva förväntningar till det som 
skall förmedlas. En pedagog vill också både knyta an till det kända och det aktuella men 
samtidigt glädja mottagaren med att upptäcka något nytt. Vill man vara professionell 
som förmedlare skall man inte bara känna sin publik, man skall också veta vem det är 
man vill nå vid det speciella tillfället. Man får inte heller vara rädd för att synas. Det 
gäller också att tänka på förutsättningarna för lärande och inte bara när det gäller att 
tillägna sig en text utan även för att kunna använda biblioteket (ibid., s. 10). 
 
Bibliotekarien som marknadsförare 
Familj och vänner är det som betyder mest för våra val av litteratur. Den bästa formen 
för förmedling är den nära, subjektiva, okonstlade och entusiastiska. Karner Smidt tror 
att biblioteken skulle kunna lära sig mycket av andra kulturinstitutioner, att de bör 
studera deras marknadsföring och ta vara på de bästa idéerna. Även reklambranschen 
har mycket att lära ut. Verkningsfull reklam är beroende av ett enhetligt tänkande kring 
det man vill förmedla men också på en stark känsla för identiteten. Att vara medveten 
om hur man möter användaren är alltid viktigt (ibid., s. 10-11).  
 
Bibliotekarien som vanlig människa 
Här handlar det om att personliggöra och framför allt att skapa tillit.  Det en användare 
vill möta är en vanlig människa, inte en maskin. Att kunna visa värme och entusiasm är 
viktiga egenskaper hos bibliotekarien som en helt vanlig människa (ibid., s. 11). 
 

3.3 Olika förhållningssätt till läsning 
 
Sandin (2011) hänvisar angående dessa tre förhållningssätt dels till en studie av Mark 
Dressman (1997) där han undersökte hur skolbibliotekariers roller och förhållningssätt 
påverkade hur biblioteken utformade sin läsförmedlande verksamhet dels till Louise 
Limberg (2002) som kopplat ihop de olika rollerna med tre pedagogiska strategier (s. 
141).4  Även Rydsjö och Elf (2007) tar upp de olika strategierna (s. 44f). 
 

                                                 
4 Jag hänvisar i fortsättningen till Sandins (2011) redogörelse. 
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Ett pragmatiskt förhållningssätt till läsning anser att det viktigaste är att barn läser och 
det spelar ingen roll vad de läser, nyttan med läsningen är att lära sig nya saker eller 
utveckla sitt språk. Själva läsningen följs upp men inte om barnen förstått vad de läst. 
Barnen själva förstår oftast ”de underliggande nyttoaspekterna” och kan motarbeta 
metoderna genom att inte läsa litteraturen eller fuska på något sätt (ibid., s. 142). 
   
En bibliotekarie med ett traditionalistiskt förhållningssätt värdesätter kulturarvet och 
vill verka bildande i sin litteraturförmedling (ibid., s. 143). Det kan vara att presentera 
barnen för kända barnboksförfattare eller andra klassiker (Rydsjö & Elf 2007, s. 44). I 
Dressmans undersökning resulterade detta i att barnen såg läsningen som skolarbete och 
läste frivilligt i mindre grad (Sandin 2011, s. 143).  
 
Emancipatoriskt förhållningssätt betyder att bibliotekarien hjälper barnen att bli 
självständiga och kritiska läsare. I Dressmans studie visade bibliotekarien en öppenhet 
för de texter barnen valde att läsa och läsningen i biblioteket skulle fungera som ett 
alternativ till den i skolan. Det var även viktigt att barnen förstod hur biblioteket 
fungerade för att själva kunna hitta (ibid., s. 143f). 
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4 Metod 
 
Då mitt syfte med undersökningen är att få fram barnbibliotekariernas egna tankar och 
åsikter om fritidsläsning och Sommarboken var semistrukturerade intervjuer ett relevant 
val av metod. Att i mötet med den enskilde respondenten få till ett samtal och få 
kunskap om ämnet i fråga. 
 
Om man vill ha insikt om det grundläggande eller det särpräglade i en speciell miljö, då 
inte minst hur något har utvecklats över tid, får man använda sig av ett kvalitativt 
angreppssätt. Det beskriver det som finns och bryr sig inte så mycket om hur ofta det 
finns (Repstad, 2007, s. 22). Bryman slår fast att i en kvalitativ undersökning är 
utgångspunkten deltagarnas perspektiv, vad de anser som viktigt och betydelsefullt 
(2011, s. 371). Repstad uttrycker det på liknande sätt när han säger att syftet med 
intervjuer är att få människor att prata om saker de (författarens kursiv) tycker är viktiga 
och att det ju är detta som forskaren är intresserad av (2007, s. 98).  
 

4.1 Urval   
 
Det första urvalskriteriet var att biblioteket deltagit i Sommarboken 2013.  
Min tanke var att försöka få med bibliotek med olika förutsättningar både vad gäller 
invånarantal och ekonomi. Några ligger i invandrartäta områden, några är både skol- 
och folkbibliotek andra endast folkbibliotek, en del är filialer, andra huvudbibliotek. 
Detta för att få en så bred variation som möjligt och jag anser att det målet blev uppfyllt. 
 

4.2 Tillvägagångssätt 
 
En förfrågan per mail om deltagande i intervjun skickades till åtta stycken av de drygt 
50 bibliotek som år 2013 deltog i Sommarboken. Dessa valdes ut från listan över 
medverkande bibliotek som fanns på Sommarbokens hemsida (Sommarboken 2013). I 
introduktionsmailet (se bilaga 2) som skickades poängterades även att intervjun var 
konfidentiell. De flesta skickades direkt till en barnbibliotekarie som jag hittade 
uppgifter om på respektive biblioteks hemsida, ett skickades till bibliotekets 
gemensamma mailadress. Det var endast den sistnämnda jag inte erhöll något svar ifrån. 
Av de två andra fick jag ett negativt svar på grund av arbetsbelastning och ett som 
vidarebefordrade förfrågan till annan person av vilken jag inte fick något svar och 
beslutade mig för att inte gå vidare med då jag ansåg att de fem positiva svaren var 
tillräckliga. 
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Resterande ansökningar, fem stycken, blev besvarade och vidare kontakt per mail eller 
telefon ledde till att vi bestämde tid för en intervju. Det var inspirerande med de snabba 
och positiva reaktionerna på förfrågan. Min känsla blev att det var ett ämne som 
intresserade och att bibliotekarierna tog sig tid för en student trots en ofta hög 
arbetsbelastning. 
 
