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Abstract: The aim of this master’s thesis is to categorize the publisher readers’ views 
about reading to distinguish a conceivable change of these reviews compared to a his-
torical context during 20 years.  I will examine a number of reviews of children’s litera-
ture written by publisher readers from BTJ in order to distinguish the assumptions that 
readers have about children’s reading from how these assumptions appear. The reviews 
that have chosen is from the years 1986, 1991, 1996, 2001 and 2006, with the purpose 
of studying if there are any legible changes in these assumptions for the past 20 years. 
These reviews have been analyzed using a theoretical model developed from a model by 
Maria Nikolajeva about children’s literature and two central processes about reading 
that appear in the historical exposition in chapter three. The method that was used for 
the analysis was a dimension analysis developed from the idea and ideology analysis. 
The result shows that publisher readers make different assumptions about for example 
learning and teaching, language, pictures and quality. It was difficult to distinguish a 
change in the readers’ reviews; the amount of quotations was too small. But one impor-
tant thing was that the older reviews focus on reading as for education, but the more 
recent reviews instead focus on reading for pleasure. And the result also shows that the 
processes are central in the readers’ assumptions. In the first field assumptions about 
education and reading as an inspiration for action were frequent. The assumptions of the 
second field focus on reading for pleasure and they also maintain that books should in-
spire children to read. The result of the third field was unsatisfactory: The assumptions 
presented in this field were about that there is a similarity between how children read 
and how adults read. In the fourth field the readers’ make assumptions that indicate a 
difference between how children read and how adults read. The most important aspects 
within this field are about quality and language.  
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1. Inledning 
Den här uppsatsen hör till ämnet biblioteks och informationsvetenskap som är ett tvär-
vetenskapligt ämne. Förmedling av litteratur och kultur, lagrade i något slags dokument 
är frågeställningar inom ämnet som står i fokus.  Det som framförallt ingår och studeras 
inom ämnet är självklart biblioteksdelen med exempelvis studier av litteraturförmed-
ling, användare och informationsdelen som rör exempelvis informationsförsörjning och 
informationssystem.1 Det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnet kan kopplas 
samman med flera andra ämnen så som samhällsvetenskap, humaniora och teknik.2 Stu-
dier av förlag, bokmarknad med flera är relevanta inom ämnet biblioteks- och informa-
tionsvetenskap. Detta på grund av att litteratur och läsning av den är en viktig del av 
samhället och det som biblioteket till stor del är uppbyggt av.  Vid studier av bibliote-
kets roll i samhället går det att anlägga ett litteratursociologiskt perspektiv. Inom littera-
tursociologin studerar man litteraturen och dess relation till samhället som också är 
centralt inom biblioteks- och informationsvetenskap. En av inriktningarna inom littera-
tursociologin är litteratursamhället. Inom litteratursamhället hamnar studier av littera-
turens yttre villkor. Till dessa räknas exempelvis studier av bokmarknad, förlag och 
bokhistoria.3 
 
Bibliotekets roll i samhället är att förvalta och förmedla olika former av dokument. Bib-
liotekariernas arbetsuppgifter består exempelvis av att hålla ordning på och uppdatera 
bibliotekets bestånd. Detta sker genom inköp av nya medier. I hög grad använder de sig 
då av BTJ-häftet som skickas ut till de flesta bibliotek varannan vecka. Vilka böcker 
som biblioteket köper in beror till stor del på lektörernas omdömen. Bibliotekarierna har 
oftast inte tillgång till någon annan information än lektörernas omdömen när de köper in 
böcker.4 Detta häfte innehåller omdömen av nästintill alla nyutgivna böcker5 och är ut-
givet av Bibliotekstjänst AB. Bibliotekstjänst AB bildades 1951 av Sveriges allmänna 
biblioteksförening.6 År 2002 bytte Bibliotekstjänst AB namn till BTJ.7 Därför kommer 
jag nu också att använda det namnet. Lektörsomdömen skrivs av lektörer som är an-
ställda av BTJ. Lektörerna är oftast bibliotekarier eller lärare eller har någon annan form 
av specialkompetens.8  Barn- och ungdomslitteratur bedöms alltid av två lektörer, dessa 
ska komma både från skolan och från biblioteket.9 Det är lektörerna och deras lektör-
somdömen som kommer att vara huvudfokus i min uppsats.  
 
I boken Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle av Lars Furuland & Jo-
han Svedjedahl presenteras en modell som kallas för Den litterära processen.10 Denna 
modell är relevant för att kunna förklara att litteraturen rör sig i samhället genom en 
sorts process. Furulands modell beskriver litteraturens väg från produktion till distribu-
tion och den visar hur litteraturen rör sig i samhället som en process. Lektörerna har en 
central roll i denna process genom sin betydelse för exempelvis bibliotekens inköp. 
Lektörer och deras omdömen som publiceras i BTJ-häftet har en stor makt över vad 
                                                 
1 Höglund, Lars 2000, s. 2f. 
2 Höglund 2000, s. 6. 
3 Furuland, Lars & Svedjedahl, Johan 1997, s. 74. 
4 Lektör 2005-2006, s. 35ff. 
5 BTJ – Böcker – Alla böcker samlade – oavsett format och genre http://www.btj.se/?id=22 [2008-06-05] 
6 Yrlid, Rolf 1994, s. 112f. 
7 BTJ – Om BTJ – Historik http://www.btj.se/?id=961 [2007-01-30] 
8 Se exempelvis Lektör 2005-2006.  
9 Lektör 2005-2006 s. 35. 
10 Furuland & Svedjedahl 1997, s. 40f. 
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som köps in till biblioteket. I och med detta är det viktigt att känna till de processer som 
leder till utveckling av bibliotekets bestånd och vilka antaganden som framkommer vid 
denna process och vilken roll lektörerna spelar för barns läsning. 
 
Under 2005 fanns det ungefär 41 miljoner böcker i bibliotekens bestånd. Av dessa var 
13 miljoner böcker för barn och ungdomar. Det lånades ut 60,2 miljoner böcker och av 
dessa var 27 miljoner barn- och ungdomslitteratur.11 Utifrån dessa siffror går det att 
urskilja att barnen genom sin höga utlåningsfrekvens utgör en stor användargrupp på 
biblioteket. Detta visar också att deras användargrupp är oerhört viktig att studera. 
Barns läsning har utvecklats genom åren till att från början enbart ha ett moraliskt eller 
pedagogiskt syfte till att i dagens samhälle fokusera på barns egen lust till läsning.12 Det 
är av hög vikt att barn får tillgång till litteratur på biblioteket. Vilken litteratur som de 
där kan ta del av är oftast bibliotekariernas val och därmed indirekt även lektörernas val. 
Genom tidigare studier har jag fördjupat mig inom ämnet barn- och ungdomslitteratur 
och jag har själv ett stort intresse för skönlitterär barn- och ungdomslitteratur. Det gjor-
de att mitt ämnesval skulle behandla detta i någon mån.  
 

1.1 Syfte, problemformulering och frågeställningar 
 
Ett intressant område att fördjupa sig inom är hur vuxna ser på barn- och ungdomslitte-
ratur. Eftersom barn- och ungdomslitteratur kategoriseras ut och står för sig själv är det 
också ett allmänt antagande att den inte hör ihop med vuxenlitteraturen. En intressant 
utveckling av detta är att urskilja de synpunkter vuxna har om barns läsning. Att även 
barn ska utöva läskonsten är något som främst utvecklats under de senaste århundrade-
na.13 Därmed tyder detta på att även barns läsning anses stå för sig själv. Barnen är den 
viktigaste delen av vårt samhälle och därmed också mycket viktiga att studera. Det pro-
blem som finns är framförallt de synpunkter om barns läsning som vuxna har eftersom 
dessa synpunkter utgör en stor del av hur vi faktiskt ser på barn. Därför blir det intres-
sant att studera hur lektörer ser på barns läsning och hur deras antaganden om barns 
läsning skildras? Vid en jämförelse av lektörsomdömen som sträcker sig över en 20 års 
period är det också intressant att se hur dessa antaganden skiljer sig och om de har för-
ändrat sig något eller har några likheter med den historiska bilden av barns läsning ge-
nom tiden? Lektörer i kombination med läsning är också ett relativt outforskat område 
vilket gör det intressant att arbeta vidare med. Den här problematiseringen av det aktuel-
la problemet som uppsatsen behandlar leder fram till syfte och frågeställningar. 
 
Syftet med den här uppsatsen är att kategorisera lektörers antaganden om barns läsning 
för att urskilja dess eventuella förändring gentemot en historisk kontext under en 20-
årsperiod. För att kunna besvara detta syfte har en forskningsfråga utvecklats. 
 
Vilka antaganden om barns läsning gör lektörerna i sina omdömen av barnlitteratur och 
hur yttrar sig dessa antaganden under en period på 20 år? 
 
 
 

                                                 
11 Folkbiblioteken 2005, 2006, s. 5. 
12 Se kapitel 2 i uppsatsen hos exempelvis Bengtsson, Sara från 1998 och Kåreland, Lena från 2001.  
13 Detta utvecklas vidare i kapitel 2 i uppsatsen. 
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För att kunna besvara forskningsfrågan finns följande frågeställningar: 
 

• Hur ser lektörernas antaganden om barns läsning ut?  
          – Vilka aspekter är särskilt förekommande och fokuserade på? 

 
• Hur ser dessa antaganden ut i relation till den historiska kontexten under en 20-

års period?  
    – Sker det några förändringar och hur yttrar sig i så fall dessa? 

 

1.2 Avgränsning 
För att avgränsa mitt uppsatsproblem har jag först och främst valt att endast studera lek-
törsomdömen som är skrivna om barn- och ungdomslitteratur. Facklitteratur valdes bort 
för att få en rimlig textmängd att analysera. Omdömen av facklitteratur skiljer sig också 
från omdömen av skönlitteratur angående vilka kriterier lektörerna har.  
 
