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Abstract: The purpose of this thesis is to examine the view on reading and 

reading promotion in the Culture of Reading (SOU 2012:65), based 

on three different approaches to reading and reading promotion; the 

pragmatic, the emancipatory and the traditionalistic. The thesis is 

based on the following questions; which view on reading can be 

seen in the Culture of Reading and which view on librarians’ 

reading promotion can be seen in the Culture of Reading. To 

answer these questions, I am going to apply the aforementioned 

approaches on the Culture of Reading. The Culture of Reading is 

an official report from the Swedish government and parts of it will 

be subject to a qualitative content analysis. The results from the 

analysis shows that all of the approaches, to some extent, can be 

seen in the report. Reading is presented as something of great 

importance to the nation and the individual. The approach most 

prevalently seen regarding librarians’ reading promotion is the 

emancipatory. Librarians are also given a pedagogic role. The need 

for cooperation regarding reading promotion is also underlined in 

the report. The thesis also shows that libraries and the librarians can 

be very influential when it comes to creating readers and laying the 

foundation for a future interest in reading and literature. 
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1 Inledning 
 

Förmågan att kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i en text är ett ämne som under 

den senare delen av 2000-talet varit på mångas läppar. Den senaste PISA-undersökningen 

presenterades i december 2013 och resultatet var oroväckande. Undersökningen visade 

att svenska ungdomar läser allt sämre samt att de svenska resultaten är de som försämrats 

mest sedan år 2000 då man för första gången genomförde studien. En utveckling som på 

många sätt är alarmerande, både för samhället och för den enskilde individen.  

 

Parallellt med detta beslutas det att en ny bibliotekslag ska träda i kraft i januari 2014, 

med tydligare fokus på barn och ungdomars läsning. Satsningar för att främja läsning och 

för att öka intresset för litteratur planeras utifrån Litteraturutredningens slutbetänkande 

Läsandets kultur (SOU 2012:65).  Av detta framgår det tydligt att läsning och främjandet 

av läsning är ett aktuellt ämne värt att undersöka. Läsningen beskrivs ofta som en av de 

allra viktigaste förmågorna man kan tillskansa sig. Därmed är det av intresse att fundera 

kring vilken syn som finns på läsning, läsfrämjande samt hur bibliotekariernas roll i det 

hela ser ut i Läsandets kultur, ett dokument som kan ligga till grund för framtida åtgärder 

inom biblioteks- och informationsvetenskapsfältet. 

 

1.1 Bakgrund   
 

Läsning, och relaterade ämnen såsom läsförståelse och läsfrämjande, är en fråga för 

debatt och forskning, och har så varit under en längre tid. Olika kunskapsundersökningar 

såsom PISA och PIRLS gör gällande att svenska barn och ungdomar läser allt sämre. 

Dessa internationella undersökningar visar även på markant ökade skillnader mellan de 

högpresterande och de lågpresterande i vårt samhälle.  

 

Både PISA och PIRLS är viktiga för att förstå bakgrunden i det empiriska material som 

senare presenteras i kapitel 5. Dessutom har Litteraturutredningen bland annat sin grund 

i PISA och PIRLS, varför de båda behöver förklaras. 

 

1.1.1 PIRLS och PISA 
 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) och PISA (Programme for 

International Student Assessment) är internationella kunskapsundersökningar som båda 

genomförs i OECD-länderna (Organisation for Economic Co-operation and 

Development).  

 

PIRLS-undersökningen tar fasta på läsförmågan (reading literacy) hos elever i årskurs 4, 

och har genomförts tre gånger; 2001, 2006 och 2011. Läsförmågan har således undersökts 

under en tioårsperiod. PIRLS undersöker inte bara den ”rena” läsförmågan, utan 

undersökningen belyser också saker såsom; elever samt föräldrars erfarenhet av och 

inställning till läsning samt hur läsmiljön i skolan och hemmet ser ut. Studien ger även 

underlag för jämförelser mellan olika skolsystem, vilket kan ge tillfälle för förbättring. 

År 2001 uppvisade de svenska eleverna bäst läsförmåga av alla deltagande länder. Vid 

undersökningen år 2006 befann sig Sverige inte längre i topp, resultatet låg dock 

fortfarande över genomsnittet (Skolverket 2012, s. 12ff). Denna begynnande trend med 

sjunkande läsförmåga och läsförståelse bland svenska elever fortsatte vid PIRLS 2011, 
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och Skolverket menar att utifrån ”[...] resultaten som nu finns från både PIRLS 2011 och 

PISA 2009 kan det konstateras att förändringarna är tecken på en genomgripande nedgång 

i läsförmågan som börjar i tidiga årskurser och består upp genom skolåren” (Skolverket 

2012, s. 80). Resultaten visar att de elever som läser på en avancerad nivå blir allt färre, 

medan de svagare läsarna å andra sidan blir allt fler. PIRLS visar även på ökade skillnader 

i läskunskaper mellan pojkar och flickor, det vill säga att pojkar generellt sett har en sämre 

läsförståelse än flickor (Skolverket 2012). Att läsningen blir eftersatt kan få långtgående 

konsekvenser för den resterande skoltiden, skriver Skolverket. Om elever redan i årskurs 

4 har problem med abstraktioner och mer komplicerade sätt att bygga upp förståelse av 

en text saknar de den avancerade läsfärdighetsnivån som krävs för att klara av svårare 

texter. Ju högre upp de kommer i årskurserna, desto viktigare blir dessa förmågor 

(Skolverket 2012, s. 80f).  

 

Skolverket skriver att PISA ”är en internationell undersökning, initierad av OECD, som 

syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att 15-

åriga elever, som snart kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att 

möta framtiden” (Skolverket 2010, s. 6). Provet fokuserar på tre olika kunskapsområden; 

matematik, läsförståelse och naturkunskap. Varje gång en PISA-undersökning genomförs 

är ett av dessa tre ämnen huvudämne för studien (studien görs vart tredje år). 2009 var 

senaste gången läsförståelsen var i fokus. PISA definierar ungefärligen läsförståelse som 

elevernas förmåga att använda, reflektera över, förstå och engagera sig i olika slags texter. 

Detta för att nå sina mål, sin potential och för att utveckla sina kunskaper för att kunna 

delta i samhället fullt ut (Skolverket 2013, s. 106). Undersökningen från 2009 visade inte 

bara på en sjunkande läsförståelse utan även på en sjunkande jämlikhet inom den svenska 

skolan. Det är de sämst presterande eleverna som har försämrat sina resultat mest i 

läsförståelse (men även i naturkunskap). De lågpresterande pojkarna presterade generellt 

sett sämre än övriga. Undersökningen visade att den socioekonomiska bakgrunden blir 

allt mer avgörande, både för enskilda elever och mellan skolor (detta visade sig redan i 

PISA 2006). Utvecklingen tycks inte heller bromsas upp (Skolverket 2010, s. 30). 

 

I början av december 2013 presenterades den senaste PISA-undersökningen, vilken 

genomfördes år 2012. Resultaten är på många vis alarmerande och Skolverket menar att 

de manar till eftertanke. De svenska resultaten har sedan undersökningen år 2000 sjunkit 

kontinuerligt. De svenska ungdomarna presterar under OECD-genomsnittet i alla tre 

kunskapsområden. Dessutom är Sverige det land där resultaten har försämrats allra mest 

sedan år 2000 (Skolverket 2013, s. 6). Skolverket har sammanställt rapporten i ett flertal 

punkter, bland annat:  

 

 I PISA 2000 och 2003 var svenska 15-åringars resultat inom samtliga områ-

den signifikant över OECD-genomsnittet. Nu 2012, är det genomsnittliga 

resultatet signifikant lägre inom samtliga områden jämfört med ett genom-

snittligt OECD-land. 

 I PISA 2012 presterar 25 av 34 OECD-länder signifikant bättre än Sverige i 

matematik och naturvetenskap. I läsförståelse presterar 19 OECD-länder 

signifikant bättre än Sverige. 

 I läsförståelse (2000–2012) och i naturvetenskap (2006–2012) är det de låg-

presterande eleverna som tappat mest i Sverige. 

 Resultatutvecklingen för både flickor och pojkar har varit negativ inom 

samtliga områden men pojkarna har försämrat sina resultat mer än flickorna. 

I matematik finns visserligen inga signifikanta skillnader i resultat mellan 

könen men i läsförståelse har skillnaderna ökat ytterligare till flickornas 
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fördel (min kursiv) och flickor presterar numera bättre än pojkar i naturve-

tenskap (Skolverket 2013, s. 6). 

 

Om man utgår ifrån PISA:s definition om att man genom en god läsförståelse kan uppnå 

sina mål, nå sin potential och fullt ut delta i samhället, så finns det idag färre barn och 

ungdomar i Sverige som kan göra just detta. 

 

1.1.2 Bibliotekslagen 
 

Redan i bibliotekslagens ändamålsformulering slås det fast att litteraturens ställning skall 

främjas. I 2 § i lagen om folkbiblioteken står det att dessa särskilt ska främja läsningen 

och tillgången till litteratur och i 8 § kan man läsa att ”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” (SFS 2013:801).  

 

1.2 Problemformulering och syfte 
 

Läsandets kultur är ett dokument som kan ligga till grund för framtida satsningar inom 

bland annat läsfrämjande arbete. Läsfrämjande, läsning och bibliotek är sammanlänkande 

och det är i lag fastslaget att folkbiblioteken ska främja läsning. Forskning visar att det 

finns ett samband mellan vuxnas förhållningssätt till barn och ungdomars läsning och hur 

de senare i livet ser på läsning och litteratur (se Sandin kapitel 2 och 3). Vuxna kan till 

exempel vara föräldrar, lärare eller bibliotekarier som arbetar med läsfrämjande arbete. 

Med det i åtanke är det av intresse för biblioteks- och informationsvetenskapsfältet att 

undersöka hur man förhåller sig till läsning i Läsandets kultur, men också hur man ser på 

bibliotekariernas läsfrämjande arbete. De skrivningar som finns i Läsandets kultur kan 

bli tongivande för framtiden, och därmed är vilken syn på läsning och läsfrämjande arbete 

som ryms inom Läsandets kultur av största vikt för bibliotekarieprofessionen och för 

biblioteks- och informationsvetenskapen. Förhoppningsvis kan studien bidra till en mer 

nyanserad bild på hur man i ett offentligt dokument ser på bibliotekarieprofessionen och 

vad som förväntas av framtida bibliotekarier.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken syn på läsning och läsfrämjande arbete som 

förekommer i Läsandets kultur.  

 

1.3 Frågeställning 
 

 Vilka synsätt på läsning framkommer i Läsandets kultur? 

 Vilka synsätt på bibliotekariers läsfrämjande arbete kan utläsas i 

Läsandets kultur?  
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2 Tidigare forskning  
 

I det här kapitlet kommer jag inledningsvis att kortfattat redogöra för läsningens historia. 

Det är av intresse att sätta in läsningen i en historisk kontext för att understryka att läsning 

är föränderligt och inte statiskt. En del av historien leder fram till uppkomsten av 

biblioteket. Därefter redogör jag för läsningens potentiella värde i relation till bibliotek 

och bibliotekarier. Forskningen belyser biblioteken och bibliotekariernas potentiella roll 

i skapandet och utvecklandet av en läsare. Ofta läggs grunden för läsning redan i 

skolåldern, varför det är viktigt att belysa den pedagogiska rollen som bibliotekarier kan 

ha. I mötet mellan bibliotek, bibliotekarie och läsare visar det sig nedan att det är dels 

viktigt hur biblioteket i sig fungerar, men också hur de som arbetar där förhåller sig till 

läsare, eller vilken roll de intar. Lusten för läsning är ytterligare en viktig aspekt i 

skapandet av en läsare. Att främja läsning är ett av bibliotekens lagstadgade uppdrag och 

därför är det intressant att fundera kring varför vi läser. Av den anledningen presenteras 

en del forskning kring just detta. Det föreslås bland annat att det är av vikt att precisera 

varför vi läser för att just stärka litteraturens ställning och intresset för densamma.  