Jag använder genomgående benämningen respondenter om de jag intervjuat, då en 
respondentintervju till skillnad från en informantintervju ger mer direkt information om 
individens egna känslor, åsikter och uppfattningar (Repstad 2007, s. 15). 
 
Respondenterna bestod av en biblioteksassistent och resten barnbibliotekarier och de 
hade en erfarenhet som spände mellan 1 – 30 år. I två av intervjuerna deltog två 
respondenter i de övriga endast en, sammantaget har alltså sju stycken deltagit.  
 
Att det vid två tillfällen blev fler än en respondent var något de själva valde och jag var 
inte medveten om det innan intervjuerna. En fördel med fler svarare kan vara att de kan 
ge fylligare information, att samtalet får en egen dynamik när det som en säger följs upp 
av en annan (Repstad 2007, s. 109). Jag tyckte det var intressant att få den variationen 
och anser båda sätten fungerade väl. Dock är jag medveten om att det på en arbetsplats 
kan finnas maktstrukturer som inte syns men som ändå kan påverka resultatet. En 
nackdel med transkriberingen vid intervjuerna med fler respondenter var att det ibland 
var svårare att urskilja vad som sades.  
 
Jag har i redovisningen valt att benämna dem namn från A - E för konfidentialitetens 
skull.  
Bibliotek A: Anna och Annika          
                B: Birgitta                          
                C: Cecilia och Caroline 
                D: Desiree 
                E: Ella                                
Bibliotek A och E är kombinerat folk- och skolbibliotek. B, C och D är folkbibliotek. 
Bibliotek B, C och E är huvudbibliotek. A och D är filialer. 
 
Alla intervjuerna ägde rum på respektive bibliotek. Enligt Repstad (2007) kan platsen 
eller lokalen påverka resultatet av en intervju, den skall ske på en ostörd plats och helst 
skall respondenten känna sig hemma (s. 95). Alla respondenterna hade kunnat avsätta 
tid för intervjun och de ägde rum i lokaler där vi kunde vara så ostörda som möjligt. 
Endast vid ett tillfälle förekom det för en stund annan personal i lokalen men det störde 
inte inspelningen i någon större grad.  
Repstad menar att det inte finns något standardsvar på hur många intervjuer som behövs 
i en kvalitativ undersökning. Att det här blev fem stycken berodde på tidsaspekten, vissa 
svar tenderade att bli likartade men detta innebar samtidigt inte att total 
informationsmättnad uppnåddes. Färre intervjuer anser jag inte hade gett tillräckligt 
med material. 
 
Min intervjuguide var uppdelad i två större delar grundat på mina frågeställningar (se 
bilaga 1). Första delen behandlade fritidsläsning och den andra mer specifikt 
Sommarboken. Meningen med en intervjuguide är ju att den skall fungera som en 
minneslista för att få med de områden man vill täcka in (Repstad, 2007, s. 86). Man kan 
också enligt Bryman avvika från den och ställa nya frågor som följd på de svar man får 
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och även variera ordningsföljden på frågorna (2011, s. 413). Repstad menar dock att 
man skall ställa uppföljningsfrågor endast om det är nödvändigt som att man inte får 
något svar eller det är irrelevant eller om man inte förstår svaret (2007, s. 100). Jag har i 
alla intervjuer både ställt ny fråga eller följdfråga beroende på de svar jag fått och även 
när jag känt mig osäker på svaret. Ordningsföljden på frågorna har också varierat 
beroende på respondenternas svar. Alla frågor i intervjuguiden hanns inte alltid med. 
Jag har medvetet valt att inte fråga om ålder och utbildning på respondenterna, min 
ambition är att här ta upp hur de tänker och agerar, inte någon möjlig bakgrund till 
varför de gör det. Det skulle kunna vara en annan undersökning. Inte heller ges någon 
beskrivning av de enskilda biblioteken.  
 
Intervjuerna tog alltså form av samtal där jag kunde tillfoga frågor från intervjuguiden 
eller ställa andra följdfrågor. De tog ca 55-65 minuter att genomföra. Alla respondenter 
godkände att intervjuerna spelades in på mobiltelefon. Min uppfattning är att ingen 
verkade störas av den och att den fort glömdes bort. 
Jag inledde med att be respondenterna berätta lite om sina respektive bibliotek. Dels för 
att komma igång, dels grundat på intresse från min sida. För att kravet på 
konfidentialitet skall upprätthållas redovisas inte detta.  
 
Intervjuerna transkriberades i sin helhet, undantaget vissa avsnitt som inte hörde till 
ämnet och en del upprepningar. 
Trots att jag intervjuat förut i kursen och läst igenom Brymans (2011, s. 412-445) och 
Repstads (2010, s. 83-113) kapitel om kvalitativa intervjuer och Lous och Wildemuths 
(2009, s. 232-240) avsnitt om semistrukturerade intervjuer, så kan inte teori ersätta 
praktik och det finns naturligtvis saker som jag kunde gjort bättre. Jag upplevde det 
ibland svårt att hålla kvar intervjuns tema, det var så mycket som var intressant och en 
del material föll inte inom ramen för min studie.   
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5 Resultatredovisning 
 
Här presenteras det empiriska materialet och jag ämnar att använda tre av Karner 
Smidts fem roller som teoretiska utgångspunkter för att beskriva innehållet i 
intervjuerna. Vid intervjutillfällena framkom respondenternas inställning till vad de 
anser är deras uppgifter i de olika rollerna en barnbibliotekarie kan ha vad gäller 
läsfrämjande arbete, fritidsläsning och deltagande i ett projekt som Sommarboken. Att 
på detta sätt då strukturera deras svar anser jag vara relevant.  
Rollen som Karner Smidt kallar vanlig människa, att skapa tillit, visa värme och 
entusiasm, tas inte upp enskilt. Jag anser att de egenskaperna är grundläggande i allt 
arbete som förmedlare och att det också framgår av intervjuerna.  
Det som i intervjuerna framkom mest i rollen som socialantropolog var framför allt 
vikten av att känna till den lokala omgivningen för att komma i kontakt med olika 
grupper av användare och jag har valt att införa det under rollen som marknadsförare då 
båda rollerna tangerar varandra vad gäller medvetenheten om hur man möter 
användaren. 
Jag har också under rollen som litteraturkännare valt att föra in frågan som ställdes om 
respondenternas tankar om läsning och varför barn skall läsa.   
Fokus kommer alltså att ligga på rollerna som litteraturkännare, pedagog och 
marknadsförare. 
De olika rollerna har inte några vattentäta skott emellan sig, ibland glider de in i 
varandra.  
Att synliggöra både bibliotek och litteratur går som en röd tråd genom alla intervjuer. 
 