Bilderböcker har också valts bort eftersom dessa inte fokuserar så mycket på barns läs-
ning utan mer på hur bilderna är utformade och hur texten passar för högläsning. Vid 
högläsning är det de vuxna som läser för barnen och det är inte det som intresserar mig. 
Dock är bilderna ändå närvarande i den här undersökningen då det även förekommer 
bilder i böcker för äldre barn. Jag har även valt att avgränsa mig vad det gäller antalet 
omdömen jag använder och genom de specifika årtal som jag väljer ut omdömen från. 
 
De lektörsomdömen som jag valts ut att ha med i den här studien är uHc-, Hcg- och 
vissa Hcf-böcker. De böcker med beteckningen Hcf som valts att ha med är de som har 
en rekommenderad åldersgräns på 6 år och uppåt. Dessa är inte längre bara bilderböcker 
utan har lite mer text. Eftersom detta är en historisk undersökning kommer jag också att 
avgränsa mig till ett antal lektörsomdömen ur varje sambindningslista under ett antal år. 
Att undersöka alla omdömen skulle bli ett icke hanterbart antal.  
 
Jag har avgränsat mig till svenska databaser eftersom jag enbart varit intresserad av 
svenska förhållande. Dock gjorde jag en del sökningar i LISA14 för att se om jag kunde 
hitta något om kritik eller syn på barns läsning. Det var dock väldigt svårt att avgränsa 
eller komma med relevanta söktermer för vad jag ville hitta. 

1.3 Litteratursökning 
Det är främst Libris och Nordiskt BDI-index som har använts för att leta efter material. 
Samtidigt har också sökningar gjorts i Högskolans katalog och direkt bland hyllorna när 
jag befunnit mig där. En del sökningar har också gjorts i artikel-sök.  Även uppsök och 
BADA15 har använts för att leta efter relevant material. I BADA söktes det till större del 
via ämnesordslistor. Termer som använts vid sökningarna är bland annat lektör, sam-
bindningen, BTJ, bibliotekstjänst, omdöme, recension, barn, litteratur, böcker, ungdom, 
kritik, kanon, läsning, historia, forskning med olika former av kombineringar och trun-
keringar. 
 
Vid sökningen i LISA användes termer som exempelvis kanon, recension, barn, littera-
tur, böcker och kritik. Dessa termer kombinerades och trunkerades sedan på olika sätt. 

                                                 
14 Library and Information Science Abstracts 
15 Borås Academic Digital Archive 
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Dock framkom inget relevant vid den här sökningen. Men eftersom det främst varit 
svenska former som har intresserat mig har det därför inte varit så stora förhoppningar 
på att hitta något i LISA.  
 
En del artiklar och uppsatser har förvärvats genom tillämpning av den så kallade snö-
bollsmetoden, genom att jag genom funna artiklars och uppsatsers litteraturlistor fått 
tips på användbart material. 
 

1.4 Disposition  
 
Här kommer jag att förklara vad varje kapitel i uppsatsen innehåller. 
 
Kapitel 1 innehåller en inledning samt ett avsnitt med problemformulering, syfte och 
frågeställningar. Här ges en beskrivning över varför en undersökning av lektörers anta-
ganden om läsning kan vara relevant. Uppsatsen avgränsningar presenteras här. Det här 
kapitlet slutar med en förteckning över hur litteratursökningen har utförts samt uppsat-
sens disposition. 
 
Kapitel 2 innehåller den historiska kontext som är central för uppsatsen. Här presenteras 
läsningens historia från starten fram tills idag, med fokus på barns läsning. Samt en 
sammanfattning och redogörelse för två centrala processer som framkommit i den här 
redogörelsen.  
 
Kapitel 3 presenterar den tidigare forskningen. Här går jag igenom ett antal magister-
uppsatser och artiklar som visar på hur den tidigare forskningen ser ut inom det ämnes-
område som valts. Här tas det också upp några forskares syn på barnlitteratur och läs-
ning genom åren. 
 
Kapitel 4 är teoretiska utgångspunkter. En beskrivning görs över val av teori och hur 
den är tillämpningsbar i undersökningen. Teorin består av en modell om barnlitteratur 
av Maria Nikolajeva samt de två historiska processer som framkommit i kapitel 3.   
 
Kapitel 5 beskriver och tar upp hur jag metodologiskt ska gå till väga för att utföra min 
studie. Först en generell genomgång av textanalys och vad det är, sedan skildras idé- 
och ideologianalysen mer ingående. Samt en beskrivning av dimensioner som är det 
analysinstrument som används. Här beskrivs också det urval som tillämpats för att få 
fram material till analysen. Jag kommer också att beskriva de PM som lektörerna an-
vänder som riktlinjer vid sina omdömen. Jag kommer att jämföra fyra PM mellan åren 
1986 och 2005-2006. 
 
Kapitel 6-8 redovisar lektörsomdömena och vad som framkommit vid analysen av dem. 
Först en uppräkning av flera olika citat som framkom genom analysen och kommentarer 
till dessa. Resultatet kopplas här till den tidigare forskningen och diskuteras i ett diskus-
sionsavsnitt. Sedan redovisas de slutsatser som framkommit vid resultatredovisningen. 
Här presenteras också förslag till fortsatt forskning och allt avslutas med en samman-
fattning av hela uppsatsen. 
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2. Synen på läsning ur ett historiskt perspektiv 
Detta kapitel är en historisk redogörelse över barns läsning. Givetvis är denna redovis-
ning kortfattad, med fokus på läsningens betydelse de senaste 200 åren. Men den här 
delen är viktig att ha med eftersom uppsatsen behandlar läsning och även är skriven 
utifrån ett historiskt perspektiv. Detta kapitel visar hur synen på barns läsning har sett ut 
och förändrats genom historien. Allra först i detta kapitel tas varje bok som används i 
den här genomgången upp och en kort beskrivning över författarna ges.  
 
De böcker som kommer att tas upp här är I barnbokens värld av Ingrid Nettervik som är 
fil dr och barnlitteraturforskare. Möte med barnboken är författad av Lena Kåreland som 
är docent i litteraturvetenskap. Hon undervisar även i barnlitteratur vid Uppsala univer-
sitet. Boken ger en översikt av den svenska barnlitteraturen under historiens gång. 
Lars Furuland är författare till boken Ljus över landet och andra litteratursociologiska 
uppsatser. Furuland är professor i litteraturvetenskap med inriktning på litteratursocio-
logi i Uppsala. Barnbokens väg: om barnlitteraturens villkor och funktion i dagens Sve-
rige är från 1987. Dock är det historiska materialet som jag har hämtat därifrån aktuellt 
för den historiska genomgången. Den är sammanställd av Svenska barnboksinstitutet 
och Statens Kulturråd.  Läsning för folkets barn är skriven av Sonja Svensson och den 
är utgiven i samarbete med Svenska barnboksinstitutet. Det är en doktorsavhandling 
framlagd vid Uppsala universitet 1983. Boken har 15 år på nacken. Dock blir den rele-
vant dels eftersom den faktiskt är en avhandling och eftersom den främst används för 
det historiska underlaget som borde se likadan ut idag som den gjorde för 15 år sedan. A 
history of reading in the west är författad av Guglielmo Cavallo som är professor i gre-
kisk paleografi som behandlar tolkning av äldre handskrifter. Han är verksam vid Uni-
versity of Rome La Sapienza. Den andre författaren är Roger Chartier som är en fransk 
idé- och kulturhistoriker, verksam som professor i Paris. 
 
Då den här uppsatsen behandlar hur lektörer ser på läsning och då specifikt deras anta-
ganden om läsning blir det relevant att beskriva hur samhället har sett på läsning genom 
tidens gång. Den här uppsatsen är delvis utifrån ett historiskt perspektiv och därför är 
det historiska perspektivet om läsning än mer relevant. Först görs det en kortfattad hi-
storisk beskrivning över läsning. För att sedan gå mer på djupet rörande barns läsning. 
För cirka 100 år sedan började barns läsning på allvar att intressera vuxna och efter det-
ta ökade även utgivning av barnböcker och de började spridas världen över.  
 
Cavallo & Chartier har i A history of reading in the west gjort en historisk redogörelse 
för läsning. Där säger de att det under antiken var mest vanligt med högläsning. Det 
första exemplet på tyst läsning dateras till år 500 före Kristus.16 Cavallo & Chartier sä-
ger att de flesta böcker som fanns år 200 före Kristus var skrivna på grekiska. Läsning 
vid den här tidsperioden räknades som något privat och exklusivt och var ett intresse 
som endast de högre klasserna idkade.17 Från år 1000 fram till 1300-talet grundades 
många skolor och dessa hade tillgång till flertalet böcker. I Europa kunde man då se en 
ökad läs- och skrivkunnighet, eftersom användningen av böcker också ökade.18 Under 
1400-talet uppfann boktryckarkonsten av Johannes Gutenberg, vilket gjorde det möjligt 
att i högre grad producera texter. Tidigare hade det endast varit möjligt med handskriv-

                                                 
16 A history of reading in the west 1999, s. 7. 
17 A history of reading in the west 1999, s.12. 
18 A history of reading in the west 1999, s.18. 
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na texter. När det nu gick att trycka böcker gick det både snabbare och blev billigare att 
producera dem. Detta gjorde även att böcker kunde nå ut till ett större antal människor.19 
I Sverige var läsning länge något som endast behärskades av några få lärda män inom 
kyrkan och staten. Så fortfor det att vara ända till slutet av 1600-talet. Då den lutherska 
lästraditionen växte fram efter Martin Luther som ville att folket skulle lära sig att läsa 
katekesen och därför började prästerna med en slags folkundervisning. Sedan blev det 
vanligt med den lutherska lästraditionen som främst handlade om att lära sig utantill 
eller högläsning, skrivkonsten var inte central. Denna lästradition spred sig över hela 
Sverige och gjorde att svenskarna förkovrades till ett läskunnigt folk.20 
 