 

2.1 Läsningens historia 
 

Läsningen har aldrig varit statisk. Som fenomen sett har den utvecklats och förändrats 

genom historien. Den moderna bilden av den ensamma läsaren som tyst sitter på sin 

kammare med en bok (eller en läsplatta) har inte alltid varit sann. Boken som form har 

genomgått förändringar, materialet texten finns på har förändrats, vem/vilka som har 

tillgång till text har förändrats. Grekerna läste på papyrus, romarna läste på pergament 

och orden som skrivs i detta nu träder fram på en datorskärm (Ross 2006, s. 27). 

 

Bilden av läsning och läsare förändras i takt med att samhället förändras. Att läsa tyst har 

inte alltid varit normen. Högläsning var länge normerande för hur man läste och långt 

efter att papyrus försvann läste man fortfarande högt (Ross 2006, s. 29). Det som rent 

historiskt sett har förändrats mest kring boken som medium är produktionshastigheten. 

Det har gått från att kopiera manuskript för hand till att skriva ut med dagens hastighet, 

eller för den delen, läsa på en digital skärm (Kilgour 1998, s. 4). Flödet av text i världen 

har alltid stått i relation till informationsbehovet. Under slutet av 1300-talet och under 

hela 1400-talet skedde stora förändringar i Europa. Allt fler universitet och skolor slog 

upp portarna och behovet av böcker ökade. Någonstans här tillstöter det problem då 

böckerna skrevs och kopierades för hand av munkar (Kilgour 1998, s. 81). Behov föder 

idéer vilket leder till den uppfinning som revolutionerade läsning och böcker i stort; 

Gutenbergs tryckpress, år 1456. Tryckpressen revolutionerade den tidigare nämnda 

produktionshastigheten vilket ledde till en fullkomlig explosion av tryckta texter; från år 

1450 fanns det en tryckpress (vilket ledde till uppenbara begränsningar gällande tryckta 

texter) till år 1500 då det uppskattningsvis fanns 15000 titlar och cirka 20 miljoner böcker. 

Intressant nog ser vi redan inom 50 år efter Gutenbergs tryckpress de flesta kännetecknen 

för en modern bok i form av papperssidor, mellanrum mellan ord och stycken, liten och 

stor bokstav, sidnumrering och kapitel. Det finns enligt vissa forskare ett samband mellan 

stora samhälleliga förändringar i Europa och tryckpressens uppkomst. Vi ser bland annat; 

förändringar i tankesätt, sekularisering, tilltro till vetenskapen och utveckling av 

universitetsväsendet (Ross 2006, s. 29).  

 

När boken började se ut som våra dagars böcker blev också läsningen något som man 
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gjorde, åtminstone ibland, för nöjes skull. Någonstans under den senare delen av 1700-

talet skedde något av en läsrevolution. Från medeltiden och framåt hade den genomsnitt-

lige läsaren ett fåtal böcker, ofta en bibel, vilka lästes intensivt, ofta högt, om och om igen. 

Nu publicerades det istället fler olika texter till exempel tidningar, periodika, romaner. 

Detta ledde till att folk läste mer. Revolutionen hade sin grund i minskad kostnad för tryck, 

framväxten av läsesällskap och uppkomsten av lånebiblioteken (Ross 2006, s. 30). 

 
2.2 Om läsning i relation till bibliotek och bibliotekarier 
 

Att kunna läsa beskrivs ofta som en av de viktigaste kunskaperna man som människa kan 

tillägna sig, och att inte vara en god läsare kan visa sig vara ett slags handikapp i 

förlängningen. I boken Reading matters undersöks hur läsning, bibliotek och samhälle 

hänger ihop. I boken sammanställs forskning gjord av andra, men också av författarna 

själva. En av författarna, Lynne McKechnie, skriver att grunden för läs- och 

skrivkunnighet läggs redan i barndomen. Hon använder sig bland annat av en studie gjord 

1966 (Durkin). I den studien beskrivs skillnaden mellan två olika gruppers hemmiljö; de 

som börjar läsa tidigt och de som inte läser alls. Bland de barn som började läsa tidigt 

syntes ett tydligt engagemang från föräldrarnas sida. De läste högt för barnen, besvarade 

frågor, hjälpte till med stavning och ljudade bokstäver med mera. Studien hade även en 

longitudinell del där barnen följdes ända upp till skolår sex. Det visade sig att de barnen 

som läste mycket presterade väl inom skolan. McKechnie hänvisar till ytterligare en 

studie gjord 1976 (Clark) som visar att barn från läsande hem i större utsträckning 

utvecklas till goda läsare, trots olika bakgrund (McKechnie 2006, s. 69 f). 

 

Vidare har McKechnie, utifrån en rad studier, sammanställt ett antal faktorer som 

påverkar och även påskyndar utvecklingen av läs och skrivförmågan. Att ha tillgång till 

litteratur är en av de viktigaste faktorerna för att bli en god läsare och här kan bibliotekens 

samlingar vara viktiga. McKechnie beskriver, bortsett från tillgång till litteratur, dessa 

faktorer för framgång inom läsning; högläsning, valfrihet kring litteratur, tid och rum för 

både ensam och gemensam läsning, att vara en del av en läsande familj, att se på läsning 

som en värdefull aktivitet och att kunna prata om sin läsning i olika sammanhang. 

Biblioteken bör enligt McKechnie bland annat se till: 

 

 Att det finns en stor, varierad boksamling.  

 Att anordna sagostunder (både på biblioteket men också genom uppsökande verk-

samhet). Dessa bör gärna kombineras med pyssel och sång. 

 Att läsmaterialet är lätt åtkomligt och skyltat för att väcka intresse. 

 Att det finns plats för läsning, speciellt för att barn och vuxna ska kunna läsa ihop 

(McKechnie 2006, s. 75ff). 

 

Lingvisten Stephen D. Krashen belyser bibliotekens potentiella betydelse i skapandet av 

en läsare i sin bok The Power of Reading. Boken sammanställer forskning, både hans 

egen och andras. Krashen skriver att stor tillgång på böcker är lika med mer läsning, vilket 

leder till ökad läsförmåga och ökad läsförståelse. Vidare belyses det att kvaliteten på 

biblioteket, det vill säga antal böcker och utbildad personal, har en betydande roll för 

läsandet. Krashen presterar ett flertal studier som visar på denna effekt, bland annat en 

studie gjord i Colorado. Det investerades mer pengar i skolbiblioteket vilket ökade 

resultaten i skolan. Vidare utjämnades de socioekonomiska skillnaderna mellan eleverna. 

Det görs också hänvisningar till en annan studie från 1992 där ett 30-tal länders framgång 
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i läsning undersöktes. Studien visade att en av de mest betydande faktorerna för hur väl 

länderna lyckades med läsning var kvaliteten på skolbiblioteken. Barn i rikare länder läste, 

inte oväntat, bättre än barn i fattigare länder. Det kunde med största sannolikhet härledas 

till att rikare länder har större tillgång till tryckt text (idag även digital text). I fattiga 

länder som investerat i skolbibliotek presterades det generellt sätt bättre än i fattiga länder 

som inte gjort det. Enligt författaren understryker detta att skolbiblioteken och 

skolbibliotekarierna verkligen kan göra stor skillnad (Krashen 2004, s. 66f). 

 

Krashen har även undersökt hur läslust hänger ihop med läsutveckling under devisen Free 

Volountary Reading (hädanefter kallat FVR). FVR handlar om att man ska läsa för att 

man vill (och vad man vill). I modellen finns inga krav på motprestation från läsarens 

sida. FVR beskrivs som ett av de mest kraftfulla verktygen inom språkutbildning. Vidare 

skrivs det att det kanske inte alltid ger de största förtjänsterna, men att man medelst FVR 

lägger grunden för ett läsande liv. Flera studier har gjorts kring FVR och effekterna visar 

på att mer läsning ger bättre läsförståelse. Krashens egna studier visar också att individer 

som läser mycket, generellt sett läser bättre och har ett mer moget skriftspråk (Krashen 

2004, s. 1-17). I boken sammanställer också författaren en del forskning kring läsning 

och dess förtjänster. I studier av vad som benämns ”good thinkers” presenteras resultat 

för sambandet mellan läsning och framgång i samhället. Krashen hänvisar till en studie 

gjord 1982 (Emery & Csikszentmihalyi) där man jämförde 15 professorer med 

arbetarklassbakgrund med 15 män med liknande bakgrund vilka förblev arbetarklass. De 

15 professorerna hade växt upp i en miljö präglad av läsning och med stor tillgång till 

tryckt material. De läste även mer under sin uppväxt. Författaren tycker sig också se ett 

samband mellan att ”good thinkers” läser mycket och har läst mycket (Krashen 2004, s. 

36).  

 

För att återkoppla till ämnet skolbibliotek och skolbibliotekarier så finns det en del 

forskning från svenskt håll som visar på ett positivt samband mellan tillgången på 

skolbibliotekarier och elevers läsresultat. Bland annat har Margareta Söderlund gjort en 

studie i Eskilstuna där det visade sig att 69 % av eleverna ökade alternativt breddade sin 

läsning sedan de fått en skolbibliotekarie i sitt skolbibliotek. Undersökningen gör 

gällande att en stor del av förändringen berodde på att eleverna fått en skolbibliotekarie. 

Söderlund beskriver också en generell positiv läsutveckling (Söderlund 2009).  Kjell 

Ahlgren, undervisningsråd vid skolinspektion, understryker också skolbibliotekets del i 

skolans kompensatoriska uppdrag. Med detta menas att det ges stöd för lässvaga grupper 

och att de socioekonomiska skillnaderna utjämnas. Dessvärre, menar Ahlgren, är det allt 

oftare områden med lässvaga elever som har de sämsta skolbiblioteken, vilket leder till 

ökade klyftor (Pålsson 2013).  Vidare skriver Svensk biblioteksförening att en likvärdig 

skola innebär likvärdiga skolbibliotek, och att skolbiblioteken även främjar läsning och 

utbildar elever i medie- och informationskunskap. Statistik visar dessutom att elever med 

tillgång till skolbibliotek har högre betyg än elever i skolor som saknar bibliotek. 

Dessvärre har hälften av Sveriges elever inte tillgång till ett skolbibliotek, och 1 av 6 

saknar det helt (Svensk biblioteksförening 2013).  

 

Louise Limberg, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, har i Skolbibliotekets 

pedagogiska roll: en kunskapsöversikt sammanställt forskning kring bland annat 

bibliotekariernas pedagogiska roll(er). Bibliotekariens roll som informationsexpert och 

litteraturförmedlare ifrågasätts sällan, men en betydande del av arbetstiden går åt till 

handledning och undervisning i informationssökning. Den roll som bibliotekarierna har i 

de fall de undervisar är explicit pedagogisk, istället för att bara medverka som en 
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pedagogisk resurs för lärare. Undervisning av biblioteksanvändare i hur ett bibliotek 

används har varit en viktig uppgift i bibliotekariernas arbete de senaste 100 åren och det 

är det även fortsättningsvis. I takt med informationssamhällets utveckling har just 

undervisning i informationssökning blivit en allt större del i bibliotekariernas arbete. 