5.1 Rollen som kritiker och litteraturkännare 
 
Karner Smidt tar här upp att bibliotekarien skall kunna värdera och välja ut böcker att 
uppmärksamma och hjälpa låntagare att hitta nya författare och genrer (1994, s. 9). 
Att arbeta med skyltning och personliga tips är något respondenterna gör hela året och 
inte enbart för Sommarboken. Även Facebook och Instagram används i varierande 
omfattning för att visa på exempelvis omskyltning. 
Anna betonar att de arbetar väldigt aktivt med att försöka ge personliga boktips och 
göra olika bokmärken med tips och personliga kommentarer att sätta i böckerna. 
Hon nämner också i sammanhanget att som bibliotekarie läsa böcker på arbetet så att 
användarna ser det och menar att det är ett sätt att väcka nyfikenhet. 
”Det behöver inte vara förbjudet, det klart att man inte skall bli så uppslukad så man 
inte ser sina låntagare men ändå att varför skall vi skämmas för det, det är ju det vi 
jobbar med!”. Annika håller med och säger att barnbibliotekarierna i kommunen har 
pratat om att de borde bli bättre på att visa på att de läser och inte kan slita sig från 
böckerna, det kan leda till att andra blir nyfikna. 
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Respondenterna på bibliotek A menar i fritidsläsning ingår också det att de försöker 
flera gånger om året ha boklotteri, tävlingar eller pyssel och vinsten är alltid en bok för 
att på det sättet locka. Bland de barn som deltagit i Bokjuryn lottar de också ut böcker 
och försöker skräddarsy vinsten efter vad det enskilda barnet röstat på. 
 
Sommarbokshäftena som delades ut till barnen har biblioteken hanterat lite olika. 
Birgitta menar att vissa bibliotek inte har haft något krav på att de skall lämnas tillbaka, 
men själva ville de ha in dem för att kunna se och lära sig om vad låntagarna läser och 
tycker är bra.  
 
Respondenterna talar om olika sätt att arbeta och kombinera flera medier även inom 
Sommarboken. I sommar har bibliotek C visat film och kopplat ihop det med boken den 
grundar sig på och ställt frågan hur boken stämmer med filmen. Kopplingen bok och 
film talar flera respondenter om och att kunna diskutera fördelar och nackdelar mellan 
medierna. På ett bibliotek har barn fått göra film själva. En respondent har låtit barnen 
vara med att i olika steg göra en bok och sedan skriva i den. På ett annat bibliotek var 
det nära samarbete med en konsthall och utställningen där. 
Som Birgitta resonerar att   
 

… man måste kunna hitta lustfyllda arbetssätt som kanske handlar om att ta till sig olika 
sorts texter, att jobba med text och bild tillsammans, att jobba med film och berätta om 
detta på olika sätt så att man kan hitta en ingång till texten utan att det skall kännas 
bedrövligt. Det skall kännas roligt.    

 
Endast ett av biblioteken har haft tema på litteraturen de pratade om på sina bokfikor.  
  
När respondenternas talar om sina tankar om läsning tar de både upp nöjet och nyttan 
med den.  
Anna menar helt enkelt att man skall läsa för det är så roligt. Annika säger att dels finns 
det ju nyttoaspekten och sen finns det ju för eget nöjes skull. Man kan drömma sig bort 
och leva sig in i hur andra människor lever sina liv. ”Det är en avkoppling som skiljer 
sig rätt så mycket åt från alla snabba intryck vi får från andra medier idag.” 
 
Enligt Birgitta finns det många anledningar att läsa. Nytta för att utöka sitt ordförråd 
och kunna få ett språk vilket är en demokratisk fråga för att kunna uttrycka sig och säga 
vad man vill. Hon tycker man skall lära känna sin omvärld och sig själv och bli 
empatisk på det sättet och det är viktigt att man får ta del av världar man kanske inte 
väljer ut att besöka alla gånger. Å andra sidan skall det vara roligt att läsa, ”… man skall 
ju välja böcker som man tycker om och det får ju vara steg ett att man hittar en bok som 
är rolig och lockar till läsning”. 
Cecilia frågar tillbaka ”Varför skall man inte läsa?” och menar att det är framtiden det 
handlar om, läsning är ju a och o för att man skall klara sig i samhället. Caroline säger 
att det är den nyttiga biten och sedan finns det andra spännande livet, att få skapa sina 
egna bilder med fantasi och få leva sig in i en annan människa. 

 
Det är ju mycket det som prata om också nu, att man måste få igång barn att läsa. 
Och då tror jag också på att den måste tycka att det är kul själv, att den måste 
hitta lusten. Inte nu bara att nu skall vi läsa för att det är det politikerna säger. 
Måste tycka det är kul. (Caroline). 
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Desirée instämmer med Anna, läsa skall man göra för att det är kul. Hon tycker det är 
en bra sysselsättning förutom det att man lär sig bättre att läsa, övning ger färdighet. 
”För att kunna lyckas med sina studier så måste man kunna läsa och hur skall man 
kunna läsa om man övar på det”. Då tycker hon det är bra med roliga böcker. Alla barn 
är olika och de skall hitta den typen av böcker som de tycker om för att öka intresset. 
”Precis i den där åldern när dom går i trean då vill dom läsa, sen när dom är 15 så vill 
dom inte läsa längre. Då är det så mycket annat”. 
 
Ella är mycket entusiastisk och säger att hon har själv alltid varit läsare, hennes identitet 
är som läsare. Och då hon själv vet vad det gett henne vill hon inte undanhålla någon 
detta fantastiska som läsning kan vara, att kunna gå in i en bok och få vara där, uppleva 
den världen, de människorna. Ella tar även upp den demokratiska aspekten som hon ser 
seriöst på. Hon säger att det inte går att ta till sig information, att uttrycka åsikter eller 
ha synpunkter utan att vara läsare, så läsningen är ett väldigt viktigt verktyg för att 
kunna fungera i ett samhälle.  
 