Ingrid Nettervik skriver att läsningen under 1700-talet var något som förknippades med 
de högre klasserna i Sverige. De lägre klasserna ansåg att barndomen slutade vid unge-
fär 7-års ålder. Sedan förväntades barnen att hjälpa till med familjeförsörjningen.  Under 
1700-talet var det främst pojkars uppfostran och bildning som intresserade samhället. 
Flickorna var mer tänkta att lära sig hushållssysslor för att kunna passa upp på sin bli-
vande make i ett framtida äktenskap. 21  Tillsammans med upplysningen under 1700-
talet framträdde en annan syn på läsning genom en ny sorts pedagogik som växte fram 
och förde med sig böcker som faktiskt kunde underhålla barnen. 22 Kåreland säger att de 
tidiga barnböckerna främst hade ett pedagogiskt och uppfostrande syfte och fanns till 
för att ge barnen en kristen utbildning.  Vid jämförelse av dagens barnlitteratur så var 
dessa tidiga barnböcker inte speciellt underhållande läsning. Barnen sökte sig istället till 
vuxenlitteraturen. Böckerna Robinson Crusoe och Gullivers resor är exempel på vuxen-
litteratur som börjades läsas av barn, medan de nu för tiden räknas som barnlitteratur.23 
 
Cavallo & Chartier säger att det var vanligt att lära sig läsa från bibeln i de protestantis-
ka länderna i Europa, däribland Sverige. Det fanns ett ökat behov av någon form av mer 
pedagogisk litteratur. Förlagen tog fasta på detta och några vuxenböcker som var lästa 
världen över trycktes upp i fler barnvänliga versioner och de kunde sedan läsas för och 
av barn i alla åldrar. Den ökade produktionen av barnlitteratur var en del av den process 
som Philippe Aries kallade grundandet av barndomen, och som var vanlig under den här 
tiden. Aries var en historiker under 1900-talet som såg tillbaka och tyckte sig kunna 
urskilja ett grundande av barndomen. Aries ansåg tillsammans med många andra att 
barndom och ungdom var en fas i livet med sina olika problem och behov. Under 1800-
talet var dock barnens läsbehov tillgodosedda för att de vuxna ansåg att läsning kunde 
ge dem mer moral.24  
 
Enligt Cavallo & Chartier lärde sig barn i 1800-talets England att läsa i skolan genom 
att kopiera bokstäver och ord som läraren skrev på svarta tavlan. Detta genomfördes för 
att ge dem en perfekt handstil. Utan att ens ha rört en bok kunde de sedan läsa.25  Barn-
litteraturens form stod nu inför en förändring. Olika genrer inom barnlitteraturen växte 
fram, så som fantastiska berättelser och sagor. 1812 var det år som Bröderna Grimm 
gav ut sin första sagosamling. Sagan om Hans & Greta ansågs ha negativ inverkan på 
barnens moral. Detta med anledning av att den från början handlade om att föräldrarna 

                                                 
19 A history of reading in the west 1999, s. 22. 
20 Furuland, Lars 1991, s. 11.  
21 Nettervik, Ingrid 2002, s. 6f. 
22 Barnbokens väg 1987, s. 9f. 
23 Kåreland, Lena 2001, s. 26. 
24 A history of reading in the west 1999, s. 327. 
25 A history of reading in the west 1999, s. 326. 
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skickade ut sina barn i skogen, vilket skrevs om i senare utgåvor. Ytterligare en saga 
som alltid har upprört moralisterna är Rödluvan.26 
 
Före 1800-talet var barnboksutgivningen i Sverige väldigt låg. Och de böcker som fanns 
tillgängliga ville, som det nämndes tidigare främst lära barnen moral och att bete sig 
därefter. Exempel på dessa böcker var barnbiblar och andra religiösa skrifter men också 
böcker som lärde ut uppförande. Svensson säger att de flesta barn under 1800-talet lärde 
sig läsa tidigt. Dock var det inte så ofta som de kunde ägna sig åt ren nöjesläsning. De 
vuxna hade många kriterier när det gällde barns läsning. Främst var läsning tänkt att 
vara något i bildningssyfte. Det var inte meningen att barn skulle läsa för nöjets skull 
och den litteratur som de läste skulle hålla en hög kvalitet. Klassiker och folksagor 
omarbetades till att passa barnens förståelse. Böckerna skulle även bemöta barnens fan-
tasi och känsla. Moral och utveckling var något som skulle komma automatiskt i sam-
band med läsning. Trots att föräldrarna lät barnen gå i skolan hade de svårt att se att 
barnen läste något annat än läxor eller möjligtvis någon religiös skrift på ledig tid. Inte 
heller skolan kunde tillhandahålla någon nöjesläsning. Det var mest ABC-boken, bibeln 
eller andra faktaböcker om historia eller natur som erbjöds.  Dock gavs Läsebok för 
folkskolan ut 1868. Den innehöll lite mer nöjesläsning, men det mesta var dock fakta-
texter i exempelvis historia. I och med utgivning av denna bok blev ändå barns läsning 
ett mer intressant område.27  
 
År 1842 infördes allmän folkskola i Sverige vilket gjorde att allt fler lärde sig läsa. Där 
med ökade också utgivningen av böcker. Böckerna var inte längre något som bara kun-
de användas av överklassen.28 Barns tillgång till böcker var dock fortfarande förhållan-
devis liten och tiden för läsning var svårt att ta. Barnen var ofta tvungna att arbeta och 
hade därför ingen tid med läsning på fritiden.29 När det började växa upp bibliotek i de 
olika socknarna under 1800-talet så var det barn och ungdomar som var flitigast besöka-
re och låntagare. Skolbibliotek växte fram under 1870-talet. De hade ett bestånd som 
var lite mer anpassat för barn.30 Vid sekelskiftet påbörjades en ny satsning på barnlitte-
ratur och därmed ökade också produktionen. Prioriteten här var att alla barn oavsett 
samhällsklass skulle lära sig läsa och kunna ta del av den litteratur som fanns tillgäng-
lig. Laura Fitinghoffs bok Barnen från Frostmofjället betydde mycket för den svenska 
barnlitteraturen och barnens läsning. Mellan de båda världskriget skedde inte så stora 
förändringar utan det rådde någon form av stiltje i barnboksutgivningen. Ett av få un-
dantag var Nalle Puh av A. A Milne som kom ut år 1930. 31  
 
Det dröjde ända fram till 1940-talet innan barnboksutgivningen fick sitt stora genom-
brott i Sverige. År 1945 gavs bland annat Pippi Långstrump av Astrid Lindgren, Katten 
blåser i silverhorn av Lennart Hellsing och Tove Janssons första bok om Mumindalen 
ut.32 På 1950-talet växte populärlitteraturen fram med exempelvis Kalle Ankas serietid-
ning och Femböckerna av Enid Blyton och dessa lästes i stor utsträckning av barnen.33 
Under 1950-talet började också Wahlströms förlag att ge ut böcker med röda ryggar för 
flickor och böcker med gröna ryggar för pojkar. Dessa var så kallade långserier och 
                                                 
26 A history of reading in the west 1999, s. 328f. 
27 Svensson, Sonja 1983, s. 21f. 
28 Kåreland 2001, s. 31. 
29 Barnbokens väg 1987, s. 11ff. 
30 Barnbokens väg 1987, s. 15. 
31 Kåreland 2001, s. 32ff.  
32 Kåreland 2001, s. 35. 
33 Barnbokens väg 1987, s. 25. 
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exempel på dessa är Kitty, Lotta och Biggles. 1960 och 1970-talen var perioder då det 
var vanligt med realistiska böcker både för barn och vuxna. Ungdomsboken blev nu 
också mer ifrågasättande.34 Under 1960-talet blev barnböcker som skulle göra barnen 
medvetna om hur det såg ut i samhället och i världen mer frekvent förekommande. 
Bland huvudpersoner i barnböcker kunde nu ses invandrarbarn, skilsmässobarn och 
barn från familjer med problem.35  Under 1970-talet fanns det en stor frispråkighet i 
böcker för barn- och ungdomar. Exempel på författare var Hans-Eric Hellberg och 
Kerstin Sundh. Under slutet av denna tid växte också fantasy begreppet fram som var en 
utveckling av den fantastiska berättelsen.36  
 
På 1980-talet blev det vanligt med historiska ungdomsromaner. Existentiella frågor och 
religiösa problem var också något som blev mer vanligare och uppmärksammat.37 I da-
gens ungdomslitteratur kan läsaren i böckerna känna igen sin egen vardag och de pro-
blem som förekommer. Men läsaren kan också få nya kunskaper om andra kulturer och 
historiska händelser.38 Under 1980-talet kom även de lättlästa böckerna eller LL-serien 
som de också kallas. Dessa böcker var tänkta att hjälpa elever med lässvårigheter i sko-
lan. Science fictionlitteraturen blev nu också vanligare. Så även ett intresse för humoris-
tiska böcker.39 Kåreland anser att idag är bokens ställning hos barn hotad av många 
andra medier som exempelvis tv eller dator. Dock tror hon inte att läslust enbart skapas 
av att barnet har god tillgång till böcker. Hon säger att det behöver skapas en mer posi-
tiv attityd till läsning och böcker hos barn.40  
 
Sara Bengtsson har i uppsatsen Vad är läsfrämjande? som togs upp i den tidigare forsk-
ningen i kapitel 2.1 en intressant aspekt som är viktig att ta upp även här. Nämligen att 
hon i sin uppsats kom fram till att 1970-talets syn på barns läsning var att den skulle 
vara nyttig. Medan under 1990-talet upptäckte Bengtsson att det istället var begrepp 
som läslust och läsglädje som låg i fokus.41 
 
I detta kapitel har det gjorts en översikt av hur synen på läsning har sett ut under histori-
en. Synen på barns läsning blev inte viktigt förrän under upplysningen på 1700-talet och 
efter det kom det ut böcker som riktade sig enbart till barnen. Läsningen var tidigare 
mycket styrd och den har också varit mycket fokuserad på aspekter som kvalitet och 
uppfostran. Dessa tendenser kunde urskiljas nästan ända fram tills idag. Inte förrän på 
1990-talet utvecklades den synen på läsning som är relativt tydlig idag om barns nöjes-
läsning. Där barnet står i fokus och dess lust till läsning anses viktig. Den här historiska 
redogörelsen tyder därför på att det finns två centrala förändringar som hädanefter 
kommer att benämnas för processer. Den ena processen går från den traditionella synen 
på barns läsning som fostrande till en syn med mer moderna inslag där barns upplevel-
ser genom läsningen är viktiga. Den andra processen går i stil med Aries tankar om 
barns läsning och barndom som en säregen art. För att sedan utvecklas till att se att det 
kanske finns en likhet mellan dessa. Ett antagande går att göra om att dessa två proces-
ser fortfarande äger rum och de kommer därför att ha en central roll i uppsatsen. Detta 

                                                 
34 Barnbokens väg 1987, s. 29f. 
35 Nettervik 2002, s. 177f. 
36 Barnbokens väg 1987, s. 29f. 
37 Kåreland 2001, s. 105f. 
38 Kåreland 2001, s. 111. 
39 Barnbokens väg 1987, s. 40ff. 
40 Kåreland 2001, s. 18. 
41 Bengtsson, Sara 1998, s. 29f.  
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antagande kan göras dels på grund av att dessa processer faktiskt skildras i litteraturen 
samt när en första granskning av lektörsomdömena gjordes. 
 