Forskningen tyder dock på att den pedagogiska rollen inte är tydligt framträdande för 

varken elever, lärare eller skolledare. Utifrån andras perspektiv (till exempel lärares) ses 

bibliotekarier främst som förmedlare av material. Det har dock gjorts ansatser att vidga 

synen på bibliotekarien som den klassiska förmedlaren av litteratur, och den pedagogiska 

rollen är ett av dessa sätt. Limberg hänvisar till en studie gjord av Carol Kuhlthau där den 

pedagogiska rollen ytterligare tydliggörs i fem olika steg: 

 

1. Organizer: här finns ingen undervisning utan bibliotekarien ordnar samlingarna 

så att eleverna själva lär sig hur biblioteket fungerar. 

2. Lecturer: här visar bibliotekarien elevgrupper hur biblioteket fungerar. 

3. Instructor: undervisning i bibliografiska verktyg till exempel katalog eller databas. 

4. Tutor: planerad undervisning i olika steg anpassad för olika söksammanhang. 

5. Counselor: undervisning invävd i elevernas arbetsuppgifter. Bibliotekarierna är en 

del av inlärningsprocessen.  

 

Ju högre man kommer i nivåerna (från 1-5), desto närmare kommer man eleven och ju 

mer aktiv blir bibliotekarien som pedagog. Även i det läsfrämjande arbetet kan 

bibliotekarier ha en pedagogisk roll där de aktivt bidrar till att barnen utvecklas till 

självständiga läsare. Författaren beskriver den pedagogiska rollen som betydelsefull i det 

läsfrämjande arbetet (Limberg 2002). 

 

Den pedagogiska rollen i läsfrämjande arbete är framför allt framträdande under de tidiga 

skolåren. Limberg skriver att bibliotekarier från skolår F-6 lägger en betydande del av sin 

arbetstid på läsfrämjande arbete, med fokus på intresse för läsning och litteratur. I ett land 

som USA, där skolbiblioteken traditionellt sett är mer resursstarka, satsas större delen av 

bibliotekens resurser på att väcka elevers lust och intresse för läsning och litteratur. Den 

rollen har i Sverige fyllts av folkbiblioteken då svenska grundskolor ofta saknar välfun-

gerande skolbibliotek (om det finns skolbibliotek), och de saknar ofta personal med ade-

kvat utbildning. Bibliotekariens kunskap om olika böcker är ofta efterfrågad, ett stort, 

varierat bokbestånd är av stor vikt och hon skriver också att:  

 
Detta betyder att en viktig dimension i bibliotekariers litteraturpedago-

giska arbete handlar om att i samspel med elever och lärare bygga upp 

ändamålsenliga bokbestånd och att välja ut texter för olika projekt eller 

tematiska studier anpassade till olika elevgrupper och elevers individu-

ella behov (Limberg 2002, s. 61). 

 

En av de slutsatser som Limberg kommer fram till är att bibliotekens och bibliotekariernas 

pedagogiska roll har stor potential när det kommer till att stärka elevers potentiella lärande. 

Dessvärre utnyttjas denna potential endast delvis. För att till fullo utnyttja den potentialen 

behövs fortbildning för bibliotekarier (och lärare) och dessa behöver tillsammans 

utveckla skolbiblioteksverksamheten för att den ska bli så bra som möjligt (Limberg 2002, 

s. 89f). 

 

Som påtalats tidigare kan biblioteken och bibliotekarierna vara en avgörande faktor för 

hur en människas läsförmåga utvecklas. Amira Sofie Sandin, högskoleadjunkt vid 
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Bibliotekshögskolan, skriver i Barnbibliotek och lässtimulans att de roller eller 

förhållningssätt som en bibliotekarie kan anta i det läsfrämjande arbetet är av stor vikt 

och de påverkar också vilka arbetsmetoder som kan tänkas användas i olika läsfrämjande 

projekt. Boken i sig är en metodgenomgång av 93 olika projekt för att främja läsning. I 

en sammanfattande diskussion beskriver Sandin sina iakttagelser. Utifrån 

projektrapporterna belyser författaren att det sällan är de vuxnas förhållningssätt till 

läsning som diskuteras eller redogörs för. Vidare menar hon att läsfrämjande arbete därför 

ofta grundar sig på ett antal förgivettaganden. Det har visat sig att barn ofta genomskådar 

bibliotekariers försök att förklä nyttan med nöje i det läsfrämjande arbetet. Nyttan med 

läsning är dock, understryks det, en del i bibliotekens uppdrag, i synnerhet i 

skolsammanhang. Sandin menar att utmaningen ligger i att utforma projekt för 

läsfrämjande där målen med läsningen är tydliga för såväl barnen som de vuxna i 

projekten (men även för de som kommer att läsa projektrapporterna). Dessutom bör det 

tas hänsyn till barnens förhållningssätt till läsning så att de får möjlighet att läsa sådant 

som är av intresse för dem, men även i ett medium som är lämpligt för dem. Enligt 

författaren tycks det närmast som boken som medium står högre i kurs än digitala 

alternativ, och att de arbetsmetoder som finns i läsfrämjande arbete idag inte motsvarar 

barn och ungas medieanvändning. Nya kunskaper inom det fältet behövs. Ofta tycks det 

som att digitala medier används för att locka barnen till biblioteket, men att den potential 

som digitala medier har inte alltid utnyttjas. Detta beror ofta i sin tur på bristande 

kompetens kring ny teknik. Sandin belyser också ett antal punkter som behöver diskuteras 

och ifrågasättas, bland annat vuxnas förhållningssätt till läsning i tryckta och digitala 

medier och hur relationen mellan barn och vuxna kan se ut i lässtimulerande arbete. 

Slutligen understryks det att det är viktigt att bibliotekarierna intar en jämlik roll till barn 

i användandet av digitala medier. Inom det sättet att förhålla sig bör både barnen och de 

vuxnas erfarenheter och kunskaper diskuteras (Sandin 2011). 

 

I debatten kring läsning och bibliotek tillskrivs ofta läsning av skönlitteraturen ett stort 

värde. Ovan har ett flertal skäl givits till varför läsning kan ses som något av godo. 

Forskaren Magnus Persson har försökt besvara frågan till varför man skall läsa ur ett annat 

perspektiv. I Läsning i skolan – och läsning i den högre skolan går det att läsa om 

föreställningen om den goda litteraturen som ofta får stå ogranskad. Läsandet sägs göra 

elever inom skolan både empatiska, toleranta och demokratiska. Persson skriver att man 

gör kopplingar mellan läsning och moral. Om litteraturen är god blir man genom den en 

god människa per automatik. Detta beskrivs som myten om den goda litteraturen. Vidare 

skrivs det att mycket av det svenska kulturarvet kopplas samman med läsning, vilket 

kanske medför att läsningens status är så stark. Författaren belyser också att litteraturen i 

kursplanen för svenska från 1994 framstår som det som håller ihop samhället, en kraft 

som förenar och ger oss en kulturell gemenskap. Det anges också flera andra skäl vilka 

ska sägas vara svar på frågan varför vi läser litteratur, bland annat: det är 

språkutvecklande, det stärker den kulturella och personliga identiteten, läsaren blir 

empatisk och tolerant och odemokratiska värderingar motverkas. Dock är det 

problematiskt, enligt författaren, då flera termer inte är klart definierade, till exempel 

kulturell identitet. Vidare beskrivs problemet med att allt annat inom skolan skall granskas 

kritiskt (massmedierna och reklam till exempel), men inte litteraturen. Detta tror han 

beror på myten om den goda litteraturen. Litteraturen beskrivs som god och världen ond, 

och att det är utanför litteraturen som vi finner värderingar som ska bekämpas, till 

exempel rasism, sexism med mera (Persson 2012, s. 167ff).  
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Istället för de ovan beskrivna skälen till varför vi läser föreslår författaren att man bör 

angripa frågan på ett annat vis. Persson beskriver det som tre olika sätt att angripa varför 

man bör läsa: narrativ fantasi, kreativ läsning och demokrati. Vidare trycks det på skolans 

dubbla uppdrag; ett kunskapsuppdrag och ett demokratiuppdrag. Dessa bör föras samman. 

Elever ska inte läsa böcker som predikar demokrati utan läsningen ska utmana läsarens 

åsikter och värderingar, detta för att läsaren ska tvingas in i andra sätt att tänka, känna och 

leva. Vidare understryks det att man genom läsning tränas i förmågan till perspektivbyten 

(narrativ fantasi). Det är en oumbärlig demokratisk förmåga att kunna hantera politiska, 

kulturella och etiska skillnader. Läsningens mål bör vara att skapa kritiskt tänkande 

världsmedborgare. Ett sätt att bli detta är kreativ läsning, vilket innebär att man vidgar 

sitt sätt att läsa. Avslutningsvis menar Persson att om man ska stärka litteraturen och 

läsningens roll så är det viktigt att formulera tydliga svar på frågan om varför man ska 

läsa litteratur (Persson 2012, s. 175f). 

 

Sammanfattningsvis är alltså läsningen i sig inte något som är statiskt utan bilden på 

läsare och läsningen förändras. Läsningen tillskrivs demokratiska värden och en god 

läsförmåga har visat sig vara av stor vikt för att kunna lyckas i skolan. Forskningen visar 

också att biblioteken och bibliotekarierna kan vara avgörande faktorer för barns läs- och 

skrivutveckling och att utvecklandet av en god läsförmåga är nära kopplat till lusten att 

läsa och intresset för litteraturen. Dessutom är det av stor vikt hur bibliotekarier och andra 

vuxna som jobbar med läsfrämjande förhåller sig till läsning då det i slutändan påverkar 

arbetet.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan tänker jag redogöra för tre förhållningssätt till läsning och läsfrämjande arbete. 

Teorin om de tre förhållningssätten ämnar jag applicera på mitt empiriska material som 

återfinns i kapitel 5.  

 

Sandin har sammanställt studier som har visat, att hur vuxna förhåller sig till barn och 

ungdomars läsning har en stor betydelse för hur de senare förhåller sig till skolbibliotek 

och litteratur, samt hur de beter sig som läsare (Sandin 2011, s. 141).  

 

Utifrån dessa studier har man kunnat se tre olika förhållningssätt;  

 

 Pragmatiskt förhållningssätt 

 Traditionalistiskt förhållningssätt 

 Emancipatoriskt förhållningssätt 

 

Förhållningssätten är formulerade utifrån skolbibliotek men teorin är även, enligt Sandin, 

relevant för att studera förhållningsätt till läsning på folkbibliotek (Sandin 2011, s. 141).   

 

Det pragmatiska förhållningssättet sätter läsningen i fokus, det vill säga att barn skall läsa 

och helst mycket. Förhållningsättet beskrivs som instrumentellt och nyttoaspekten av läs-

ning är central i det pragmatiska förhållningssättet. Aspekter såsom nya kunskaper som 

barn tillägnar sig genom läsning samt att barn utvecklar ett språk är centrala i förhåll-

ningssättet. Sandin beskriver bland annat en studie gjord av Mark Dressman kring skol-

bibliotekariers förhållningssätt, vilken visade att vid ett pragmatiskt förhållningssätt sågs 

läsning som en sport, där det ofta blev en tävling om vem som kunde läsa mest eller 

snabbast (Sandin 2011, s. 142; Limberg 2002, s. 63). Det lades ingen större vikt vid att 

från bibliotekariens sida undersöka huruvida barnen förstått vad de läste eller huruvida 

de haft en bra läsupplevelse (Rydsjö & Elf 2007, s. 44).  

 

Det traditionalistiska förhållningssättet har framför allt ett stort fokus på bildningsfunkt-

ion, med en tydlig koppling till skolans värld och kulturarv. Barnen bör uppskatta littera-

turen genom att kunna urskilja dess estetiska och litterära kvaliteter. För bibliotekarien 

handlar det främst om att forma barnens läsning i en önskad riktning (Sandin 2011, s. 143; 

Limberg 2002, s. 63).  