5.2 Rollen som pedagog 
 
Två av intervjuerna ägde rum på ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Alla biblioteken 
har dock kontakt med skolan på något sätt, mest genom att skolklasser kommer på 
besök. De ser samarbetet som viktigt men inte alltid helt okomplicerat vad gäller att läsa 
för nytta eller nöje.  
Som pedagog menar Karner Smidt att man skall motivera och bygga upp positiva 
förväntningar, knyta an till det kända men också visa på det nya (1994, s. 10). 
 
Respondenterna är överens om att det inte är deras uppdrag att lära barnen läsa, eller 
knäcka läskoden som Ella uttrycker det. Hon menar att hennes uppdrag är mer mot 
andra aspekter av läsningen, men kan hålla med om att när hon går ut i skolorna gör hon 
det för att väcka läslust men att hon också förknippas med skolan. Barnen kallar henne 
för fröken när de är på biblioteket. Dock tror hon ändå att de kan se skillnaden och det 
är för att de även kommer till biblioteket.   
Anna är inte säker på om de blir så mycket bara förknippade med skolan trots att de är 
ett skolbibliotek. Annika menar att för vissa elever tappar de säkert på grund av det, 
men de har ju också barn som kommer efter skolan, sitter där och är med på olika 
aktiviteter. 
 
Under ett par av intervjuerna tog respondenterna självmant upp problemet med att 
barnen tappar i läsförmåga under sommarlovet. Några av dem har aktivt gått ut och sagt 
till barnen att, nu i sommar får de inte glömma bort att läsa. De kallar det själva, 
”försökt sälja in idén”.  
”Tänk om du inte tränade på 3 månader skulle du bli bättre eller sämre då? Ja, ja det är 
ju barnen överens då om att man skulle bli sämre. Jamen så är det med läsning också, 
träna så lär du dig nya tricks”. (Anna).  
Birgitta brukar säga till barnen och föräldrarna att det är viktigt att hålla igång läsningen 
men menar i intervjun att det är ju återigen det där, skola kontra roligt. 
Responsen från lärarna angående Sommarboken har i de flesta fall varit liten. Endast ett 
av skolbiblioteken anger att det finns lärare som är jätteentusiastiska och så finns det 
andra som bara rycker på axlarna. Annika uttrycker det som att man predikar för de 
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redan frälsta. De kommentarer hon har fått är dock positiva speciellt från 
lågstadielärarna som anser att de får lite draghjälp av Sommarboken och biblioteket att 
få barnen att förstå hur viktigt det är att de inte lägger ner sin läsning under sommaren.  
En reflektion man kan göra här är att lärarna i detta fall endast har åsikter om nyttan 
med läsningen. Bibliotek A arbetar mycket mot lärarna att förmedla litteratur för både 
vuxna och barn genom nyhetsbrev och bokbord inne i lärarrummet. Tanken är att hålla 
lärarna uppdaterade så att de kan förmedla vidare till eleverna.  
 
Att få barnen till biblioteket med sina klasser är något som alla respondenterna anser 
vara väldigt viktigt och Karner Smidt tar också upp att det gäller att tänka på 
förutsättningarna för lärande även när det gäller att kunna använda biblioteket (1994, s. 
10). Desirée poängterar att hon vill att de skall komma och titta på biblioteket och Ella 
säger att det är jätteviktigt att barnen får komma från skolan till en annan lokal. I det 
sammanhanget är hon inte heller auktoriteten utan den som skall försöka förmedla 
lusten till böcker. 
Att man kan samarbeta över ämnen och arbeta tillsammans med lärarna som 
bibliotekarie anser Birgitta som arbetar på ett folkbibliotek, och det gäller läsning av 
både skönlitteratur och faktaböcker. Hon tycker också att det nog skall finnas en 
skillnad, att skolan skall ha bibliotek som jobbar med lästräning och läsfrämjande på 
skoltid och att det skall finnas bibliotek som jobbar med lustläsning. Det är lättare för 
barnen att komma dit och förstå hur ett bibliotek fungerar om det finns ett även på 
skolan. 
 
Ella, Cecilia och Caroline är de som främst tar upp en viss frustration i förhållandet till 
lärare. Ella när hon nämner situationer där läraren säger till eleven att den boken kan du 
inte läsa, den är för svår, och hon tänker att det kan eleven visst!  
 

Och då tänker jag, nej så där kan du inte säga, låt nu barnet få välja den här och sen kan 
man ju kanske uppmuntra till att ta nånting annat också. Vem vet, det kanske är just den 
här boken som kanske får dom att läsa allt, bara liksom sluka. Det händer faktiskt ofta 
att läraren säger nej och jag vill säga ja. Men jag kan ju inte köra över läraren i den 
situationen...     

 
Cecilia och Caroline anser att deras arbete består av två bitar, De försöker stötta upp 
skolan med det som behövs i undervisningen men också bygga på ”lustbiten”, att barnet 
hittar vad det tycker om. Cecilia är kritisk till hur skolan, som hon säger, ibland kan 
arbeta sönder en bok. Med det menas att eleverna får se filmatiseringen av boken, 
kanske teater, och sedan skall de skriva recensioner och efter det vill de ofta inte se åt 
boken mer. Än värre är när en bok används för att plocka ut ordklasser ur. Hon menar 
bestämt att hon tror på lustläsning – så kommer det andra sen!   
Desirée är av den uppfattningen att barnen kan ganska fritt välja även i skolan vad de 
läser. Hon säger att i Sverige finns ingen obligatorisk läsning som i vissa andra länder 
så barnen har ganska stor frihet i det vad som går att läsa och om de går till 
skolbiblioteket finns så mycket böcker som de kan välja mellan och hon tror inte att 
någon säger till eleven att ”nu måste du läsa det här”. 
Några av respondenterna upplever att barnen först inte riktigt förstår att med 
Sommarboken får de läsa precis det de vill. 
”Här får du välja fritt så du kan läsa Kalle Anka tidningen eller faktaböcker och eller 
seriealbum alltså vad som helst och det blir dom positivt överraskade av. Åh räknas det 
också, får vi läsa det!” (Anna). 
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Flera respondenter anser det väsentligt att barnen får prata om texten och inte bara läsa. 
Att ha en vuxen att ställa frågor till. Birgitta talar om läsförståelsen, många av barnen 
kan ju läsa men de förstår inte vad de läser.  
 