3. Tidigare forskning 
Här presenteras det material som kommer att användas för att presentera och placera in 
uppsatsen i ett ämnesområde. Det är både artiklar, uppsatser och avhandlingar samt öv-
riga verk som kommer att tas upp. Det material som presenteras här behandlar till störs-
ta delen barn, läsning och lektörer. 
 
Detta kapitel börjar med en översiktlig presentation av de tre följande rubrikerna inom 
detta kapitel med en motivation om varför de blivit utvalda att ha med. Det är viktigt att 
nämna att en del av den litteratur som presenteras i dessa följande kapitel främst är till 
för att ge en överblick i vad som finns publicerat och hör till uppsatsens ämnesområde. 
Det första kapitlet 3.1 presenterar tre olika barnlitteraturforskare från 1986-1996 och hur 
deras syn på läsning ser ut. Dessa tre är hämtade från Maria Nikolajevas bok Barnbo-
kens byggklossar och hör till viss del samman med min teoretiska modell. Kapitel 3.2 
två magisteruppsatser om läsning tar upp två uppsatser som behandlar hur föräldrar och 
vuxna ser på läsning. Detta är relevant att ha med eftersom det behandlar barns läsning, 
och tar upp hur en del vuxna ser på barns läsning. Följande kapitel är 3.3 som tar upp 
material som är relaterat till biblioteket och BTJ. Fem magisteruppsatser behandlas här 
samt ett äldre examensarbete. Det är en översikt över vad som finns skrivet inom ämnet. 
Flera av dessa uppsatser är analyser av lektörsomdömen och flera av dem behandlar 
genus. Dock är de ändå relevanta att ha med för att introducera en översikt av forsk-
ningen inom ämnet. De andra uppsatserna som presenteras här behandlar den kritik som 
uttalats mot BTJ och BTJ-häftet i olika tidskrifter. Hur lektörer ser på populärlitteratur 
är också något som behandlas. Likaså de värderingar som framkommer i lektörsomdö-
men för barn- och ungdomslitteratur. 

3.1 Forskning om barnlitteratur och läsning 
 
Maria Nikolajeva tar i sin bok Barnbokens byggklossar några olika synsätt angående 
forskning om barnlitteratur. Dessa synsätt säger Nikolajeva förespråkas av några olika 
forskare nämligen Zohar Shavit, Perry Nodelman och Peter Hunt. Vid en genomläsning 
av dessa forskares verk upptäcktes att flera av dem behandlade barnlitteratur och synen 
på läsning. Därför är det relevant att även ta upp dessa här. Eftersom dessa tre verk ock-
så är skrivna under olika tidsperioder blir detta också relevant för min uppsats historiska 
perspektiv. Dock går det inte att säga att någon av dem generellt representerar sitt årti-
onde. Däremot kan de betraktas som hur en eventuell syn kan se ut utifrån dessa forska-
res perspektiv. Här kommer också att tas upp en relevant uppsats om läsfrämjande som 
presenteras närmare lite längre fram i detta kapitel. 
 
Zohar Shavit (1986) är en Israelisk forskare som anser att en barnbok måste rikta sig till 
både barnet och den vuxne läsaren. Detta eftersom den vuxne har ansvar för att be-
stämma vad barnet ska läsa, vilka texter som anses passande.42 Hon säger att barnböcker 
som kan läsas och tilltalas av vuxna är mycket mer populära än de som bara kan läsas 
av och tilltalar barn.43 Shavit räknar vissa typer av litteratur som kanoniserad barnlitte-
                                                 
42 Shavit, Zohar 1986, s. 93. 
43 Shavit 1986, s. 64. 
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ratur. Detta kan vara böcker där barnen som huvudpersoner tar stor plats och där det 
knappt existerar några vuxna alls i handlingen. Skillnaden mellan kanoniserad och icke-
kanoniserad barnlitteratur enligt Shavit ligger i deras attityder mot den vuxna världen.44 
Shavit kallar vissa texter ambivalenta. Med detta menar hon att de tillhör både barnlitte-
ratur och vuxenlitteratur. Hon ger förslag på några ambivalenta texter, dessa är Alice i 
underlandet, Bilbo en hobbits äventyr och Nalle Puh. Hon anser att dessa texter har en 
viss status på grund av samhällets syn och acceptans av dem.45 Shavit ser barn och vux-
na som två olika grupper av läsare. Det är inte meningen att barn ska kunna ta till sig 
och förstå texter som är lämpade för vuxna. Shavit menar att vuxna och barn har helt 
olika sätt att ta till sig texter genom läsning. Barn behöver texter som inte är lika krång-
liga som de som är för vuxna. Barn klarar endast av att läsa enkla och förkortade ver-
sioner av vuxenböcker.46 
 
Den engelska forskaren Peter Hunt (1991) tycker att barnlitteratur kan stå likvärdig med 
vuxenlitteratur.47  Hunt ställer frågan om det verkligen går att forska om barnlitteratur. 
Han verkar vilja ha barnlitteraturforskningen skild från litteraturvetenskapen och istället 
kalla den för barnistisk forskning.48 Hunt säger att det är viktigt att tänka på att ett barn 
kanske inte förstår eller tolkar en boks handling på samma sätt som vi vuxna gör.49 Hunt 
anser att barnboken inte är till för att förställa vår syn på barn men ändå för att forma 
den. Vi måste vara medvetna om att vuxna skriver och därmed kontrollerar barnböck-
er.50 De vuxna kan inte säga hur ett barn läser en bok. Vilken text som helst kan ge bar-
net en bra läsupplevelse. Vi vuxna måste akta oss för att försöka bestämma vilka texter 
som gör det.51 
 
Perry Nodelman (1996) är en forskare från Kanada. Nodelman säger att barnlitteratur 
finns till på grund av att människor anser att barn skiljer sig från vuxna. Därför behöver 
de ha egna texter att läsa.52  De som oftast läser barnlitteratur är självklart barn. Alla 
texter som riktar sig till barn kan ses som att de bistår barnet som läsare. Med hjälp av 
dessa texter får barnet specifik kunskap och smak. Men de hjälper också barnet att ut-
veckla sin skicklighet i läsförståelse.53 Många vuxna bedömer barnböcker utifrån vad de 
tror att barnet skulle tycka om boken. Nodelman tycker inte att detta är bra eftersom 
man då har en föreställning om att alla barn gillar samma böcker. Alla barn är individu-
ella och har därför en individuell smak.54 Nodelman säger att många anser att syftet med 
böcker för barn är att de ska lära barnen något. Han anser också att barn inte läser för att 
lära sig något eller för att det anses vara bra för dem. Utan de läser för att de tycker att 
det är roligt. Nodelman tycker att det är viktigt att barn får läsa de böcker som de tycker 
om och gärna vill läsa.55  
 

                                                 
44 Shavit 1986, s. 95. 
45 Shavit 1986, s. 66. 
46 Shavit 1986, s. 70. 
47 Hunt, Peter 1991, s. 18. 
48 Hunt 1991, s. 16. 
49 Hunt 1991, s. 71f. 
50 Hunt 1991, s. 51. 
51 Hunt 1991, s. 53. 
52 Nodelman, Perry 1996, s. 15. 
53 Nodelman 1996, s. 18. 
54 Nodelman 1996, s. 16f. 
55 Nodelman 1996, s. 20. 
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Sara Bengtssons uppsats Vad är läsfrämjande? är ett exempel på hur synen på läsning 
har sett ut under 1970- till 1990-talet. Huvudfokus har hon på läsfrämjande åtgärder. 
Hon försöker också urskilja synen på litteratur, läsare och läsfrämjande. Eftersom hon 
vill se om någon förändring av denna syn har skett. Detta gör hon genom att studera 
olika texter från de olika tidsperioderna.56 Bengtssons uppsats är en kandidatuppsats 
utgiven vid Uppsala universitet. Bengtsson säger att det var först under den senare delen 
av 1800-talet som barn började uppmuntras att läsa för sitt eget nöjes skull. Tidigare 
skedde läsningen mest för att lära ut om kristendom och fostra dem till goda männi-
skor.57 Bengtsson upptäckte att under 1970-talet var det en stark betoning på att läsning 
ska vara något nyttigt. Det betonades att läsupplevelsen berodde på en boks kvalitet. 
Bengtsson tycker att det verkar som om läsaren inte får bestämma själv vad denne skall 
läsa. Vad läsaren väljer bedöms och värderas av exempelvis en bibliotekarie. Under 
1990-talet har det utvecklats begrepp som läslust och läsglädje. Det är också mer fokus 
på dessa begrepp. Nu ses läsningen som ett nöje och det är barnet och dess individuella 
upplevelse som fokuseras på. Den uppfostrande syn på läsning som tidigare kunde ur-
skiljas är helt försvunnen.58  
 

3.2 Två magisteruppsatser om läsning 
 
Här presenteras två magisteruppsatser som handlar om hur vuxna ser på barns läsning. 
Exempelvis vad de anser som bra eller dålig litteratur för barnen att läsa. 
 