 

De två ovanstående förhållningssätten, det vill säga det pragmatiska och traditionalistiska, 

uppskattades generellt sett inte av barnen. Läsningen uppfattades som skolarbete och den 

frivilliga läsningen avtog, framför allt bland pojkar. Barnen antog även en distanserad 

hållning till litteratur (Sandin 2011, s. 143; Rydsjö & Elf 2007, s. 44).  

 

I ett emancipatoriskt förhållningssätt sätter man in läsningen i en historisk och social 

kontext. Detta innebär att bibliotekarien hjälper barnen att utvecklas till kritiska och själv-

ständiga läsare. Barnen har stor valfrihet i bokvalet och bibliotekariernas pedagogiska 

arbete syftar till stärka barnens läsutveckling. Sandin skriver att Dressmans studie visade 

att det i det emancipatoriska förhållningssättet finns en öppenhet inför barnens val av 

texter, oavsett genre. Bibliotekarierna ser på biblioteket som en öppen plats där man kan 

odla sitt eget läsintresse och läslust. Barnen ska lära sig använda biblioteket utifrån sina 

egna behov (Rydsjö & Elf 2007, s. 44f; Sandin 2011, s. 143f). 
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Jag kommer att välja att applicera dessa förhållningssätt i ett större perspektiv, det vill 

säga vilket/vilka av dessa förhållningssätt som kan skönjas i Läsandets kultur, vilken kan 

ligga till grund för framtida insatser för att främja läsning och intresset för litteratur. 
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4 Metod och material 
 

I det här kapitlet redogör jag för den metod jag valt, den metodkritik som kan framföras 

men också för vilket material som analyseras. 

 

4.1 Metod 
 

Innan metoden redovisas är det viktigt att klargöra att jag i studien använder mig av ett 

dokument som datakälla. Alan Bryman beskriver vikten av att skilja på personliga och 

officiella dokument. Dokumentet som är föremål för min undersökning är officiellt. De 

officiella dokumenten kan delas upp i privata och offentliga. Det dokument som är 

föremål för undersökningen faller inom ramen för det offentliga, då det är ett 

slutbetänkande av en statlig offentlig utredning (Bryman 2011, s. 489).  

 

Det finns fyra kriterier att utgå ifrån när man bedömer ett dokuments kvalitet: 

 

 Autenticitet: är materialet äkta och av otvetydigt ursprung? 

 Trovärdighet: är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 

 Representativitet: är materialet typiskt när det gäller den kategori det tillhör? Om 

så inte är fallet, känner man till i vilken grad det inte är typiskt? 

 Meningsfullhet: är materialet tydligt och begripligt? (Bryman 2011, s. 489). 

 

Jag ämnar applicera dessa fyra kriterier på det dokument som ska undersökas. Material 

av den här typen uppfattas generellt sett som både autentiskt och meningsfullt (tydligt och 

begripligt), men, menar Bryman, de andra två kriterierna kräver mer uppmärksamhet 

(Bryman 2011, s. 495). Detta är något jag är benägen att hålla med om, men jag kommer 

ändå att förtydliga mina ståndpunkter. 

 

Autenticiteten för dokumentet är stark. Det går att hävda att det är äkta och av otvetydigt 

ursprung. Det är en statlig offentlig utredning som går att nå via Regeringens hemsida.  

 

Trovärdigheten får man anta är stark, likaså. Detta utifrån att det bygger på relevant 

forskning vilken återfinns i en diger referenslista med material från statliga myndigheter, 

sakkunniga, forskare och internationella kunskapsundersökningar. 

 

Gällande representativeten är det en smula komplicerat eftersom dokumentet på sätt och 

vis är unikt i sitt slag. Samtidigt är det ett offentligt dokument av vilken typ det finns ett 

stort antal. Det görs flera statliga offentliga utredningar, vilkas syfte är att ligga till grund 

för eventuella propositioner och regeringsbeslut. Ur det hänseendet är dokumentet 

representativt.  

 

Dokumentets meningsfullhet bedömer jag som stor. Materialet är tydligt och begripligt. 

Det finns tydliga utgångspunkter och mål med dokumentet och det finns en arbetsgång 

för hur en färdig SOU används (Regeringskansliet 2013).  

 

Den metod som jag valt att använda mig av för att få fram ett resultat är en kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativa studier ”bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare 

ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data” (Bryman 2011, s. 340). 

Bryman skriver att en kvalitativ innehållsanalys sannolikt är det vanligaste 
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tillvägagångssättet vid en kvalitativ analys av dokument. Det hela går ut på ett sökande 

efter teman i det analyserade materialet (i mitt fall delar av en statlig offentlig utredning). 

Det understryks att hur man går tillväga för att hitta teman sällan beskrivs närmare 

(Bryman 2011, s. 505). Av den anledningen är det av värde att förklara hur jag tänkt när 

jag sökt i mitt material. Tanken är att applicera mina teoretiska utgångspunkter på det 

empiriska materialet för att på så vis försöka skapa en bild av vilket/vilka förhållningssätt 

som framkommer. Detta kommer redovisas med hjälp av citat och/eller referat. 

 

Analysen antar ett hermeneutiskt perspektiv. Inom hermeneutiken står tolkningen i 

centrum. Från början utformades synsättet främst för att tolka och förstå texter av 

teologisk art, men det har fått stort genomslag under modern tid. Tanken är att forskaren 

genom att analysera texten ska försöka få fram meningen utifrån upphovsmannens 

perspektiv. Vidare uppfattas hermeneutiken som en strategi som har stor potential när det 

kommer till texter, till exempel dokument (Bryman 2011, s. 507f).  

 

4.2 Metodkritik 
 

Den kritik som kan tänkas framföras mot mitt val metod och mitt val av material är att 

mina tolkningar blir alltför subjektiva. Då det handlar om tolkning finns det alltid en risk 

för en partiskhet. Mina teoretiska utgångspunkter är valda för att få en så reliabel bild som 

möjligt.  

 

Reliabilitet och validitet är kriterier som är viktiga vid framförallt kvantitativ forskning. 

Kvantitativ forskning handlar ofta om att kunna mäta data, därför finns det anpassningar 

av dessa termer inom kvalitativ forskning. En tanke som förs fram är att man lägger 

mindre vikt vid dessa frågor (om de rör mätning) då kvalitativ forskning inte handlar om 

mätning, utan att för den sakens skulle ändra begreppens innebörd (Bryman 2011, s. 352).  

 

Eftersom min undersökning kretsar kring tre olika förhållningssätt som appliceras på ett 

material, skulle jag, trots det hermeneutiska perspektivet, vilja hävda att det finns en 

reliabilitet (i den mån en sådan går att diskutera i en kvalitativ undersökning). De tre 

förhållningssätten ger även undersökningen en validitet, vill jag mena. Dock är det viktigt 

återigen att poängtera att det är min tolkning av materialet. De teoretiska 

utgångspunkterna ger dock i min mening analysen styrka. 

 

4.3 Material och urval 
 

Det material som är föremål för min analys är: 

 

 Läsandets kultur (SOU 2012:65). I dagligt tal även kallad Litteraturutredningen.  

 

Närmare bestämt är det materialets mål och utgångspunkter samt de bedömningar och 

förslag, vilka är resultatet av utredningen. Materialet är valt med tanke på att det ligger 

till grund för/kan ligga till grund för nya regeringsbeslut, propositioner, lagändringar med 

mera vilka kan komma att påverka biblioteks- och informationsvetenskapsfältet. Som så-

dant är det av intresse att undersöka. Vidare är det aktuellt då det har sin grund i internat-

ionella kunskapsundersökningar såsom PISA och PIRLS, vilka visar på en nedåtgående 

trend i fråga om barn och ungdomars läsförmåga. I mina teoretiska utgångspunkter pre-

senteras tanken på att hur vuxna förhåller sig till läsning är av stor vikt för hur barn och 
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unga kommer att förhålla sig till det. Med anledning av detta anser jag det intressant att 

undersöka vilket/vilka förhållningssätt som framkommer i Läsandets kultur då dokumen-

tet som sagt kan ligga till grund för insatser och lagändringar som kan komma att påverka 

hur läsfrämjande arbete bedrivs i landet. Det är även intressant för det kan även teckna en 

bild av hur man ser på bibliotekariernas läsfrämjande arbete. 

 

Ytterligare ett skäl till min avgränsning inom materialet är dess omfattning på cirka 600 

sidor, vilket är för stort för att analysera inom ramen för en undersökning av den här typen. 

Jag tänker fokusera på de delarna med koppling till biblioteksväsendet. 
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5 Resultat och analys 
 

Nedan kommer resultatet av min undersökning att presenteras. Jag kommer att applicera 

de olika förhållningssätt till läsning och läsfrämjande som finns i kapitel 3 för att försöka 

skapa en nyanserad bild av den syn på läsning och på bibliotekariernas läsfrämjande 

arbete som jag tycker mig se.  

 

24 mars 2011 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda litteraturens ställning i 

Sverige. Uppdraget gavs mot bakgrund av de förändringar av våra läsvanor, vår 

läsförståelse samt de tekniska landvinningar som gjorts de senaste åren. Ytterligare en del 

i bakgrunden är kunskapsundersökningar, exempelvis PISA och PIRLS, vilka visat på en 

försämrad läsfärdighet bland barn och ungdomar (Thomas 2013, s. 44). Kommittén för 

utredningen kom att heta Litteraturutredningen. Litteratutredningen fick direktiv från 

regeringen som gjorde gällande att de skulle undersöka samt lämna förslag på hur 

litteraturens ställning kan stärkas, men också vilka statliga insatser som bör göras för att 

tillmötesgå den tekniska utvecklingen och de utmaningar den för med sig. Direktiven 

sammanfattas av regeringen i sex punkter, varav en är just läsfrämjande insatser. 

Ytterligare en målsättning för utredningen var att förslagen skulle leda till ett rikt utbud 

av kvalitetslitteratur samt ett ökat läsande (SOU 2012:65, s. 29). Resultatet av 

Litteraturutredningen presenteras i slutbetänkandet Läsandets kultur. Tydligt blir här att 

läsning och läsfrämjande är av stor vikt och kräver insatser på nationell nivå.  

 

Tidigare har jag i kapitel 2 och 3 beskrivit att vuxnas förhållningssätt till barn och 

ungdomars läsning kan ha en stor betydelse för deras framtid som läsare. Med anledning 

av detta tycker jag att det är intressant att undersöka vilket/vilka förhållningssätt till 

läsning och bibliotekariers läsfrämjande arbete som syns i ett offentligt dokument av den 

typ som Läsandets kultur är. Dokumentet är en utredning som kan ligga till grund för 

framtida lagförslag, propositioner med mera. Dessa kan i sin tur påverka det läsfrämjande 

arbete som sker i landet, varför det är ett intressant studium. 

 

Jag vill återigen understryka att Läsandets kultur är ett omfattande dokument och det kan 

i sin helhet inte analyseras inom ramen för den här texten, men jag tänker fokusera på de 

delarna med koppling till biblioteksväsendet och läsfrämjande arbete. Mitt fokus kommer 

dels att ligga på de mål och utgångspunkter som utredningen har och dels på de förslag 

som utredningen mynnar ut i. Vad som redan har gjorts är inte lika intressant som det som 

föreslås göras. Förhållningsätten till läsning och läsfrämjande bör bli tydligast där. Jag 

vill poängtera att jag kommer att hänvisa till Läsandets kultur som utredningen, för att 

som sagt öka läsbarheten. 