Jag menar alla barn har olika förutsättningar, har man dyslexi så kan man inte bli 
tvingad att läsa. Då får man hitta ett nytt sätt att ta till sig texten på. Och det finns ju 
möjligheter, sen är det klart att saker och ting är tråkiga ibland, det kan man inte komma 
undan. Det får man också lära sig. Men man kan göra det så lustfyllt som möjligt för att 
man skall kunna hitta en väg till ett fortsatt läsande. (Birgitta) 

 
Att barnen får prata i grupp med varandra, i detta fall synonymt med bokfika som 
ordnas i samband med Sommarboken, ser alla som en bra aktivitet. Birgitta anser att det 
är viktigt att få till möte och samtal med barnen då man annars arbetar i blindo. Att som 
bibliotekarie få möjlighet att prata, lyssna, inte minst skämma bort barnen lite grann och 
att barnen får tillfälle att berätta om sina bokupplevelser. 
Betydelsen om hur viktigt det är att få alla barn prata på träffarna betonas, men också 
hur positivt förvånade flera respondenter varit över att barnen var mer delaktiga än de 
hade förväntat sig. Barn som är tystlåtna i skolan har här vågat prata om sin läsning. 
Anna säger att deras uppgift mer har varit att styra så att alla kommer till tals.  
 
Högläsning nämner både Birgitta, Cecilia och Ella som viktigt även ur ett pedagogiskt 
perspektiv. Dels att man då väljer böcker som barnen kanske inte skulle ha valt dels att 
man kan ta upp ämnen som är lite svårare eller annorlunda att läsa om. Birgitta ger 
exempel som att läsa om barn som kommer från andra platser eller läsa om tjejer när 
man är kille. 
Hon menar också att man aldrig skall sluta läsa högt. Barn utvecklas i olika takt, den 
texten man kan tillägna sig motsvarar inte deras utveckling i övrigt. De kan läsa när de 
är 6 eller 7 år men för det mesta bara korta och inte så innehållsrika texter. Därför måste 
man läsa mycket mer avancerade berättelser för barnen än vad de kan läsa själva. Och 
om mer avancerade ämnen och då måste det finnas någon som kan svara på frågor. ”Så 
man inte läser böcker bara för att barnen skall somna.” (Birgitta). 
Ella menar att högläsning är underskattat och biblioteken borde syssla mer med detta. 
Birgitta tar också upp att man borde arbeta mycket mer med faktaböcker och inte lägga 
allt krut på skönlitteraturen.  
 
Sommarboken riktar sig främst till barn mellan 8 – 12 år. På alla biblioteken har dock 
de barn som velat få vara med, även om de varit så små som 3 - 4 år. Ella berättar att de 
haft väldigt många yngre barn och de har inte sagt nej till dem. Även de som inte är icke 
läskunniga får vara med. ”Dom ska bli läsare och dom måste känna redan att då, när de 
är 3 - 4 år, att vi är inbjudna till biblioteket och det här är även för mig” (Ella).  

5.3 Rollen som marknadsförare  
 
Att från biblioteket nå ut till barn genom skolan är en naturlig väg att gå, det är ju där de 
är en stor del av dagen. Men när det gäller att visa att biblioteket finns även utanför 
skoltid och har mycket att erbjuda är det viktigt att känna till vad Karner Smidt 
benämner den lokala omgivningen (1994, s. 10). Då Sommarboken ju äger rum under 
lov har flera av de intervjuade bibliotekarierna inför och även under projektet lagt ner 
tid att ta sig till de platser barnen då kan befinna sig.  
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Anna säger att de har försökt hitta platser där de vänder sig till barnen på fritiden. De 
har haft gratis boklotteri vid en fotbollsskola och samtidigt passat på att ge barnen 
material om Sommarboken. På kort tid har de nått väldigt många barn. Att åka med på 
badbussar har varit ett annat sätt att ”sälja in läsning och Sommarboken”.  
”Så vi försöker hitta nya former och liksom nå barnen där dom är. Det klart det finns ju 
jättemycket mer man kan göra men det är ju också tiden…” (Anna). 
Birgitta tycker att man skall jobba på bred front och från flera håll. Hon tror att mycket 
jobbar man för de som redan är läsare om man inte kan komma utanför biblioteket. Det 
är även viktigt att jobba med skolorna, dels för att barnen finns där men också för att 
försöka vända trenden, att läsning det är någonting roligt och kan vara någonting 
lustfyllt. ”Och få in det i skolorna också!”.  
 
En av delarna i Sommarboken är gemensam marknadsföring. Logotype och posters i 
reklamsyfte och boklåda och sommarbokshäfte till barnen.  
Jag ställde ingen direkt fråga om vad de tyckte om just materialet men nästan alla tog 
upp ämnet i samtalen.  
Respondenterna är ense om att gemensamt material är bra och de har valt lite olika 
vägar att få ut informationen om Sommarboken. Anna säger att de har lagt mer kraft på 
att visa upp sig i lokala media vilket de inte gjort på samma sätt tidigare. De har 
affischerat och delat ut flyers i biblioteket och även skickat ut affischer till alla bibliotek 
i kommunen och även till skolbiblioteken. Hon tycker det har varit väldigt positivt att 
jobba med projekt med en marknadsföring, materialet finns klart och det finns en 
gemensam tanke för alla bibliotek som deltar.  
Annika menar att i och med att materialet har stått framme på biblioteket hela 
sommaren har det nog lockat många som sett det och tagit med sig.  
Desirée säger hon tror att det är bra med reklam, man kan visa på att det kommer 
någonting som inte funnits förut, nu finns det datum när barnen kan gå till biblioteket 
och där händer någonting. Innan de på hennes bibliotek startade projektet skickade de ut 
material till lärarna och bad dem att kopiera och skicka hem med barnen. De hade även 
affischer ute på torget och en notis i tidningen. ”Så vi försökte göra reklam!”. 
Birgitta anser att materialet är ”guld”. Det har funnits många olika tankar kring 
boklådan, men den är välkomnande och syns. Hon säger också att de (bibliotekarierna, 
min anmärkning) får ju vara med och påverka materialet, det är ju de som arbetar med 
det till skillnad från företaget som designat utformningen. ”Hela tiden får man ju jobba 
med att utforma det på ett bra sätt.” 
Hon tillägger också ”Även om det inte alltid är det materiella så är det bra att man syns. 
Nu är det Sommarboken!”. De har också satt upp affischer på skolorna. 
 