Magisteruppsatsen Vad tycker mamma att Kalle ska läsa? av Pernilla Andersson & 
Mary-Ann Hansson är utgiven 1997. Här undersöker författarna huruvida barns och 
vuxnas attityder till skönlitteratur skiljs åt.59 Det är främst föräldrarnas utsagor som här 
är av vikt för min egen uppsats. De utförde sin undersökning genom intervjuer av de 
vuxna och enkäter till barnen. Barnen var elever i två fjärdeklasser.60 De är främst in-
tresserade av om föräldrarna är delaktiga i barnens val av böcker och utifall de har några 
särskilda åsikter om vad barnen ska läsa.61 Det framkommer i undersökningen att för-
äldrarna oftast låter barnen välja vad de vill läsa. Enda kontrollen som förekom var att 
föräldrarna övervakade vad barnen lånade på biblioteket. Böcker som skildrade exem-
pelvis sex och våld ansåg de som direkt olämpliga för barnen att läsa. Likaså böcker 
som innehöll utpräglade skildringar av religion och politik. Ett fåtal av föräldrarna tyck-
te att barnen borde lära sig något med hjälp av böckerna. Några föräldrar ansåg att den 
tid barn ägnar sig åt läsning hemma borde vara endast för nöjes skull eftersom de tar del 
av mycket facklitteratur i skolan. Dock ansåg föräldrarna att det är bra ifall barnen kan 
få med sig vissa kunskaper genom läsning. Detta kunde vara exempelvis språk, stavning 
och mer utvecklad läsförmåga.62 
 
I Skönlitteratur för slukaråldern från år 2004, har Liselott Eriksson gjort intervjuer med 
tre grundskollärare och tre barnbibliotekarier för att kunna se hur dessa förhåller sig till 
skönlitteratur för barn i åldern 9-12. Eriksson har också undersökt hur barn i åldern 9-12 

                                                 
56 Bengtsson 1998, s. 2f. 
57 Bengtsson 1998, s. 6. 
58 Bengtsson 1998, s. 29f. 
59 Andersson, Pernilla & Hansson, Mary-Ann 1997, s. 2. 
60 Andersson & Hansson 1997, s. 4. 
61 Andersson & Hansson 1997, s. 33. 
62 Andersson & Hansson 1997, s. 79ff. 
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förhåller sig till skönlitteratur genom en analys av ett antal magisteruppsatser.63 Då bar-
nens syn inte är relevant för min uppsats kommer det här endast att tas upp de resultat 
från Erikssons uppsats som behandlar hur de vuxna ser på läsning. En av de viktigaste 
aspekterna som informanterna tog upp med vad de ansåg som ”bra skönlitteratur” var 
språkets utformning. De tyckte att barnböcker helst ska ha ett korrekt språk utan svor-
domar och dylikt. De tyckte att språket i böckerna borde leda till ett ökat ordförråd för 
läsaren. Någon informant nämnde också att en bra barnbok borde kunna läsas av både 
vuxna och barn. Något som var viktigt för informanterna i Erikssons undersökning var 
barnens läsupplevelser. De hade dock olika åsikter om hur en boks litterära aspekter 
bidrar till dessa läsupplevelser.64  

3.3 Material som behandlar biblioteket och BTJ 
 
Det finns ett antal magisteruppsatser utgivna under 2000-talet samt en under 1999, som 
behandlar jämförelser av lektörsomdömen i BTJ-häftet. Några av dem som anses rele-
vanta för den här uppsatsen kommer att tas upp här. Detta eftersom de har lektörsom-
dömen som en central del av studien i likhet med den här uppsatsens syfte och fråge-
ställningar. Att flera av dem behandlar genus är inte något som valts med tanke på den 
här uppsatsen. Den främsta anledningen till att dessa har valts är för att visa vilka tidiga-
re studier som finns som liknar den här uppsatsen. Att de har en annan fokus ses inte 
som något problem, då de främst är till för att ge en översikt. Det har heller inte funnits 
så många studier som direkt behandlar lektörer och definitivt ingen som behandlar lek-
törers syn på läsning vad jag har hittat. Andra uppsatser som behandlar lektörsomdömen 
har det som en liten del när uppsatsproblemet handlar om exempelvis urval och inköp 
till biblioteket.  
 
Susanne Florbäck Pershagen har skrivit uppsatsen Bilderböcker, genus och jämställd-
het: En genomgång av Btj: s sambindningsrecensioner. Hon har studerat hur aspekter 
på genus skildras i lektörsomdömen i bilderböcker under år 2002. Hon har också under-
sökt om och hur inköp av bilderböcker till Stockholms stadsdelsbibliotek påverkas av 
dessa omdömen. 65 Florbäck Pershagen fokuserar främst på en granskning av hur hu-
vudpersoner skildras i recensioner av bilderböcker. Hon studerar fördelningen av kön 
hos dessa huvudpersoner. Böckerna hon använde i studien var sammanlagt 175 stycken. 
Av dessa har hon också sett på hur många som har köpts in till Stockholms stadsdels-
bibliotek.66 Hon granskade allt som allt 380 recensioner. Florbäck Pershagen kommer 
fram till att det väldigt sällan togs upp genusaspekter i recensionerna. Omdömena var 
enligt Florbäck Pershagen ändå positiva överlag. Undersökningen visade att recensio-
nerna till stor del påverkade inköpen till biblioteken. De böcker som fanns i minst antal 
på biblioteken, eller inte köptes in alls, var de som hade fått en dålig recension i BTJ-
häftet.67 
 
David Lundgren är författare till Bollen ligger hos lektörerna: En studie av hästböckers 
och sportböckers lektörsomdömen från BTJ ur genusperspektiv. Lundgren har i likhet 
med Florbäck Pershagen också studerat lektörsomdömen och inköp till biblioteket. Han 

                                                 
63 Eriksson, Liselott 2004, s. 3. 
64 Eriksson 2004, s. 54f. 
65 Florbäck Pershagen, Susanne 2004, s. 4f. 
66 Florbäck Pershagen 2004, s. 29. 
67 Florbäck Pershagen 2004, s. 59f. 
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har fokuserat på hur sportböcker och hästböcker accepteras av låntagare.68 Lundgren har 
studerat tidsaspekten genom att se på lektörsomdömen från 1991-2005.69 Lundgren val-
de ut var tredje bok från den lista över sport- och hästböcker som han hittade i BTJ-
häftet. Sammanlagt var det 446 recensioner inkluderande både fack- och skönlitteratur. 
Han har studerat de värderingar som framkommer i lektörers omdömen och i hur hög 
grad dessa omdömen tar upp genusaspekter. 70 Lundgren har också läst några få utvalda 
skönlitterära verk som han tyckte utmärkte sig på något sätt i recensionen, för att kunna 
få sin egen bild av dem. Vad som framkommer i hans uppsats är att han i likhet med 
Pershagen Florbäck tycker att genusaspekter omnämns i allt för liten del i lektörernas 
omdömen.   
 
Marie Johanzon har skrivit uppsatsen Sambindningen & kritiken år 2001. Johanzon ana-
lyserar den debatt som pågår i olika tidningar och tidskrifter angående kritik mot sam-
bindningen, från år 1980 och framåt. Den mesta debatten sker i de stora dags- och 
kvällstidningarna. Johanzon har också studerat några tidskrifter inom biblioteksområdet. 
Hon fokuserar främst på hur kritiken av recensioner av skönlitteratur ser ut.71 Den kritik 
som Johanzon har hittat har framförallt inriktat sig på lektörerna och deras recensioner 
och Btj. Kritik mot lektörerna kan vara att de inte anses ha riktig kompetens för att kun-
na bedöma böcker. På grund av denna brist på kompetens anses recensionerna bli dåli-
ga. Lektörerna anses också ha för stor makt över de böcker som köps in till biblioteket. 
Kritikerna tycker att även BTJ har för stor makt över biblioteket.72 Den här uppsatsen 
gör ingen jämförelse av lektörernas omdöme. Den fokuserar heller inte på barn- och 
ungdomslitteratur. Däremot tar den upp kritiken mot lektörernas omdöme som kan vara 
relevant att känna till.   
 
Cecilia Pettersson är författare till uppsatsen BTJ övertygar- en retorisk analys av lek-
törsomdömen om barnlitteratur. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur värdeom-
dömen och värderingar uttrycks i de omdömen om barnlitteratur som skrivs av lektörer. 
Samt om det har skett någon förändring av dessa under en tidsperiod av 30 år. Hon skri-
ver att det exempelvis i tidigare artiklar framkommer att BTJ en stor påverkan över bib-
liotekens inköp. Hon har avgränsat sig till skönlitteratur som passar för barn upp till 9 år 
dessa böcker har beteckningen Hcf.73 Pettersson har valt att använda en retorisk ana-
lysmetod för analys av lektörsomdömena.74 Böcker skrivna av en barnboksdebutant är 
de som valts ut för analys.  I uppsatsen behandlas varje årtal för sig, dessa årtal är 1976, 
1986, 1996 och 2006. Sammanlagt gäller det 40 olika barnböcker. Uppsatsens resultat 
visar att värdeomdömen och värderingar kan uttryckas på flera sätt i lektörsomdömena 
av barnlitteratur. Detta beror delvis på vilka ämnen lektörerna väljer att ta upp och hur 
dessa ämnens arrangeras i texten. Språkets utformning hade också betydelse för texten. 
Pettersson anser att det går att se att vissa omdömen tydligt är till för att övertyga läsa-
ren. Genom den historiska jämförelsen kommer hon fram till att användandet av retoris-
ka medel har ökat över tid. Detta beror troligen på att det tillåtna omfånget för ett lek-
törsomdöme har ökat.75 
 
                                                 
68 Lundgren, David 2006, s. 5.  
69 Lundgren 2006, s. 20. 
70 Lundgren 2006, s. 46. 
71 Johanzon, Marie 2001, s. 2. 
72 Johanzon 2001, s. 47. 
73 Pettersson, Cecilia 2007, s. 1f.  
74 Pettersson 2007, s. 20. 
75 Pettersson 2007, s. 55. 
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Eva Wahlström har författat en magisteruppsats i kulturvetenskap vid Göteborgs uni-
versitet 1999 som heter Bedömningar av populärlitteratur för barn. Hon studerar hur 
bibliotekstjänsts lektörer bedömer några populärlitterära verk för barn. Hennes huvud-
fokus är långserien Sweet Valley som även kallas för Tvillingarna av Francine Pascal.76 
Wahlström har använt 14 recensioner mellan åren 1989-1996.77 Hon upptäckte att de 
flesta lektörer var negativa i sina recensioner av dessa böcker. Wahlström anser att lek-
törerna ser barnlitteraturen som ett uppfostringsredskap och att detta påverkar deras 
omdömen. Lektörerna är negativa till populärlitteratur eftersom de anser att den inte 
fungerar som ett redskap för bildning. Läsning av populärlitteratur anses ge dålig smak 
och detta avspeglas hos lektörerna.78 Wahlströms uppsats är relevant för den här uppsat-
sen eftersom den här uppsatsens syfte och frågeställningar gäller hur lektörer ser på 
barns läsning. Wahlströms uppsats visar att lektörer kan vara negativa till barns läsning 
av en viss sorts litteratur, detta är något som även finns i eftertanke i den här uppsatsen.  
 