 

Det är möjligt att jag inte kommer att kunna applicera förhållningssätten fullt ut, men 

delar av dem bör bli synliga. Hur synsätten visar sig kommer att belysas med citat 

och/eller referat. 

 

5.1 Förhållningssätt till läsning utifrån utredningens mål och utgångspunkter 
 

I den inledande delen av utredningen skrivs det att det övergripande målet är att stärka 

litteraturens ställning. Med detta menas bland annat att öka läsandet och då i synnerhet 

bland barn och ungdomar. Konsumenterna i landet skall också ges tillgång till vad som i 

utredningen beskrivs som kvalitetslitteratur (SOU 2012:65, s. 30). 



16 

 

Fortsättningsvis skrivs det att läsförståelse och förmågan att tillgodogöra sig information 

skriftligen inte kan överskattas. Läsförståelsen är en viktig komponent i den språkliga 

förmågan. Denna förmåga beskrivs som grundläggande för att kunna förstå andras tankar, 

utrycka sina egna, förstå samband och reflektera. Den är också viktig för att lära sig se 

olika perspektiv och leva sig in i andras situationer samt för utvecklandet av en empatisk 

förmåga. En grundläggande utgångspunkt för utredningen är att läsandet i sig har ett 

egenvärde. Att själva läsningen som sådan har en betydelse och en funktion oavsett vad 

som läses. Man menar vidare att en god läsförmåga endast kan uppnås och upprätthållas 

om människor (i synnerhet barn och unga) läser olika typer av texter relativt regelbundet 

(SOU 2012:65, s. 30) 

 

Att endast konstatera detta ger enligt utredningen inte hela bilden. Att vi läser har ett värde, 

men, de menar även att det vi läser har stor betydelse. Läsförståelsen måste sträcka sig 

längre än till grundläggande texter och förmågan att ta till sig små, korta budskap i 

moderna informationskanaler. Det krävs mer än korta texter för att utveckla en god 

läsförståelse. Man menar att det krävs läsning av längre, sammanhängande texter. 

Texterna kan både vara litterära eller resonerande, detta är dock av underordnad betydelse. 

Vidare menar man att det viktiga är att ta till sig innehållet och att kunna förhålla sig till 

det på ett reflekterande vis. Textens format, genre och stil är av mindre betydelse. Man 

menar att texterna kan återfinnas i till exempel skönlitteratur, tidningsartiklar, sakprosa 

och bloggar. Bredden av text är viktig då läsförståelsen har sin grund i ett läsande. 

Läsandet bygger i sin tur på läslust och ett intresse för litteratur. Det är troligen mycket 

bättre att barn och ungdomar läser sådant de känner intresse för än att de inte läser något 

överhuvudtaget (SOU 2012:65, s. 30f).  

 

Stycket ovan kan vid första anblick tyckas motsägelsefullt, men jag har tolkat det som att 

det är viktigare att vi läser, innan vi börjar diskutera vad vi läser. När läslusten väl väckts 

och man blivit en läsare, då är det läge att diskutera vad som läses.  

 

I utredningen betonas vikten av att kunna läsa längre texter och vikten av att ha en god 

läsförståelse. Detta understryks på en del olika vis. Utredningen gör gällande att en god 

läsförståelse är en förutsättning för att kunna delta som medborgare i det demokratiska 

samtalet. Man menar att en ”försämrad läsförståelse riskerar att urholka grunderna för 

demokratin” och att en god språklig förmåga krävs för att kunna ta ställning till 

gemensamma angelägenheter. Detta gäller även för att kunna delta i offentliga 

diskussioner. Läsförståelsens betydelse understryks ytterligare genom att det skrivs att 

den är avgörande för att en individ skall få bra förutsättningar i ett ”kunskapsintensivt” 

samhälle. Det görs gällande att utbildning är en av de viktigaste aspekterna för att kunna 

lyckas i samhället. En god läsförståelse är dessutom en förutsättning för framgång inom 

de allra flesta skolämnen (SOU 2012:65, s. 31). 

 

I utredningen beskriver man inte bara de färdigheter som läsning bidrar till eller utvecklar 

utan också värden förknippade med läsning av en viss typ av texter. Man angriper 

läsningen från ett humanistiskt perspektiv, eller ett bildningsperspektiv, och man menar 

att läsningen av litteratur har ett värde i sig. Detta värde ligger i den ”estetiska upplevelsen 

av verket” och erfarenheter som genom denna förmedlas. Man belyser dock att värdet av 

detta är svårmätt, men att det inte skall förringas. Bildningens syfte bör enligt utredningen 

vara att ge individer möjlighet att ta del av konstnärliga uttryck, både nya och gamla. 

Dessutom menar man att det finns ett bildningsvärde i att man som medborgare är 

förtrogen med det litterära kulturarvet, vilket förklaras som olika litterära kulturarv. Dessa 
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kan i sin tur sägas utgöra grunden för världslitteraturen. Med detta menar man strängt 

taget att det finns berättelser och givna referensramar vilka delas av många. För att förstå 

dagens ”konstnärliga uttryck” är det viktigt att ha kännedom om dessa berättelser och 

referensramar. Man menar avslutningsvis att det är stor förlust om en stor del av 

befolkningen inte kan ta del av detta (SOU 2012:65, s. 31f).  

 

I utredningens mål och utgångspunkter finns även ett stycke dedikerat till begreppet 

kvalitetslitteratur. Detta är av intresse då det tidigare i utredningen förts en diskussion 

kring vad vi läser. Ett av målen för utredningen är att främja ett rikt utbud av 

kvalitetslitteratur. De understryker att det inte är lätt att beskriva vilken litteratur som bär 

på ”estetiska och innehållsmässiga kvaliteter”. Istället för att skriva om vad som är ”bra” 

eller ”dålig” litteratur väljer de att skriva om kvalificerade texter i motsatt till mindre 

komplexa texter. Man understryker också vikten av mångfald för att peka ut det som är 

viktigt i den litterära världen. Dock har de ändå valt att skilja på kvalitetslitteratur och 

annan litteratur i utredningen. De räknar då bland annat författarskap och böcker som 

recenserats i vad de anser vara prestigefyllda sammanhang och som har behandlats i 

litteraturhistoriska översiktsverk (SOU 2012:65, s. 32f). 

 

Utifrån det som skrivits anser jag mig kunna se alla tre synsätt, det vill säga ett 

pragmatiskt, ett emancipatoriskt och ett traditionalistiskt förhållningssätt. 

 

Utgångspunkten för utredningen är ju som sagt att läsandet har ett egenvärde. I det 

pragmatiska förhållningssättet är nyttoaspekten av läsandet central och i utredningen 

skrivs det om hur viktigt det är att genom läsning utveckla en god läsförståelse för att 

kunna reflektera kring olika texter. Läsförståelsen är dessutom en viktig komponent i den 

språkliga förmågan som ovan beskrivs som viktigt för att kunna uttrycka sig och förstå 

andras tankar. I min mening framstår det som att man i utredningen trycker en hel del på 

nyttoaspekten av läsning. Förmågan att delta i det demokratiska samtalet och att göra sin 

mening hörd är ytterligare en aspekt av nyttan med läsning, vilken belyses i utredningen. 

Man menar vidare att en god läsförståelse är en förutsättning för en lyckad skolgång och 

nyttan av att vara en läsande människa understryks. 

 

Det emancipatoriska förhållningssättet har betoning på läslust och det finns i detta 

förhållningssätt en öppenhet kring valet av texter. Detta anser jag mig kunna se i de tankar 

som i utredningen formulerats med hänseende på just läslust och valet av texter. Som jag 

tidigare belyst framförs i utredningen tanken på att det är viktigare att barn och ungdomar 

läser något de är intresserade av än att de inte läser alls. Vidare menar man ju att vilken 

typ av text de läser är av mindre betydelse. Dessa två aspekter gör att jag anser mig se ett 

emancipatoriskt förhållningssätt till läsning i utredningen.  

 

Det traditionalistiska förhållningssättet står, vilket säger sig självt, för något traditionellt. 

Det finns inom förhållningssättet ett fokus på bildningsfunktionen av läsandet och 

kulturarvet. Det är intressant att man i själva utredningen använder sig just av ordet 

bildningsperspektiv för att beskriva ett sätt att angripa begreppet läsning. I samma stycke 

skriver de även om ett litterärt kulturarv. Detta gör att jag anser mig se ett traditionalistiskt 

förhållningssätt till läsning. Inom synsättet skall man uppskatta litteraturen genom dess 

estetiska och litterära kvaliteter, vilket i min mening går i linje med tankarna om 

bildningens syfte, nämligen att man som läsare skall ges förutsättning att ta del av 

konstnärliga uttryck. I en vidare tolkning av hur man förhåller sig till läsning kan jag 

också se det traditionalistiska förhållningssättet i hur utredningen beskriver 
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kvalitetslitteratur. Kvalitetslitteraturen kan i vissa fall tolkas som ”klassisk” litteratur 

(beskriven i litteraturhistoriska översiktsverk), vilket är av stor vikt inom det 

traditionalistiska förhållningssättet. Detta tycker jag mig se i hur kvalitetslitteraturen 

beskrivs i utredningen.  

 

5.2 Förhållningssätt till läsning utifrån utredningens bedömningar och förslag 
 

I utredningen presenteras ett antal bedömningar och förslag och det tecknas en relativt 

positiv bild av litteraturens ställning. Läsvanorna är tämligen stabila, men dessvärre finns 

det orosmoln. Bland annat har de yngre generationernas läsvanor och läsfärdigheter 

försämrats. Det är som nämnts ovan både bedömningarna och förslagen som kommer att 

vara föremål för min analys. För att precisera mig ytterligare så är det bedömningar och 

förslag inom ramen för Ett läslyft för Sverige.  

 

Innan jag går in på förslagen ämnar jag dock presentera vilka bedömningar som görs 

kring läsvanor, läsfärdighet och läsfrämjande verksamhet. Som tidigare nämnts beskrivs 

läsvanorna i befolkningen som stabila. Det som dock beskrivs som oroande är att andelen 

unga som läser minskar. Det understryks i korthet vilka konsekvenser detta kan få för 

bland annat skolgången (samma problematik som beskrivs i utredningens mål och 

utgångspunkter). Dessa problem framkommer också i PISA-undersökningarna (SOU 

2012:65, s. 384). 

 

Man presenterar även en del tankar om läsfrämjande insatser inom skolan och man menar 

bland annat att:  

 
Läsfrämjande insatser i skolan måste ske i ljuset av att just de elever 

som är primära mål för insatserna ofta har en läsförmåga som begränsar 

möjligt material liksom lusten att delta i läsfrämjande aktiviteter. 

Insatserna måste därför vara anpassade efter individens specifika behov 

och en bättre grundläggande lästräning krävs för att särskilda 

läsfrämjande åtgärder inte bara ska förstärka de socialt betingade 

skillnader som i dag finns i skolan (SOU 2012:65, s. 384). 

 

Med andra ord tycks det finnas ett behov av att stärka grunden för läsandet. Man menar 

vidare att den svenska skolan har blivit sämre på att lära barn och ungdomar att läsa, 

alltsedan 1990-talet. De reformer som på senare tid genomförts inom skolan med ny 

läroplan och ny skollag skulle möjligen kunna vända den negativa utvecklingen (SOU 

2012:65, s. 384).  

 

I det som presenteras ovan tycker jag mig kunna se ett emancipatoriskt förhållningssätt 

kring läsfrämjande. Man vill stärka grunden (de skriver om en grundläggande lästräning) 

och för att kunna göra detta tror jag att man måste utvecklas till en självständig läsare. 