Karner Smidt tar upp att det är vänner och familj som har störst betydelse för vad vi 
väljer att läsa och att den bästa förmedlingen är den nära, subjektiva, okonstlade och 
entusiastiska (1994, s. 10). I Sommarboken är träffarna centrala för projektet, det är där 
barnen får prata om vad de läst och dela med sig av sina tips till varandra. 
 
Desiree säger att det barnen tyckte bäst om var boktipsen och att träffa varandra och 
prata med varandra om böcker.  
Annika säger de haft ganska stor åldersspridning då de låtit både lite yngre och lite äldre 
än de rekommenderade åldrarna vara med och att det varit så häftigt se hur de små sitter 
och lyssnar på tonåringarna som berättar om en bok och bara varit så glada över att få 
vara med även om det inte är en bok som de kan läsa. Anna håller med och säger att 
barnen verkligen har pratat och tipsat varandra om böcker, ”det verkade fylla ett hål 
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som funnits där innan”. Bibliotekarierna märker ju sen, när barnen skall låna, att de tar 
varandras tips. ”Att dom litar på varandras omdöme eller vad man säger.” Annika 
tillfogar att barnen även litar på hennes och Annas omdöme.  
 

Varje gång man hittar rätt bok till rätt barn då har man en vinst i handen, det känns 
ju, varje gång är det ja! Där satt den! Och särskilt om det är ett barn man vet har haft 
svårt att, gärna tagit böcker som dom inte förstår sig på eller inte kan läsa, för att de 
har en begränsad läsförmåga. Om man hittar en bok till det barnet som dom tycker 
är roliga, där har man, det är där som man jobbar! (Birgitta) 

 
Ett bibliotek har varit noga med att dokumentera eller ge feedback till barnen när de 
varit med. De som vill har fått registrera sig med en mailadress och sedan har titlar och 
omslag på de böcker som pratats om skickats ut. Det har även lagts ut på bibliotekets 
hemsida.  
 
 
6 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel ämnar jag analysera materialet utifrån mina frågeställningar.   
Analysen tar upp de av Karner Smidts tre olika strategier av litteraturförmedling som 
kan utskiljas och även Dressmans tre olika pedagogiska strategier, det pragmatiska, det 
traditionalistiska och det emancipatoriska. 
Karner Smidt poängterar att den efterfrågestyrda och den upplysande 
litteraturförmedlingen inte är absoluta motsatser till varandra och fördelarna med båda 
förhållningssätten kan komma fram hos samma respondent (2002, s. 265f). Detta 
stämmer överens med de flesta av mina intervjuer men jag vill ta upp de tendenser som 
även grundar sig i de förstnämnda.  
 

6.1 Hur ser barnbibliotekarierna på sitt läsfrämjande arbete utanför 
skolan?  

 
Det visar sig i intervjuerna att det är svårt bortse från förskola och skola när det gäller 
läsfrämjande för barn på fritiden. Vilket kan vara helt naturligt och kanske inte ens 
önskvärt. Om inte annat är det platsen man når alla barn för att informera dem om 
bibliotekets aktiviteter på fritiden, vilket respondenterna också gör genom att affischera 
och även sprida informationen på de besök de gör på lektionerna eller när barnen med 
sin klass besöker biblioteket. Alla respondenterna, även de som inte arbetar på 
skolbibliotek, tar emot klassbesök eller åker ut till skolorna. Några lägger också ner tid 
på att försöka hålla lärarna uppdaterade om litteratur för att de i sin tur skall kunna 
förmedla vidare till eleverna.   
Sandin konstaterar att bibliotekarierollen problematiseras när barnbibliotekets identitet 
ställs mot den lärkontext skolan står för (2011, s. 114). Detta kan man i vissa fall utläsa 
av respondenternas diskussion, men då gäller det främst när barnet är på biblioteket som 
elev med sin lärare med sig. Bibliotekariens åsikter om vad det enskilda barnet klarar av 
att läsa stämmer inte alltid överens med lärarens.  
Att biblioteken försöker visa skolan att de kan vara nyttiga i barnens läs- och 
språkutveckling samtidigt som de vill vara en plats fri från krav och prestation (Sandin 
2011, s. 238) kan tolkas som en konfliktsituation. Barnbibliotekarierna på de aktuella 
biblioteken anser det viktigt att samarbeta med skolan men är överens om och på det 
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klara med att deras uppdrag är att förmedla lusten i läsningen. Man kan säga att de 
”värjer sig mot att bli ihopkopplade med skolans redovisningskrav och 
kunskapsmätning” (Johansson 2010, s. 34).  
Alla respondenterna visar också en vilja, möjligen omedveten, av att skilja på barnet 
som barn och barnet som elev då de, med något undantag, anger årsklass när det gäller 
elever och annars anger ålder. 
 
Lust och frihet i läsningen är vad respondenterna vill förmedla till barnen. De intar en 
hållning till den förmedlingen som kan sägas vara styrd av barnens efterfrågan.  
Är det manga eller böcker om eller med spöken och vampyrer de vill ha så är det tillåtet 
och räknas som riktig läsning vilket barnen enligt respondenterna ibland inte tror. 
Barnen skall själva få välja de böcker de vill läsa. En läsare får en mer positiv och 
öppen inställning till läsning om den kan välja fritt (Chambers 1995; se Sandin 2004, s. 
18). En av respondenterna garderar sig något med att säga i viss utsträckning, vilket jag 
i sammanhanget tolkar som ett uttryck för att det på biblioteket skall finnas någon som 
kan guida barnen något. Respondenterna tar upp hur viktigt det är att prata med 
varandra om det man läser men också få lov att prata och ställa frågor till en vuxen 
människa, något som inte alltid skolan har resurser till. Detta kan man hänföra till ett 
emancipatoriskt synsätt på läsning. 
 
Litteraturkunskap är inget som specifikt tas upp som ämne. Grundat på innehållet i 
intervjuerna anser jag det kan tydas som att respondenterna anser det vara en 
självklarhet att vara insatt i litteraturen som skall förmedlas till barnen. För att kunna ge 
förslag baserat på intresse, läsförmåga eller ålder till varje individ behöver man ha 
kunskap om den litteratur som finns. Flera gånger nämns författare eller boktitlar 
spontant i samtalen. 
 