Ytterligare en studie av lektörer och deras bedömningar är Värderingar i sambindning-
ens lektörsomdömen om barn- och ungdomslitteratur av Ida-Mari Ivarsson. Den kan 
anses något förlegad eftersom den är utgiven redan 1977. En del av uppsatsens innehåll 
är dock värt att ta upp med tanke på det historiska perspektivet. Ivarsson har studerat 
barn- och ungdomsböcker i BTJ-häftet under år 1975. Sammanlagt är det 432 olika 
böcker.79 Hon har delvis jämfört vilka böcker som fått ett positivt respektive negativt 
omdöme.80 Här kommer hon fram till att omdömena är övervägande positiva. Genom 
att se på vilka termer som finns i lektörernas omdömen har hon också studerat värde-
ringarna. Dock nämner hon att det även finns dolda värderingar genom exempelvis en 
ironisk text som inte framkommer vid en undersökning av enbart termer.81 De flesta 
böcker som hade fått negativa omdömen i Ivarssons undersökning var massmarknadslit-
teratur. Övriga böcker hade överlag positiva omdömen.82 Med masslitteratur menar 
Ivarsson populärlitteratur så som långserier som är utgivna av exempelvis förlaget B. 
Wahlströms.83 Lektörerna bedömer huruvida boken anses vara svårläst. I omdömena 
kunde det stå saker som att boken kräver mognad, och/eller att den är för svår att ta till 
sig för ett barn. Lektörerna anmärkte också på att boken kunde vara berättad på ett sätt 
som inte passar för barn.84 Ivarsson upptäckte att i omdömen av böcker med klassifika-
tionen Hcg, var lektörerna särskilt kritiska. De anmärkte i högre grad på vad de ansåg 
som fördomsfullt. Exempelvis var de mycket kritiska till att vuxna skildrades fördoms-
fullt eller stereotypt i dessa böcker.85 Ivarsson lade märke till många dolda värderingar i 
omdömena och lektörerna verkade se sin egna personliga åsikt som något rätt och rik-
tigt. Ivarsson är till viss del negativ till detta, dock anser hon att det måste finnas med en 
viss värderande ton i omdömena annars skulle dessa bli intetsägande. Ivarsson tycker 
inte att barnen får komma till tals om vad de vill läsa på biblioteket. Därför tycker hon 
slutligen att bibliotekarier och lektörer borde rådfråga barnen mer vid omdömen och 
inköp. 86 Ivarssons uppsats påminner om undersökning i den här uppsatsen och är därför 
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relevant att ha med trots att den skrevs för över 30 år sedan. I min egen uppsats går jag 
mer på djupet vid analys av lektörsomdömena, eftersom det inte enbart är termer som 
ligger i fokus för analysen. Det ironiska tilltalet som Ivarsson säger sig missa i sin un-
dersökning blir därför lättare att få med i den här uppsatsen.  
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
I kapitel 3 framkom att det går att urskilja två olika processer om barns läsning i min 
historiska genomgång. Den ena processen går från den traditionella synen på barns läs-
ning som fostrande till en syn med mer moderna inslag där barns upplevelser genom 
läsningen är viktiga. Den andra processen går i stil med Aries tankar om barns läsning 
och barndom som en säregen art, för att sedan utvecklas till att se att det kanske finns en 
likhet mellan barns och vuxnas läsning. Dessa två processer är också synliga i en modell 
av Maria Nikolajeva. Modellen kommer här att användas för att kunna understryka pro-
cesserna och dela upp dem i fält. 
 
Uppsatsens forskningsfråga gäller vilka antaganden om barns läsning som lektörerna 
gör i sina omdömen om barnlitteratur och detta ställs i relation till en historisk kontext. 
Under utvecklingen av teorikapitlet stod det klart att det behövde innehålla någon form 
av material som uttrycker något om barns läsning.  Det som framkom var en modell om 
barnlitteratur och synen på denna av Maria Nikolajeva samt en historisk genomgång av 
läsning där spår av Nikolajevas modell finns med vilket sedan ses utvecklas till 2 pro-
cesser. Från början användes endast Nikolajevas modell och resultatredovisningens 
konstruktion de fyra fälten är baserade på och hämtar inspiration från Nikolajevas mo-
dells fyra fält. Vid vidare arbete med uppsatsen upptäcktes även spår av Nikolajevas 
modell i den historiska kontext om läsning som har utformats och presenterats tidigare i 
uppsatsen. Därmed blev hela utformandet av teorin än mer intressant. Vad som fram-
kom var att det handlar om två centrala processer som går från en uppfostrande syn till 
nöjesläsning och från lika läsning till skild läsning.  Dessa processer framträder mycket 
tydligt i den historiska kontexten. I Shavit, Nodelman och Hunts tre verk som togs upp i 
den tidigare forskningen kap. 2.1 syns hur synen på läsning har förändrats enbart under 
en kort period. Från en syn på barnet som någon som inte kan ta del eller läsa något 
annat än litteratur lämpad för barn- och ungdom, och med en vuxen som bestämmer vad 
barnet ska läsa. Till att det är barnen som är viktiga och att de ska få läsa vad de själva 
vill, enbart för att det är roligt. Deras åsikter har mycket gemensamt med de två proces-
serna. 
 
David Buckingham har i sin bok After the death of childhood skrivit om konstruerandet 
av barndomen, där han tar upp idén om barndomen som en social konstruktion. Buck-
inghams tankegångar kan kopplas samman med Aries tankar om grundandet av barn-
domen, och erkännandet av denna som en fas i livet. Buckingham vidareutvecklar sedan 
detta till sina tankar om att barndomen är en social konstruktion. Buckingham säger att 
barn alltid har setts på olika sätt under olika historiska perioder, i olika kulturer och i 
olika sociala grupper. Buckingham menar att den engelska termen childhood enbart är 
definierad genom sin vuxna motsvarighet adulthood. Skolan är en social institution som 
effektivt konstruerar och definierar betydelsen av att vara ett barn och särskilt ett barn 
av en speciell åldersgrupp. Skolan delar hellre in barn efter deras biologiska ålder än 



16 

efter deras färdigheter.87 Detta kan sättas i samband med Aries som ser barndomen som 
unik och egen.  
 

4.1 Beskrivning av de två processerna 
 
Här presenteras de två processerna. En sammanfattande återkoppling till den historiska 
genomgången görs för att tydligare se hur processerna framträder och vilka aspekter ur 
den historiska genomgången som är relevanta för varje process.  
 
Process 1 
Kåreland säger att de tidiga barnböckerna främst hade ett pedagogiskt och uppfostrande 
syfte. Barnen läste främst vuxenlitteratur eftersom det var den litteratur som tillhanda-
hölls. Barnlitteratur var från början inte tänkt att vara underhållande. Inte heller barns 
läsning.88 Sonja Svensson talar också om det som hon benämner bildningsläsandet. Mo-
ral och utveckling ansågs som något bra om det kom tillsammans med läsningen.89Den 
uppfostrande synen på barns läsning kan urskiljas ända in på 1990-talet.  Bengtsson 
talar om att barns läsning på 1970-talet skulle verka utlärande. Först under 1990-talet 
utvecklades begrepp som läslust och läsglädje.90 Detta visar på en syn på läsning som 
går från den traditionella med att se barns läsning som fostrande till den mer moderna 
synen idag där barns upplevelser genom läsning anses viktiga. Nodelman anser att 
barndom finns till på grund av att barn skiljer sig från vuxna, därmed anser också han 
att det existerar en skillnad.91 Nodelman tar ställning i process 1 genom att han anser att 
det är bättre att barn läser för att de tycker det är roligt än för den fostrande aspekten.92 
 
Process 2 
Inte förrän under 1900-talet utvecklades barnlitteraturen och blev mer lik utbudet av 
vuxenlitteratur. Barn läste vuxenlitteratur tidigare eftersom det inte fanns några böcker 
som var särskilt för dem. Enligt Chavallo och Chartier utvecklades egna böcker för barn 
under 1800-talet. I och med att en del böcker för vuxna trycktes upp i mer barnvänliga 
versioner.  Vilket också hör till det som Aries under 1900-talet kallade för grundandet 
av barndomen. Aries ansåg att barndomen var en fas i livet med sina problem och be-
hov. 93 Därmed syns det en särställning av barnet gentemot de vuxna. Aries åsikter delas 
till viss del med Shavit som anser att barn inte är på samma nivå som vuxna när det 
gäller läsning. Hon ser barn och vuxna som två olika sorters läsare och att barn inte kla-
rar av att läsa vuxenböcker.94 Den här synen utvecklas sedan till att se barns och vuxnas 
läsning som lika. Med exempelvis Peter Hunt som anser att barnlitteratur och vuxenlit-
teratur är likvärdig.95 Den utveckling som skett mot att se barnlitteratur och vuxenlitte-
ratur som mer likvärdig beror förmodligen på den nya synen av barns läsning som tar 
avstånd från barndom som säregen och istället ser den som mer likställd med ”vuxen-
domen”. 
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4.2 Beskrivning av Maria Nikolajevas modell 
Här kommer Maria Nikolajevas modell att beskrivas ytterligare eftersom den kommer 
att ha en central roll vid analysen av lektörsomdömen. Maria Nikolajeva är verksam 
som professor vid Stockholms Universitet. Hennes huvudämne är litteraturvetenskap. 
Hon är också docent i barnlitteraturforskning vid Åbo Akademi i Finland. 
 