Innan detta sker måste man dock väcka en läslust. Barnen skall i det här förhållningssättet 

lära sig att utnyttja biblioteket efter sina egna behov. I en vidare tolkning skulle man kunna 

säga att de ska se sina egna behov och kunna tillgodose dem, först med vuxenstöd, sedan 

på egen hand. Inom förhållningssättet finns också en strävan efter att barnen ska utveckla 

ett eget läsintresse, vilket jag tycker mig kunna se. 
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5.2.1 Ett läslyft för Sverige 
 

I utredningen görs bedömningen att det krävs åtgärder för att stärka i synnerhet ungas 

läsfärdighet, lust och motivation för läsning. Detta görs mot bakgrund av avsevärda 

skillnader mellan olika befolkningsgrupper samt sjunkande läsförmåga bland barn och 

ungdomar. Utredningens förslag är att det startas Ett läslyft för Sverige. Detta ska ske 

utifrån tydliga, konkreta målsättningar, vilka skall ha uppnåtts till 2018. Det rör sig bland 

annat om skolbibliotekarier, läsombud, kompetensutveckling för lärare, nationell 

samordning av läsfrämjande arbete med mera (SOU 2012:65, s. 385f). 

 

Ett läslyft för Sverige innebär i korta drag att alla medborgare ska ges möjlighet att 

utveckla en god läsfärdighet. Man vill också öka medvetenheten kring läsningens och 

läsförmågans betydelse, då dessa kan vara avgörande för hur individer lyckas i arbetslivet. 

Det föreslås att ett antal åtgärder görs för att stärka läsinlärning, läsfrämjande och 

möjligheterna att ta del av litteratur (SOU 2012:65, s. 398). 

 

Det hela sammanfattas i tre nationella mål, vilka skall vara uppnådda 2018: 

 

 Läsfärdigheten och motivationen att läsa bland barn och unga ska 

avsevärt förbättras och ha ökat mätbart jämfört med i dag, särskilt i 

grundskolans tidiga årskurser. 

 Fler barn och unga än i dag ska regelbundet ta del av både fack- och 

skönlitteratur.  

 Kunskapen om läsningens betydelse för utbildning delaktighet i 

samhällslivet ska ha ökat i alla grupper som i dag läser i liten 

utsträckning (SOU 2012:65, s. 399). 

 

Det trycks särskilt på den första punkten, framförallt i grupper som visat sig halka efter i 

läsutvecklingen. Detta bör ske redan i tidiga årskurser i skolan. Den andra punkten 

beskrivs vara av stor vikt för att man ska kunna utveckla en god läsförståelse. Man menar 

att skönlitteraturen spelar en stor roll i arbetet med att väcka läslust och intresse för 

läsning bland barn och ungdomar. De understryker vikten av att vara en aktiv läsare för 

att nå en god läsförståelse. Aktiv läsning av skönlitteratur sägs bidra till en mer avancerad 

läsförståelse. Vuxnas roll i barns läsutveckling är särskilt viktig i den tredje punkten då 

det beskrivs att barn och ungdomars läsvanor hänger ihop med de vuxnas. Man menar att 

det är svårt att vända trenden om inte vuxna i barns omgivning ser värdet i litteratur och 

läsning och själva läser (SOU 2012:65, s. 401).  

 

Det understryks att de nationella målen bör vara vägledande för statliga myndigheter men 

även för kommuner. De beskriver målen som ett åtagande för det allmänna och att det är 

viktigt att så många som möjligt sluter upp bakom dem. På grund av detta bör målen 

beslutas av riksdagen (SOU 2012:65, s. 401). 

 

Om jag för ett ögonblick analyserar de nationella målen som sätts upp i Ett läslyft för 

Sverige, tycker jag mig se ett pragmatiskt förhållningssätt i hur man ser på förmågan att 

läsa och medvetenheten kring läsning som en nyckel för att lyckas i arbetslivet. 

Nyttoaspekten av läsning understryks. Tanken om nyttan med läsning av skön- och 

facklitteratur relaterar jag till det pragmatiska förhållningssättet, på så vis att det står att 

de är särskilt viktiga när man lägger grunden för en läsande människa. Ett visst mått av 
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traditionalism går även att se där, då skönlitteraturen i sig sätts i fokus.  

 

Vidare är det intressant att de understryker vikten av hur vuxna förhåller sig till läsning, 

vilket är själva grundtanken i mina teoretiska utgångspunkter; ”det är väldokumenterat 

att de ungas läsning hänger nära samman med vuxengenerationens vanor” (SOU 

2012:65, s. 401). I samband med att de påpekar detta knyter de an till det jag skrev ovan 

om värdet med kunskap om läsningens betydelse. 

 

Formuleringen ”motivationen att läsa” borde kunna tolkas som lusten att läsa. Det 

understryker ytterligare bara att lusten för läsning är en av de viktigaste komponenterna i 

skapandet av en läsare och det rimmar väl med Krashens tankar om FVR. Rent generellt 

förs tanken om lustens betydelse för läsning fram både i tidigare forskning och i det 

empiriska materialet. 

 

5.2.2 Kompetensutveckling för lärare 
 

I utredningen bedöms det att lärares kunskaper gällande litteratur samt litteraturdidaktiska 

metoder behöver stärkas. Kompetensutvecklingssatsningar bör därför göras på sådant 

som ämnar utveckla lärarnas kunskaper gällande litteratur och litteraturdidaktik. 

Undersökningar visar att svenska elever läser allt mindre på grund av minskad läslust. 

Utredningen menar att det bör sättas in resurser för att främja elevers intresse för läsning 

och litteratur. Man betonar också att elevers språk-, läs- och skrivutveckling har en 

avgörande betydelse för hur väl deras skolgång fungerar och för vilken måluppfyllelse de 

når.  Satsningen skulle kunna påverka elevers läs- och skrivutveckling positivt (SOU 

2012:65, s. 404f). Man menar dessutom att det ”är av stor betydelse att Skolverket inom 

ramen för denna satsning kan sprida pedagogiska metoder som ger bättre språk- och 

läsförståelse och fokuserar på att eleverna ska vara aktiva läsare” (SOU 2012:65, s. 405). 

 

Återigen trycks det på nyttoaspekten av läsandet. Det gör att det i min mening syns ett 

pragmatiskt förhållningssätt även i den här satsningen. Vidare skrivs det en del om vikten 

av att väcka läslust och intresse för läsning. Detta går i sin tur att relatera till det 

emancipatoriska förhållningssättet och FVR. 

 

5.3 Förhållningssätt till bibliotekariers läsfrämjande arbete utifrån utredningens 
bedömningar och förslag 
 

Nedan kommer jag redogöra för de förslag och bedömningar inom ramen för läslyftet där 

synen på bibliotekariernas läsfrämjande arbete framkommer. Alla tre förhållningssätt 

framkommer, och bibliotekarierna tillskrivs en pedagogisk roll i ett av förslagen.  

 

5.3.1 Skolbibliotek bemannade av skolbibliotekarier 
 

Ett av förslagen är att tydliggöra skolbiblioteken som en pedagogisk resurs för lärande 

inom skolan. Det är inom det här förslaget som den allra tydligaste kopplingen till 

bibliotekarierna finns. I utredningen föreslås det att det görs förändringar i både 

skolförordningen och gymnasieförordningen. Dessa förändringar innebär att 

huvudmännen ska sträva efter att bemanna skolbiblioteken med kompetenta 

bibliotekarier som kan vara ett stöd till elever och lärare i såväl läsfrämjande som 

pedagogiskt arbete. Vidare menar man att ett skolbibliotek utan personal endast blir en 
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boksamling och att det således har spelat ut sin roll i det läsfrämjande och pedagogiska 

arbetet (SOU 2012:65, s. 406).  

 

Utredningen understryker att: 

 
En kvalificerad skolbibliotekarie kan även vara en resurs i det övriga 

pedagogiska arbetet, medverka i t.ex. boksamtal och fungerande 

stödjande för klassrumsundervisningen. Internationell forskning visar 

att skolbibliotekarier kan var mycket effektiva vad gäller att öka 

läsfärdigheten bland unga. Skolbibliotek utan skolbibliotekarier har inte 

alls samma positiva effekt som skolbibliotek med kvalificerad personal 

(SOU 2012:65, s. 406). 

 

Även om elever är i samma ålder, befinner de sig inte alltid på samma nivå 

kunskapsmässigt. De kan då behöva hjälp att finna passande och inspirerande litteratur, 

vilket en skolbibliotekarie skulle kunna vara behjälplig med. Man menar dessutom att 

lärare inte alltid har tid att hjälpa elever i behov av särskilt stöd, men att 

skolbibliotekarierna skulle kunna fylla den rollen genom att hjälpa dessa att hitta litteratur 

som väcker läslust. I utredningen skrivs det också om de ökade kraven som ställs på alla 

medborgares informationskompetens. Man menar att skolbibliotekarierna kan vara en 

viktig resurs för att understödja arbetet med informationskompetens i skolan för att nå 

ökad måluppfyllelse i fler ämnen. Utifrån den reformerade skollagen ger man i 

utredningen också en förhoppning om att skolbiblioteket, och i förlängningen, 

skolbibliotekarierna, ska fungera som en pedagogisk resurs som stöttar elevers lärande 

och främjar intresset för läsning och litteratur (SOU 2012:65, s. 406f). 

 

Förslaget om att samtliga elever ska ha tillgång till skolbibliotekarier bär i min mening 

på ett klart emancipatoriskt förhållningssätt. Citatet om skolbibliotekarier som använts 

ovan belyser på ett tydligt sätt, anser jag, hur en bibliotekarie kan förhålla sig 

emancipatoriskt till läsning i sitt läsfrämjande arbete. Utredningen beskriver 

skolbibliotekarien som en pedagogisk resurs, vilket går att relatera till det 

emancipatoriska förhållningssättet; i det stödjande arbetet i klassrummet kan de hjälpa 

barnen att utvecklas till självständiga läsare.  

 

Att främja intresset för läsning och litteratur går som sagt att relatera till Krashens tankar 

om FVR. FVR kan vara med och lägga grunden för ett läsande liv. Därmed bör det vara 

av stor vikt att elever i skolan tillåts odla sitt eget läsintresse. FVR och det 

emancipatoriska förhållningssättet har likheter i att de båda fokuserar på valfrihet. I ljuset 

av forskning kring lusten och intresset för litteratur, tycks en viktig del i 

skolbibliotekariernas uppdrag vara att genom ett emancipatoriskt förhållningssätt 

utveckla och stimulera elever till att bli självständiga läsare med ett intresse för litteratur 

och läsning. Förslaget betonar också skolbiblioteket som en viktig del i skapandet av 

läsare, vilket har bekräftats av tidigare forskning (se till exempel Söderlund, kapitel 2.2).  

 

I mitt tyckte går det också att göra en koppling mellan tydliggörandet av bibliotekariernas 

(och bibliotekens) roll i ett pedagogiskt arbete till Limbergs tankar kring 

skolbibliotekariernas roll (kapitel 2.2), dels som pedagoger, dels i ett större pedagogiskt 

samarbete med skolan. Det är intressant att man i utredningen explicit trycker på att 

skolbiblioteken bör vara bemannade av skolbibliotekarier (med adekvat utbildning, för 

att göra en parafras på Limberg). Kanske är detta ett sätt att förtydliga rollen för lärare, 
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elever och andra som arbetar och verkar i skolans värld. Förslaget om att alla elever bör 

ha tillgång till en skolbibliotekarie understryker också att man i utredningen lägger stor 

vikt vid skolbibliotekariernas kompetens, men också vid att skolbiblioteket är en viktig 

del i främjandet av läsning.  