Det gäller också att hitta lustfyllda arbetssätt för att få barnen att komma till biblioteken 
på sin fritid. Också andra medier än boken är viktigt att erbjuda även om boken i detta 
sammanhang är det mest framträdande.  
En del av lusten vid läsning benämns som att drömma sig bort, kunna gå in i en bok och 
få vara där. Verklighetsflykten är inte bara tillåten den är också önskvärd. Sandin menar 
att ”… verklighetsflykten kan vara en del av den lustfyllda läsningen men behöver inte 
karakterisera den” (2004, s. 2). 
 
En mer rekommenderad och upplysande inställning till förmedling kan även den ses när 
det gäller fritidsläsning. Respondenterna tar alla upp vad några kallar den mer seriösa 
delen av läsning utan att för den dels skull hänvisa det till skolan. Läsa måste man göra 
för att få ett språk och ett språk måste man ha för att kunna delta i ett demokratiskt 
samhälle. Rydsjö och Elf tar upp hur de vuxnas syn på läslust är kopplat till 
motivationen för läsning. ”Lusten ses som en drivkraft för läsinlärning och läsförmågan 
kopplas till barnets förmåga att klara sig i samhället.” (Björkman 2004; se Rydsjö och 
Elf 2007, s. 126).  
Några av respondenterna för in vikten av kulturarvet i sin förmedling genom att ha 
sagoläsning med klassiker och samarbete med annat kulturarbete. Här är det dock inte 
tal om ett renodlat traditionalistisk synsätt utan mer ett i dialog mellan den 
efterfrågestyrda förmedlingen och den upplysande.  
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I ett läsfrämjande arbete för barn på fritiden gäller det att hela tiden aktivt marknadsföra 
sig. Att gå ut inte bara till skolorna utan på andra platser barn kan tänkas befinna sig och 
visa på vad som biblioteket har att erbjuda. 
Flera av respondenterna talar om ett ”årshjul” med läsfrämjande aktiviteter där det kan 
ingå bokcirklar, Bokjuryn och Sommarboken. 
 

6.2 Hur ser barnbibliotekarierna på sitt arbete i projektet 
Sommarboken?  

 
Anledningen till att genomföra lässtimulerande projekt är att förändra eller utveckla 
arbetet med läsning (Sandin 2011, s. 45).  
Sommarboken är ju förlagd till ett lov och kan genom det antagligen enklare poängtera 
just fritidsläsningen än andra aktiviteter som visserligen äger rum utanför skoltid men 
under terminerna. Respondenterna poängterar att det främsta målet med aktiviteterna är 
fokus på lustläsning utan krav på vad eller hur mycket man läser. En av dem såg 
projektet även som sysselsättning för de barn som kanske inte åker bort under lovet. 
Några tog även upp nyttoaspekten, vikten av att barnen inte skall tappa sin läsning 
under sommaren.  
I ansökan till Kulturrådet gällande Sommarboken tas upp också att ” Det stärker 
barnbibliotekets identitet då mer tid läggs på mötet med barnet på dess fria tid” 
(Barnens bibliotek (2013) Sommarboken). 
   
Respondenterna uppskattar det gemensamma konceptet med material till barnen och 
reklam. Det finns olika synpunkter på själva designen men de är överens om att grunden 
är bra. En del lägger också till lite extra eget material i Sommarbokslådan till barnen 
som bokmärken och pennor.  
Konceptet uttrycks också spara tid i planeringen, den mesta tiden går åt till att planera 
träffarna. Eftersom projektet äger rum under semestertider har det också till viss del 
varit till hjälp i att andra kollegor lättare kunnat ta över aktiviteterna vid behov. En 
respondent uttrycker dock att det varit svårt att få kollegor att inse att detta är viktigt.    
Alla biblioteken har olika förutsättningar vad gäller personaltäthet och öppettider vilket 
ställer krav på individuella lösningar. Ett av biblioteken har även stängt några veckor 
under sommaren.  
 
Alla bibliotek utom ett har också haft en annan tidigare variant av sommarbok. Den var 
mer styrd, barnen skulle läsa ett antal böcker under sommaren och sedan redovisa dessa 
i någon form för att få sin belöning. Karlsson och Steen analyserar denna form av 
läsfrämjande ur de tre olika pedagogiska aspekter de använder sig av och menar att det 
är bibliotekariens förhållningssätt vid redovisningen är avgörande för ur vilket 
perspektiv den kan ses (2006, s. 67). Jag skulle infoga den under det pragmatiska 
synsättet på läsning då det viktiga här var att barnen läste och inte läsupplevelsen. 
De sex respondenterna som själva deltagit denna form var nu negativa till kraven som 
ingick där och framhöll just kravlösheten som fördelen med Sommarboken.  
   
Att inte finns några genvägar utan barnbibliotekarier måste genom att själv reflektera, 
tillsammans med andra bibliotekarier och i diskussion med barn förstå och hitta vägar 
att forma det samtida barnbiblioteket (Andersson & Ekberg 2007; se Rydsjö, Hultgren 
& Limberg 2010, s. 279) tror jag alla sju respondenterna stämmer in i. De framhåller det 
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positiva i att få möjlighet att träffa andra barnbibliotekarier, inte bara i samband med 
Sommarboken utan även andra sammanhang.    
 
Någon större förändring i bibliotekets arbete grundat på deltagandet i Sommarboken 
och baserat på fritidsläsning tycker inte flertalet respondenterna skett. Ett bibliotek har 
startat upp bokcirkel de inte haft tidigare. Däremot är idéerna många och entusiasmen 
stor när samtalet rör vad biblioteken skulle vilja göra om tid och pengar fanns. 
Jullovsbok och fler bokcirklar bland annat. Om fritidsläsning är något de tar upp 
speciellt svarar respondenten på ett bibliotek att det känns som om de talar om den hela 
tiden, en annan att på det biblioteket gör de ingen särskiljning, allt handlar om lust, 
medan resterande uppger att det inte är något de specifikt talar om. 
Responsen från barn och föräldrar upplever respondenterna som mycket positiv. Alla 
hoppas på en fortsättning på projektet och tänker fortsätta medverka. 
 
 
 
7 Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka barnbibliotekariers inställning till 
läsfrämjande arbete utanför skoltid och vilka erfarenheter de fått av deltagande i 
projektet Sommarboken samt hur de genomfört projektet. Fem stycken 
semistrukturerade intervjuer har genomförts på folkbibliotek eller kombinerat skol- och 
folkbibliotek. 
 