Nikolajeva beskriver denna modell som ”ett sätt att nalkas barnlitteratur”.96 

 
enbart vuxenkriterier 

 
 
 
  
                    

   
                        litterära  

pedagogiska                        kriterier 
kriterier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hänsyn till barnens 
läsupplevelse 

 
 
Modellen innehåller fyra fält som presenteras här: 
 
1. Traditionella pedagogiska metoder, där bedömningen av barnlitteratur styrs av de vuxnas moralis-
ka, religiösa eller politiska värderingar, och där utgångspunkten är att läsningen utövar en direkt 
moralisk påverkan. Slogan: ”De barnböcker som kan användas som uppfostringsredskap är bra.” 
 
2. Läspsykologiska metoder, propagerande av forskare som solidariserar sig med barnen och ser läs-
ning som ett nödvändigt tillfredsställande av känslomässiga behov. Slogan: ”Alla böcker som barn 
tycker om är bra.” 
 
3. Rent litterära metoder, som lyfter fram litterära kvaliteter som ett självständigt värde och koncen-
trerar sig på narrativa aspekter, tolkning, innovation och så vidare. Slogan: ”En bra barnbok är ock-
så bra för vuxna.” 
 
4. Estetiska metoder, där litterära aspekter kopplas till barns läsupplevelser och där mycken upp-
märksamhet ägnas åt sådana litterära egenskaper som är relevanta för barn, till exempel handlingen, 
personskildringen eller humorn. Slogan: ”En bra barnbok har sina särpräglade egenskaper”.97 
 

 
Schemat är enligt Nikolajeva till för att ge en bild av de spänningsfält som finns inom 
det barnlitterära området. Nikolajeva använder schemat för att ta reda på vad barnlittera-
tur är och hur olika forskare förhåller sig till detta ämne. Dock säger hon att det inte går 
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att placera in en forskare i ett specifikt fält eftersom deras ståndpunkter gör att de kan 
tillhöra flera olika fält.98  
 
Nikolajevas modell kommer framförallt att användas som inspiration till strukturen för 
resultatredovisning. Utefter Nikolajevas modell och processerna utvecklas fyra nya fält 
som är delvis inspirerade av hennes modell men de har utvecklats till att bättre passa 
forskningsfrågan med hjälp av de två processerna. Eftersom Nikolajevas modell till 
största delen fokuserar på barnlitteratur medan den här uppsatsen fokuserar på läsning. 
Nikolajevas modell beskrivs endast på en sida i hennes bok och det är ungefär det ovan 
som finns med. Det blir alldeles för lite att basera en hel magisteruppsats på. Därför var 
det nödvändigt att komplettera med de två processerna som är belagda både i min tidi-
gare forskning och historiska kontext. Nikolajevas modell används med sina fyra fält 
mer som en källa till inspiration och för att göra min analys tydligare.  
 

5. Metod 
Här beskrivs den metod som kommer att användas för att genomföra analysen och hur 
urvalet ser ut. Här presenteras också en modell som används vid analysen av lektörsom-
dömen samt ett avsnitt som beskriver det PM som lektörerna använder när de utformar 
sina omdömen om litteratur. 
 

5.1 Beskrivning av metoden 
 
För att besvara uppsatsens frågeställningar utförs en textanalys av ett stort antal lektör-
somdömen. Detta för att urskilja olika synpunkter eller uppfattningar som har med läs-
ning att göra. Dessa placeras sedan in i och undersöks med hjälp av den teoretiska mo-
dellen. Textanalys är självklar vid studie av lektörsomdömen som är texter. En textana-
lys som går mer på djupet i texterna och alltså kan fånga in antaganden var nödvändig. 
Uppsatsens forskningsfråga gäller vilka antaganden om barns läsning som lektörerna 
gör i sina omdömen av barnlitteratur. För att få ut dessa antaganden är det nödvändigt 
med en tolkning i form av en textanalys.  
 
Idé- och ideologianalys används för att urskilja särskilda uttryck och idéer vilket är nå-
got som man kan säga att ett antagande består av. För att förklara metoden textanalys 
används Lennart Bergström och Kristina Boréus bok Textens mening och makt och 
Ludvig Beckmans bok Grundbok i idéanalys. Först kommer en generell beskrivning av 
textanalys för att sedan gå in mer på den specifikt utvalda analysformen, nämligen idé- 
och idéologianalys. 
 
I varje samhälle över hela världen framställs det en ofantlig mängd texter. Dessa texter 
existerar på grund av att människor vill förmedla något till varandra. Texter utgör en 
stor och viktig del av vårt samhälle.99 Bergström och Boréus talar om en grundförståelse 
av textanalys som man behöver för att kunna arbeta med den. Texter relaterar ofta till 
människor.  Det är människor som har skrivit dem och människor som läser dem, män-
niskor kan också förekomma i texterna. Bergström & Boréus skiljer på två olika sorters 
texter som de kallar för koherenta och kommunikativa. Att en text är kommunikativ 
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innebär att den har störst betydelse för de personer som har nödvändig kunskap om den. 
En koherent text utmärks av att den handlar om ett visst ämne, detta kan beskrivas med 
att det går en röd tråd genom texten. 100 Lektörsomdömen kan anses vara kommunikati-
va, eftersom de har ett syfte att förmedla. Det är bara bibliotekarier som använder sig av 
lektörsomdömen. Låntagare använder dem oftast inte. Utifall de skulle göra det så an-
vänder de dem inte i samma syfte eller i samma utsträckning som bibliotekarier gör, 
eftersom BTJ-häftena främst är till för bibliotekets personal. Det finns dock möjlighet 
att ta del av BTJ-häftena för den som vill. 
 
Att göra en textanalys innebär att man undersöker vissa delar av en text.101 En text mås-
te också tolkas oavsett vilken specifik analys man använder sig av. Den analys som an-
vänds för att urskilja uttryck och idéer blir mer problematisk att tolka enligt Bergström 
& Boréus.102 I den här uppsatsen utförs en tolkning av lektörers antaganden om barns 
läsning som den framkommer i deras omdömen av barn- och ungdomslitteratur. De citat 
som har valts ut och sedan presenteras under kapitlet resultatredovisning är gjorda helt 
efter mina egna tolkningar över hur dessa passar in i den teoretiska modell, angående 
hur lektörernas antaganden om läsning ser ut. Genom tolkning framkommer att ett visst 
citat passar inom ett visst fält. Denna tolkning är därför formad efter mina egna tankar 
och åsikter. Så är också oftast fallet med alla former av tolkningar. Ett problem med 
tolkning är att alla kan tolka en text på sitt sätt, därmed finns det inga rätta svar. Det är 
viktigt att tillägga här att en tolkning alltid är subjektiv. Bergström & Boréus tar upp 
Hans-George Gadamer i Textens mening och makt. Gadamer är en filosof och hermene-
utiker och han säger att en läsare eller mottagare av en text har en form av förutfattad 
mening. Utan denna förutfattade mening går det inte att utföra en tolkning av en text. 
Allt kan påverka vår tolkning. Exempel som ges är utbildning, språk och hur vi uppfat-
tar världen, människor och vårt samhälle. Exakt det som en författare vill ha sagt med 
en text går inte att återskapa. Ett annat sätt att tolka en text på är att man utgår från att 
en texts innebörd avgörs av vad den som skrev den från början menade att den betydde. 
Det är alltså författaren av en text som avgör vad den ska handla om. Det är viktigt att 
veta vilken talhandling som utförs genom produktionen av en text. Om författaren ex-
empelvis skriver samhällssatir eller en vetenskaplig rapport.  Som tolkare måste man 
känna till den textgenre som en författare är verksam inom. En texts betydelse måste 
tolkas utifrån vilket språk eller argumentation som en författare använder sig av. Hur väl 
man känner till kontexten har också betydelse för att kunna genomföra en bra tolkning. 
103 Jag anser att jag har en god kunskap om uppsatsens kontext genom det material som 
jag använder i min tidigare forskning exempelvis en beskrivning av BTJ och den histo-
riska genomgången. Uppsatsen innehåller tillräckligt med bakgrundsmaterial för att 
kunna understödja mitt ämnesområde. Därmed kan även tolkningarna i den här uppsat-
sen anses som relevanta eftersom jag satt sig in i den kontext som inbegriper det pro-
blemområde som uppsatsen handlar om. 
 
Den inriktning inom textanalys som passar bäst för den här uppsatsen är en idé- och 
ideologianalys. Denna analys har fokus på textens innebörd. I korta drag så används den 
för att urskilja och undersöka idéer och ideologier i en text.104 En ide kan ses som en 
tankekonstruktion. Denna tankekonstruktion kännetecknas av en viss kontinuitet. Berg-
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ström och Boréus använder termen idé som en tankekonstruktion på flera olika sätt. Det 
kan exempelvis vara en föreställning om verkligheten eller hur man bör agera och som 
en värdering av fakta eller olika händelser. 105 De idéer som framkommer i lektörsom-
dömen hör framförallt till den senare delen. Beckman säger att man inom idéanalysen 
kan använda tre alternativ som fungerar som syfte. Dessa tre är beskriva, ta ställning till 
eller förklara materialet. Vid en mer omfattande studie kan man kombinera dessa tre 
tillsammans.106  Det är viktigt att man i sin studie tydligt gör klart vilka argument, på-
ståenden eller föreställningar som man ämnar studera i texten.107 I den här uppsatsen 
används alla tre alternativen som Beckman beskriver. Att beskriva, ta ställning och för-
klara materialet är något som görs i de flesta uppsatser. Materialet beskrivs i uppsatsens 
resultatredovisning och det förklaras genom att sätta in uppsatsproblem i ett menings-
fullt sammanhang genom en historisk beskrivning i den tidigare forskningen och mate-
rialet tas ställning till i diskussion och slutsatser.  
 