 

Sammanfattningsvis tycker jag mig alltså se ett emancipatoriskt förhållningssätt då 

skolbibliotekarier beskrivs som en pedagogisk resurs i lärandet och utvecklingen av 

eventuella läsare. Om det här förslaget går igenom skulle kanske skolans 

kompensatoriska uppdrag komma att underlättas.   

 

5.3.2 Läsombud 
 

Det här förslaget går ut på att man vill stärka litteraturens och läsningens ställning i 

förskolan genom att starta en försöksverksamhet med läsombud i förskolor. Detta ska 

göras i samråd med folkbiblioteken och Centrum för lättläst. Förslaget grundar sig på 

tanken om att det är av stor vikt att barn tidigt kommer i kontakt med skönlitteraturen för 

att uppnå en god läsförmåga. Resonemangen kretsar kring att många barn växer upp i 

miljöer där det inte läses för dem eller där det inte finns tillgång på litteratur. Vidare menar 

man att förskolan, med hjälp av läsombud, kan utjämna betydelsen av den 

socioekonomiska bakgrunden för barnen. I Sverige är kunskaperna om barns läsinlärning 

varierande, varför vissa kommuner kan behöva stöttning. Läsombudet ska fungera som 

ett stöd i personalgruppen, samt verka som en länk mellan biblioteket och skolan. Det 

hela ska göras som en försöksverksamhet. Visar sig denna vara framgångsrik bör den 

göras rikstäckande. Man menar också att ett utökat samarbete med folkbiblioteken är 

centralt för utvecklingsarbetet och att det är en viktig uppgift för läsombuden (SOU 

2012:65, s. 403).  

 

Det som kanske tydligast framgår ovan är att det trycks på värdet av litteraturen samt 

värdet och nyttan av läsning. I den bemärkelsen skulle man kunna hävda att det finns ett 

pragmatiskt förhållningssätt. I viss mån går det även att skönja ett traditionalistiskt 

förhållningssätt då värdet av litteraturen understryks. Den är en förutsättning för 

uppnåendet av god läsförmåga, menar man. Det är också värt att notera att det trycks på 

det faktum att folkbiblioteken skall finnas med i samarbetet och att de tillsammans med 

läsombuden är en viktig del för utvecklingsarbetet. I förlängningen berör detta även 

bibliotekarierna eftersom det är de som arbetar på biblioteken. Detta adderar en annan 

aspekt, där biblioteken och bibliotekarierna fungerar som en länk till ombudet vilket i sin 

tur är delaktigt i förskolan. Bibliotekarierna och biblioteken bör även här bli en del av 

skolans kompensatoriska uppdrag.  

 

5.3.3 Stärk folkbildningens roll i det läsfrämjande arbetet 
 

För att kunna stärka läsfrämjande insatser i samhället och för att öka samverkan mellan 

bibliotek och samhälle, föreslås det att pengar avsätts till folkbildningens läsfrämjande 

arbete. I utredningen presenteras tanken på att om de nationella målen för läslyftet ska 

nås, så måste bibliotek och folkbildning engageras mer i det läsfrämjande arbetet. Detta 

rör främst studieförbund och dylikt. Det ska bli enklare för studieförbunden att få 

statsbidrag för att kunna driva läsfrämjande verksamhet. Att få till ett samarbete mellan 

folkbildning och biblioteken är en viktig del i det framtida läsfrämjande arbetet. Vidare 

anser man att folkbildningens aktörer bör kunna vara en central del i stärkandet av 
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intresset och motivationen för just läsning och litteratur (SOU 2012:65, s. 413ff).  

 

Det jag främst tycker mig kunna se är ett pragmatiskt förhållningssätt. Nyttan med läsning 

understryks genom att man beskriver att läsfrämjandet kan vara en del i att minska 

klyftorna mellan de som läser och de som inte läser. En stärkt läsfärdighet bland unga 

skulle också kunna bidra till att klyftorna minskas, menar man. En annan aspekt som 

träder fram är behovet av samordning.  

 

5.4 Förslag utan synligt förhållningssätt. 
 

I den här delen av analysen tänker jag ägna några ord åt de förslag som presenteras i 

utredningen där jag inte tycker mig se några förhållningssätt, men där jag ändå anser mig 

kunna se andra perspektiv och utvecklingsområden för biblioteken och/eller 

bibliotekarierna. Det som främst framkommer är dels att e-boken är ett 

utvecklingsområde. Ur min synvinkel saknas det dock tydligare resonemang kring 

fortbildning för bibliotekarier för att kunna använda e-boken fullt ut i läsfrämjande arbete. 

Utöver detta beskrivs det också att läsfrämjande insatser är i behov av samverkan och 

samordning. 

 

Möjligheter för folkbiblioteken att arbeta aktivt med e-böcker 

 

Utredningen gör bedömningen att det är viktigt att biblioteken kan hantera avtal kring 

nyttjandet av upphovsrättsligt skyddad e-litteratur. De skriver vidare att enskilda 

folkbibliotek saknar de resurserna, och de bedömer att SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting) är bäst lämpade för att agera avtalspart mot de som äger rättigheterna till 

verken. De föreslår även att KB (Kungliga Biblioteket) ges i uppdrag att möjliggöra för 

utomstående distributörer att tillhandahålla e-material via Libris. De ska säkerställa att fri 

e-litteratur finns via Libris. Det är viktigt att folkbiblioteken kan erbjuda e-litteratur och 

hela området med e-litteratur är en utvecklingsfråga i vårt alltmer digitaliserade samhälle. 

Utredningen understryker vikten av opartisk, legal tillgång till den här typen av material 

istället för illegal fildelning. Det trycks också på att det är viktigt att biblioteken bidrar 

med ett ”mervärde” för låntagarna så att det enda som erbjuds inte bara är gratis tillgång. 

De menar att folkbiblioteken bör utforma tjänster för att särskilja sig och visa sin kunskap 

i till exempel fråga om titlar. Biblioteken ska stå som ett alternativ till den ”vanliga” e-

bokmarknaden, förslagsvis genom att bland annat använda e-litteratur i läsfrämjande 

aktiviteter. Detta kretsar kring det tidigare nämnda mervärdet. (SOU 2012:65, s. 416f).  

 

I det här förslaget finner jag inte något av de tre förhållningsätten. Detta till trots är stycket 

intressant då det ringar in framtida utmaningar för biblioteksväsendet. Det trycks också 

på bibliotekets läsfrämjande uppdrag. Det som i min mening kan tyckas lite besvärande 

är dock att skrivningen saknar tydligare resonemang kring just e-bokens potentiella roll i 

det läsfrämjande arbetet. Det ligger ett stort fokus på distribution och avtal, men det finns 

inget resonemang kring kompetens just rörande e-böcker och läsfrämjande. Enligt Sandin 

(kapitel 2.2) finns det ofta brister i kompetensen kring hur den nya tekniken kan användas, 

och om ny teknik skall kunna användas fullt ut av bibliotekarier i ett läsfrämjande arbete, 

tror jag att fortbildning är en nyckel. Eftersom e-litteraturen beskrivs som ett 

utvecklingsområde tycker jag det är viktigt att komma ihåg de som faktiskt arbetar med 

e-böcker på daglig basis. Därför anser jag att kunskap om digital litteratur och dess 

potential framstår som ett tydligt utvecklingsområde.  
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Läs- och litteraturfrämjande i kultursamverkansmodellen 

 

Förslaget om läs- och litteraturfrämjande i kultursamverkansmodellen går ut på att staten 

tydliggör att läs- och litteraturfrämjande ska vara en del av kulturplanerna, vilka tas fram 

inom ramen för kultursamverkansmodellen. Förslaget innefattar dels folkbiblioteket, dels 

andra regionala och lokala aktörer. Biblioteksverksamhet är en del av 

samverkansmodellen, men man menar att det finns ett behov av att föra in läs- och 

litteraturfrämjande verksamhet i modellen (SOU 2012:65, s. 408f).  

 

I mitt tyckte anser jag mig inte se något av de förhållningssätt som presenteras i mina 

teoretiska utgångspunkter. Förslaget kretsar en hel del kring hur pengar ska fördelas, och 

var det behöver tillskjutas medel. Det hela blir för allmänt för att jag ska kunna applicera 

något av synsätten. Värt att notera är dock att samordning av insatser är en viktig del i 

förslaget. 

 

Samordning av läsfrämjande insatser utanför skolan 

 

Förslaget syftar till att stärka läsfrämjande arbete genom att Statens kulturråd ges i 

uppdrag att initiera, samordna samt följa upp insatser kring läsfrämjande som är av 

nationellt intresse. Myndigheten som sådan bör vara en del i de satsningar som genomförs 

och övriga parter kan vara till exempel bibliotek, andra myndigheter, kommuner med 

mera. Man belyser att mycket av det läsfrämjande arbetet i Sverige sker lokalt men att det 

saknas samordning. Detta medför att positiva erfarenheter inte sprids på det sätt det skulle 

kunna göra. Kulturrådet bör fungera som ett nav och driva på i de insatser som görs. 

Ytterligare en del i uppdraget bör vara att ta fram ett nationellt handlingsprogram för 

läsfrämjande utanför skolan ihop med andra berörda parter. Programmet skulle kunna 

ligga till grund för prioriteringar, med särskilt fokus på de målgrupper där behovet är som 

störst. Det är också tänkbart att ett sådant program skulle kunna vara vägledande för 

bibliotek, folkbildningen med mera (SOU 2012:65, s. 411f).  

 

I likhet med föregående satsning tycker jag mig inte heller här se något av de 

förhållningssätt som tidigare avhandlats. Även här bör det dock noteras att samordning är 

av stor vikt.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 

Resultatet av min undersökning tycker jag visar på läsningens och läsfrämjandets kom-

plexa natur. Det understryker också vikten av att människor läser och behovet av sats-

ningar på läsfrämjande arbete. De dalande resultaten i internationella kunskapsundersök-

ningar såsom PISA och PIRLS understryker detta ytterligare. Vidare belyses det att 

biblioteken och bibliotekarierna kan ha stor betydelse i skapandet av en läsare. 

 

Syftet att undersöka vilken eller vilka förhållningssätt till läsning och läsfrämjande som 

framkommer i det empiriska materialet anser jag mig ha uppnått. Jag valde att redovisa 

alla förslag med koppling till biblioteks- och informationsvetenskapen då det skulle 

kunna ses som väldigt selektivt att bara redovisa de förslag där jag tydligt tyckte mig se 

något av förhållningssätten. Vidare finns det andra aspekter som ändå är av relevans för 

biblioteks- och informationsvetenskapen. Kategoriseringar av det här slaget, som förhåll-

ningssätten är, kan ofta förefalla svartvita enligt mig, och de motsvarar inte alltid verklig-

heten. Detta visar sig på så vis att det sällan finns vattentäta skott mellan förhållningsätten 

i utredningen. Inte helt oväntat bär vissa satsningar på mer än ett förhållningssätt. Studien 

belyser också vikten av läsfrämjande verksamhet. Detta understryks ytterligare genom 

utredningens existens.  

 

Gällande hur väl min metod har fungerat med tanke på mitt syfte så måste jag säga att 

den har fungerat väl. Jag har kunnat använda mina teoretiska utgångspunkter inom ramen 

för min metod och jag har kunnat applicera dem på det empiriska materialet på det vis jag 

tänkt mig. Möjligen skulle jag kunnat skapa egna förhållningsätt utifrån de tre givna, men 

å andra sidan kanske det skulle bli för subjektivt, varför jag ändå valde att hålla mig till 

de ursprungliga förhållningssätten.  