Man skulle kunna sammanfatta respondenternas gemensamma åsikt med hur en av dem 
uttryckte sig. ”Det skall bara vara läs, LÄS. Läsglädje!”.  
 
Alla är tämligen överens om varför barn skall läsa och att det skall vara lust i läsningen.  
Läsa skall man göra för att det är roligt och för att få avkoppling. De flesta tar upp även 
nyttoaspekten som läsningen för med sig. Man får ett språk och ett ökat ordförråd vilket 
i sig är en demokratisk fråga för att kunna uttrycka sina åsikter.  
Förmedlingen är i hög grad styrd av det barnen efterfrågar. Barnbibliotekarierna ger alla 
intryck av respekt för barnen och deras läsning. Mötet och samtalet med det enskilda 
barnet är det viktigaste. 
 
Det läsfrämjande arbetet utanför skoltid kräver marknadsföring på ett helt annat sätt än 
arbetet i skolan. Biblioteken lägger ner mycket tid och energi på att visa upp sig på olika 
sätt, på att poängtera att de är gratis och är till för alla. Det gäller att hela tiden hitta nya 
arbetssätt och försöka nå barnen där de är, vare sig det är på idrottsarenorna, hos 
scouterna eller på stranden. Biblioteken måste visa upp sig och respondenterna känner 
ofta att tiden inte finns. De vill väldigt mycket men hinner inte med.  
 
Ett koncept som projektet Sommarboken med gemensamt syfte, material och 
uppföljningsträffar anses bra och även i viss mån tidsbesparande. De olika biblioteken 
utformar själva sina Sommarboksträffar som de vill. På träffarna får barnen tillfälle till 
det så viktiga samtalet om sin läsning, både med varandra och bibliotekarien. 
Det lustfyllda och det kravlösa i upplägget för Sommarboken är något som alla de 
intervjuade står för i sin profession. Däremot kan inte sägas att det på de aktuella 
biblioteken skett någon förändring i det dagliga arbetet grundat på erfarenheter från 
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projektet. Sommarboken är en del i det årshjul med lässtimulerande aktiviteter 
biblioteken har.    
 
Avslutningsvis skulle jag vilja tillägga ett något tillspetsat inlägg i debatten om 
läsningens nytta eller nöje:  
 
”När det gällde läsning skilde man förr i världen strängt mellan nytta och nöje: numera 
förklaras också nöjesläsningen vara nyttig och risken är överhängande att hela nöjet 
därmed försvinner.” (Mazzarella 2001; se Rydsjö & Elf 2007, s.170f).   
 
Eller som en av respondenterna uttrycker det: 
 
”… det lustfyllda, det är svårt ibland alltså!” 
 
 

7.1 Teori och metod 
 
I uppsatsen har använts Jofrid Karner Smidts teorier om litteraturförmedlande strategier 
och om bibliotekarien olika roller. Ingen av dem riktar sig direkt till barnbibliotekarier 
men jag anser dem relevanta även här. 
 
Metoden med semistrukturerade intervjuer var lämplig att använda då det var det 
respondenternas egna tankar och åsikter jag ville få fram i undersökningen. Hade tid 
funnits hade jag gärna gjort någon mer intervju. Min intention att få med bibliotek med 
olika förutsättningar i sitt arbete har kan nog förutsättas ha påverkat det resultat jag fått, 
att enbart intervjua barnbibliotekarier som arbetar på folkbibliotek eller på skolbibliotek 
kunde varit ett alternativ.  
 

7.2 Framtida forskning 
 
Jag har här tagit upp bibliotekariernas syn på fritidsläsning och projektet Sommarboken. 
Undersökningar om barns läsvanor finns det flera, men intressant vore naturligtvis att 
undersöka hur barnen som deltagit har upplevt den här specifika aktiviteten och om den 
har inneburit något för deras syn på vad läsning är eller kan vara för dem. 
   
Jag kan heller inte låta bli att undra om barnbibliotekarierna i mina intervjuer på något 
sätt hade sett annorlunda på läsfrämjande om intervjuerna ägt rum efter att de 
nedslående resultaten från PISA undersökningen 2012 presenterats. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Allmänt 
 
Kan du berätta lite om biblioteket? 
 
Angående fritidsläsning: 
 
Dina tankar om läsning, varför skall barn läsa? 

Hur ser du på barns läsning i skolans regi jämfört med deras egen fritidsläsning?  

Bedriver ni läsfrämjande arbete av något slag under terminerna utanför skolan?        
Bokprat, bokcafé etc. 
 
Är fritidsläsning något ni diskuterar? Tagit del av någon information om det?  

Anser du att barns fritidsläsning bör främjas mer? 

Vad skulle du vilja göra för att mer främja barns läsning på fritiden? 

Sommarboken: 
 
Varför beslöt biblioteket att delta i projektet? 

Berätta lite om hur projektet gått till hos er i sommar 

Någon skillnad mellan första och andra sommaren? 

Vilka erfarenheter har ni fått från Sommarboken vad gäller barns fritidsläsning? 

Har ni eller kommer ni att förändra något beroende av erfarenheterna från 
Sommarboken?  
 
Hur har responsen varit från barn, föräldrar, skola? 

Hur har responsen varit från barn, föräldrar, skola om fortsatt liknande arbete under    
terminerna? 

Har ni haft andra liknande läsprojekt på sommarlovet tidigare? 

Kommer ni att delta även 2014? 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Annelie Lehnberg, jag läser sista terminen på Bibliotekshögskolan i Borås 
och skall alltså nu skriva min kandidatuppsats. 
 
Ämnet jag valt för uppsatsen är att undersöka hur biblioteken ser på barns fritidläsning. 
Den tar sitt avstamp i projektet Sommarboken och hur det påverkat eller kan komma att 
påverka det enskilda bibliotekets tankar och strategi vad gäller läsfrämjande utanför 
skolan för barn i åldern 8-12 år. 
 
Då ni deltagit i Sommarboken vore jag väldigt tacksam om jag fick komma och göra en 
intervju med någon som varit med i projektet under sommaren, och som även deltar i 
bibliotekets dagliga arbete med läsfrämjande för barn. 
 
Min förhoppning är att intervjun kan ske så snart som möjligt. Den beräknas ta ca 1 
timme och kommer att givetvis att vara konfidentiell. 
 
Tacksam för svar! 
 
Vänliga hälsningar 
Annelie Lehnberg 
Högskolan i Borås institutionen BHS 
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