 

Den ena frågeställningens utgångspunkt var vilken syn på läsning som ses i Läsandets 

kultur. Det har dock i och med undersökningen visat sig att det inte är frågan om vilken 

syn eller vilket förhållningssätt, som syns utan vilka. Den andra frågeställningens ut-

gångspunkt, vilken syn på bibliotekariers läsfrämjande arbete som framkommer, har visat 

sig vara lite större än ”bara” de tre förhållningssätten. I det som skrivs om bibliotekarierna 

framkommer förhållningssätten och det som tydligast berör bibliotekarierna är det som 

skrivs om skolbibliotekarier. Där blir det emancipatoriska förhållningssättet tydligt, men 

det som framkommer mer, vilket också adderar ytterligare en dimension till yrket, är den 

pedagogiska roll som bibliotekarierna tillskrivs. I övrigt är det ett stort fokus på samver-

kan och samordning av det läsfrämjande arbetet.  

 

Den relation som finns mellan skapandet av en läsande människa och biblioteket/biblio-

tekarierna som beskrivs i tidigare forskning anser jag mig tydligt se i det empiriska 

materialet. Detta framkommer genom att många satsningar rör biblioteken och bibliote-

karierna, antingen direkt eller indirekt, vilket ytterligare understryker vikten av biblio-

tekets roll i arbetet med att skapa läsande människor. I detta skapande betonas också gång 

på gång läslusten. Utifrån dels den tidigare forskningen, men också utifrån det empiriska 

materialet, går det att utläsa att förmågan att läsa och förstå text är i mångt och mycket 

beroende av läslust. Detta kan enligt mig förklaras utifrån följande modell:  

 

Läslust och intresse för litteratur  Läsande  Läsförståelse  
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Något som framkommit i flera av förslagen är som sagt behovet av samordning och ko-

ordinering av läsfrämjande insatser.  Vidare trycks det också på vikten av att via samord-

ning och samverkan kunna sprida goda exempel. Framtidens bibliotekarier kommer för-

modligen att ha ett större nätverk sinsemellan där just goda exempel från till exempel 

läsfrämjande projekt kan spridas.  Samverkan och e-litteraturens framväxt tycks vara två 

av de stora utvecklingsområdena för framtidens bibliotek. Läsning och synen på läsning 

har aldrig varit statisk, vilket beskrivs i kapitel 2.1. Läsning förändras i takt med att män-

niskan utvecklas och samhället förändras och e-boken kan mycket väl vara nästa stora 

förändring som påverkar hur vi ser på läsare, läsning och böcker. Det blir intressant att 

följa utvecklingen av hur man förhåller sig till den typen av läsning, och vilka utmaningar 

det innebär för det läsfrämjande arbetet. 

 

De tre förhållningsätten som är studiens teoretiska utgångspunkter har utifrån analysen 

alla sina förtjänster. Att förhålla sig pragmatisk, att se nyttan med läsning har en poäng. 

Det understryks ett flertal gånger varför det är viktigt att läsa, både ur ett samhälleligt 

perspektiv men också ur ett personligt perspektiv. Det är en faktor för att kunna delta i 

det demokratiska samtalet, såväl som en faktor för att lyckas i sin skolgång och vidare ut 

på arbetsmarknaden. Av det skälet är det nödvändigt att understryka det viktiga med att 

läsa. Själva utgångspunkten för utredningen är just att läsning i sig har ett värde. Nyttoa-

spekten för den enskilde medborgaren och för samhället i stort går att relatera till de de-

mokratiska värden som tillskrivs läsningen. I det empiriska materialet trycks det på att en 

god läsförmåga är en förutsättning för att delta fullt ut i samhället. Detta är även synligt i 

den tidigare forskningen. Detta går att relatera till Magnus Perssons tankar om läsning. 

Perssons tankar kring demokrati och läsning är intressanta och jag är mycket benägen att 

hålla med om att något av det viktigaste med läsning är att utmana läsaren och att skapa 

en kritisk världsmedborgare. Man betonar också vikten av att kunna byta perspektiv och 

leva sig in i andras situationer, vilket jag också anser vara av stor vikt för att bli empatisk 

och demokratisk. Det tycks, i min mening, närmast som om läsning leder till samhällsut-

veckling. 

 

Vidare har förstås det traditionalistiska sättet att se på läsning en klar poäng; läsaren får 

ta del av, samt förvalta och bevara det gemensamma kulturarvet. Jag tror kanske att det 

kan bli lättare att förstå sin samtid om man förstår sin historia. Detta går att relatera till 

det som i utredningen beskrivs som ett bildningsperspektiv, vilket är en aspekt som un-

derstryks i utredningen. 

 

Det emancipatoriska förhållningssättet är kanske mest synligt i förslaget om skolbibliotek 

bemannade av skolbibliotekarier. Detta är inte helt förvånansvärt eftersom förhållnings-

sättet från början applicerades på hur skolbibliotekarier arbetar. Det är dock intressant då 

det ofta är i skolåldern som grunden för en läsande människa läggs. Av den anledningen 

är just det emancipatoriska förhållningsättet av stor vikt, anser jag. En stark öppenhet 

kring valet av texter tror jag är jätteviktig om man ska kunna skapa läsare med intresse 

och lust för läsning. Jag tror vidare att det är av stor relevans att bibliotekarier vid läs-

främjande arbete inte lägger någon värdering i de texter som barn/elever/låntagare väljer, 

just för att de själva ska ges möjlighet att utforska och uppleva den litterära världen.  

 

I relation till det emancipatoriska förhållningssättet står också bibliotekariernas pedago-

giska roll. Den rollen understryks i det förslag som gör gällande att skolbibliotek ska 

bemannas med skolbibliotekarier. Av Kuhlthaus fem punkter (kapitel 2.2) kring skolbib-

liotekariernas pedagogiska arbete anser jag att punkt 1 och 2 är särskilt intressanta i just 
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det läsfrämjande arbetet (de övriga kretsar mer kring informationssökning). Punkt 1 och 

2 är organizer respektive lecturer. Som organizer är huvuduppgiften att ordna samling-

arna för att eleverna själva ska lära sig hur det fungerar, och som lecturer är uppgiften att 

visa hur ett bibliotek fungerar i praktiken. Båda är av relevans i det läsfrämjande arbetet. 

Faktum är att inom det emancipatoriska förhållningssättet ska barn och unga skall lära sig 

att utnyttja biblioteket efter sina egna behov, och där kan bibliotekarien som pedagog vara 

behjälplig. 

 

Gällande kompetensutveckling för lärare vore det kanske önskvärt om man, utifrån Lim-

bergs tankar om den pedagogiska rollen för bibliotekarierna, även satsade på kompetens-

utveckling för de bibliotekarier som arbetar inom skolans värld. Detta för att man fullt ut 

ska kunna ta till vara på den inneboende potential som Limberg beskriver. I mitt tycke 

bör skolbiblioteken vara en självklar del i skolans värld.  

 

Sammanfattningsvis verkar finnas ett relativt stort mått av pragmatism i det empiriska 

materialet. Detta är kanske, i min mening, inte helt oväntat då satsningar på läsning måste 

motiveras på något sätt. Om det är av nytta för individen och samhället hamnar man i en 

så kallad ”win-win” situation, vilket kan vara anledningen till att det trycks en hel del på 

just nyttoaspekten av läsning. Läsande individer har oftare en lyckad skolgång, vilket 

oftare leder till ett lyckat inträde på arbetsmarknaden och så vidare. De andra förhåll-

ningssätten är dock också synliga. I synnerhet tycker jag mig se det emancipatoriska för-

hållningssättet, framförallt när det rör sig om att väcka lust och intresse för läsning och 

litteratur. Det framträder också bland annat i satsningarna om skolbibliotekarier. Möjligen 

är det så att det är just det emancipatoriska förhållningssättet som är bäst lämpat för att 

lägga grunden, men att det samtidigt är viktigt att komma ihåg nyttan med läsning. Det 

traditionalistiska framträder också, men samtidigt så understryks det att det är viktigare 

att vi läser innan vi lägger någon värdering i vad vi läser.  

 

Med anledning av det ovan skrivna har jag formulerat något av en modell för hur man 

skulle kunna tänka då man arbetar läsfrämjande. Det finns två saker att understryka innan 

jag beskriver modellen:  

 

 En tolkning som jag gör utifrån utredningens mål och utgångspunkter är som sagt 

att det är viktigare att vi läser innan vi diskuterar vad vi läser.  

 Det emancipatoriska förhållningssättet har ett fokus på att skapa läsare och att 

skapa läslust.  

 

Om vad vi läser är sekundärt till det faktum att vi läser, och att ett visst förhållningssätt 

fokuserar på att skapa läslust tänker jag mig följande modell, eller ordning om man så 

vill, för att arbeta läsfrämjande (både i skolbibliotek och folkbibliotek):  

 

1. En kombination av ett emancipatoriskt förhållningssätt och ett pragmatiskt för-

hållningssätt: Via det emancipatoriska förhållningssättet läggs grunden för en 

läsande individ genom att intresset och lusten för läsning och litteratur väcks. Ele-

ven/låntagaren får en förståelse för hur ett bibliotek fungerar och får via bibliote-

karien hjälp med finna sin väg i litteratursamlingen. Läsutvecklingen stärks och 

via det pragmatiska förhållningssättet stärks även insikten om att läsning är bety-

delsefullt.   
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2. Traditionalistiskt förhållningssätt: Det här förhållningssättet har i min mening 

ingen större funktion förrän man är en någorlunda van läsare. Har man dock blivit 

en van läsare kanske det är läge att tänka ur ett perspektiv som rör kulturarv och 

bildning, för att förstå världen man lever i. Jag tror också att det först när man är 

en van läsare, oavsett ålder, som man är riktigt mottaglig för det.  

 

Varje förhållningssätt har sin tid och plats, skulle man kunna hävda. Slutligen vill jag 

understryka att lika lite som att man som bibliotekarie alltid förhåller sig till läsning och 

läsfrämjande på ett visst vis, kan man i utredningen enbart förhålla sig till läsning och 

läsfrämjande på ett vis. Läsning och läsfrämjande är mångfacetterade begrepp som inte 

alltid låter sig klart definieras, vilket visat sig under arbetets gång. Klart är i alla fall att 

bibliotek och bibliotekarier kan ha en avgörande betydelse i skapandet av en läsare, och 

kanske i förlängningen, för att citera Magnus Persson, en ”kritiskt tänkande världsmed-

borgare”.  
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7 Förslag till vidare forskning 
 

Ett givet förslag till forskning är förstås att de förslag som presenteras (under förutsättning 

att de genomförs) genomgår grundliga vetenskapliga utvärderingar. Något mer som skulle 

kunna föreslås som ytterligare forskning är att undersöka hur man vänt trender av det här 

slaget i andra länder. Det vore också intressant att undersöka hur medveten den gemene 

bibliotekarien är i sitt förhållningssätt till läsning och läsfrämjande i sitt dagliga 

yrkesutövande. Är de medvetna? Hur märks det i så fall i deras profession och hur 

påverkar det satsningar på olika läsfrämjande projekt?  

 

Då min undersökning kretsar kring förhållningssätt till läsning och läsfrämjande skulle 

det vara av intresse att undersöka hur chefer/huvudmän i kommuner ser på läsning och 

läsfrämjande. Är de väl insatta, inser de vidden och vikten av att vara en god läsare och 

inser de bibliotekens och bibliotekariernas potential? 

 

Ytterligare ett förslag till intressant forskning är e-boken, vilket är ett område som finns 

med i diskussionen kring läsning. Det kanske skulle vara av intresse att undersöka hur e-

bokens framväxt påverkar framtidens läsfrämjande arbete, och på vilket sätt man kan 

anpassa det läsfrämjande arbetet till de nya förutsättningar som e-boken för med sig.  
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