Bergström och Boréus nämner olika inriktningar inom idé- och ideologianalysen. Den 
av dem som den här undersökningen faller inom är inriktning nummer två, sammanlagt 
finns det fem stycken. De övriga inriktningarna presenteras inte eftersom de helt enkelt 
inte används i uppsatsen eller behövs för att beskriva metoden. Därför presenteras en-
dast inriktning nummer två. De övriga inriktningarna kan hittas i Textens mening och 
makt. Inom inriktning nummer två utgår man från en särskild grupp eller aktörsperspek-
tiv, man undersöker till exempel en viss grupps idéer och ideologier under en viss tid.108 
I den här uppsatsen är det lektörer som grupp som berörs och det undersöks vilka anta-
ganden som lektörerna gör om barns läsning under tidsperioden 1986-2006.  
 
Beckman nämner något han kallar för den beskrivande idéanalysen. Där menar han att 
den som utför studien ska genom en analys av texten se vilka budskap som framkom-
mer. Dessa budskap kan både vara synliga och dolda i texten. Kanske kan den som utför 
studien också hitta nya budskap eller oklarheter i texten. Den som utför en studie måste 
argumentera för de tolkningar som görs och sedan de slutsatser som framkommer.109 
När jag studerar lektörsomdömena letar jag främst efter uttryck om läsning. De anta-
ganden som lektörer gör om läsning kan både vara dolda och synliga. Därför gäller det 
att finna dem båda. 
 
Det finns ingen särskild mall för hur exempelvis idé- och ideologianalys skall utföras. 
Det går att utveckla ett analysinstrument som passar syftet. På det hela taget så är det 
den forskningsfråga som ställs som avgör vad för sorts verktyg som kan användas för 
att utföra analysen och besvara forskningsfrågan.110 Bergström & Boréus nämner två 
former av analysverktyg, dessa är dimensioner och idealtyper. Idealtyper används mest 
för att urskilja vissa ord eller formuleringar i texten. I Bergström och Boréus beskrivs 
termen dimensioner som ett ämnesområde eller fält där en syn på människan kan 
sträcka sig från en optimistisk till en pessimistisk syn.111 
 

                                                 
105 Bergström & Boréus 2005, s. 149. 
106 Beckman, Ludvig 2005, s. 14. 
107 Beckman 2005, s. 19. 
108 Bergström & Boréus 2005, s. 155. 
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Dimensioner fungerar i motsats till idealtyper bra vid jämförelser av olika material, spe-
ciellt om jämförelsen sträcker sig över en tidsperiod. Dimensioner är också lättare att 
använda eftersom de går snabbare att utforma än idealtyper.112 Dimensioner är inte hel-
ler lika hårt hållna och därför blir möjligheten till tolkning större, vid användning av 
dessa.113 Dimensioner i den här uppsatsen kommer att vara löst hållna. Vid löst hållna 
dimensioner blir det större möjlighet att tolka materialet. Dock kan ett problem med 
stora möjligheter till tolkning vara att man lätt utläser lite för mycket av materialet. 
Bergström & Boréus säger att det analysverktyg som används ska ansluta till det områ-
de som man väljer att undersöka och även de forskningsfrågor som används.114 Den 
teoretiska modell och därmed också de fyra fälten, är det som fungerar som dimensioner 
i den här uppsatsen. De dimensioner jag har urskiljt går från att barns och vuxnas läs-
ning är lika till att barns och vuxnas läsning är skild åt och från att barns lärande vid 
läsning är mest relevant till att barns upplevelser vid läsning är mest relevant. Dessa 
dimensioner presenteras sedan i fyra fält. Vid användning av dimensioner finns det ing-
en tydlig mall för hur dessa ska utformas. De utformas i stort sett efter hur teori och 
forskningsfråga ser ut. Eftersom den här uppsatsen är en jämförelse som sträcker sig 
över tid är alltså dimensioner mest passande. Att dimensioner passar för tolkning är 
också oerhört viktigt för undersökningen i den här uppsatsen där även tolkning är en 
central del.  

5.2 Modell för analys av lektörsomdömen 
 
Vid analysen av lektörsomdömen har dimensioner använts. Dessa dimensioner hämtas 
från uppsatsens teorikapitel. Teorin i den här uppsatsen är mycket kompatibel med ana-
lysverktyget dimensioner. Dimensionerna kombineras av Maria Nikolajevas modell 
samt de två processerna om läsning. Strukturen av Nikolajevas modell kommer att an-
vändas för att kunna kategorisera lektörsomdömena om barns läsning. En viss inspira-
tion hämtas även från dessa fälts innehåll. Det kan tyckas att Nikolajevas modell är vag 
och så är fallet även i hennes litterära verk, Barnbokens byggklossar. Modellen beskrivs 
enbart på en sida. På grund av detta måste även annat material tas med i teorin. 
 
Här presenteras kortfattat de fyra dimensionerna som används. De är benämnda som 
fyra fält.  
 
Fält 1 och 2 representerar process nummer 1 genom att de går från en traditionell fost-
rande syn på läsning till en mer modern syn som ser barns upplevelse genom läsning 
som viktiga. 
 
Fält 1 – Lektörerna tar här fasta på läsningen som lärorik och moral- och kunskapsska-
pande. Pedagogiska aspekter sätts i fokus inom detta fält. Läsningens viktigaste egen-
skap är här att den är utlärande. Inom detta fält är det lektörerna som bestämmer helt 
och hållet vad som är bra för barnen och vad de ska läsa. Den traditionella synen på att 
läsningen är till för fostran är i fokus. 
 
Fält 2 – Här är lektörerna noga med vad barnen verkligen gillar. En bra barnbok är en 
bok som barnen gillar och vill läsa. Att barnen ska tillfredsställas känslomässigt är ock-
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så en stor del av detta fält. Njutningen är i fokus. Lektörerna anser att lika aspekter i 
barnböcker kan kopplas samman med och tillfredsställa barns känslomässiga behov. 
Barns upplevelser genom läsning är viktiga här. Detta fält tyder på en mer modern syn 
som sätter barnet och dess läsning i fokus. 
 
Fält 3 och 4 hör till process nummer 2 om grundandet av barndomen. Och här kan man 
också se drag av skillnad eller likhet mellan barns och vuxnas läsning. 
 
Fält 3 – Bygger på omdömen där lektörerna prioriterar en likhet mellan barns och vux-
nas läsning. Här faller omdömen där de anser att även vuxna kan läsa barnböcker. Be-
greppet barndom är inte lika hårt hållet som exempelvis i fält 4. Här ser de istället att 
barnlitteratur också kan läsas av vuxna. Barn och vuxna anses ligga på samma nivå när 
det gäller läsning. 
 
Fält 4 – Här ses barnlitteraturen som direkt skild från vuxenlitteraturen. Här kan man se 
en koppling till Aries tankar om att barnlitteraturen är en ”säregen art”.115 Då de inom 
detta fält särställer barns läsning. Här syns det att litteratur för barn ska vara på ett spe-
ciellt sätt med fokusering på kvalitet. I den historiska genomgången syns en negativ syn 
av exempelvis populärlitteratur och en positiv syn av lättlästa böcker. Särskilda aspekter 
som skiljer barnlitteratur från vuxenlitteratur är exempelvis lättlästa böcker. 
 
Den här teoretiska modellen används först och främst för att kunna besvara uppsatsens 
frågeställningar om lektörers antaganden om barns läsning. Modellen med dess olika 
fält gör det lättare att kategorisera och urskilja lektörernas olika åsikter. Den här model-
len är friare, den utgår från mina egna tankar med inslag av Nikolajeva och de två pro-
cesserna. Därmed innehåller den både läsning, barnlitteratur och historia. Den används 
för att förtydliga lektörernas antaganden och för att lättare kunna dela in det slutliga 
resultatet i framställda kategorier utifrån de fyra fälten. Hur analysen kommer att gå 
tillväga kommer att förklaras i nästa kapitel. Den andra frågeställningen som gäller den 
historiska kontexten blir mer närvarande med hjälp av de 2 processerna. 

5.3 PM för lektörer 
 
Här presenteras även det PM som används som mall för att utforma lektörsomdömena. 
Detta PM har en stor betydelse för hur lektörernas omdömen ser ut.  
 
Lektörernas omdömen innehåller endast 150 ord och är skrivna utifrån en särskild mall 
som heter PM för lektörer och recensenter. 116 Det finns ett särskilt PM för de lektörer 
som skriver omdömen för barn- och ungdomslitteratur.117 Enligt denna mall skall en 
mängd punkter tas med i recensionen. Detta på ett mycket begränsat utrymme som om-
fattar högst 120-150 ord. Mallen innehåller 13 punkter. Exempel på vad som ska tas upp 
i omdömet enligt dessa punkter, är exempelvis vem författaren är. Men också hur 
välskriven boken är, hur språket flyter på, bokens värde, vilken åldersgrupp den passar 
bäst för och hur den är typografiskt utformad. En del av punkterna är endast till för be-
aktande av lektören från skolan och några för lektören från biblioteket.  
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En genomläsning har utförts av de PM som har använts vid utformning av lektörsom-
dömen år 1986, år 1991, år 1997 och år 2005-2006 för att se om det skett några föränd-
ringar i de hänvisningar lektörerna får. Tyvärr gick det inte att få tag på det PM som 
fanns utgivet år 2001. Dock märktes ingen större skillnad mellan år 1997 och 2006 och 
det verkar därför inte heller ha skett någon större förändring har skett för år 2001. De 
PM som används vid recension av barn- och ungdomslitteratur är i stort sett likadana. 
1986 fanns det 14 punkter som skulle följas men 2005-2006 endast 13. Detta har att 
göra med att några punkter skrivits ihop. Den enda märkbara förändringen, förutom 
ordningsföljden av punkterna är att bokens handling ska beskrivas. 1986 nämns det bara 
att man ska skriva ”Ett kort innehållsreferat”.118 År 2005-2006 har det förtydligast nå-
got, med att bokens motiv ska nämnas och att bokens handling ska beskrivas med 20-30 
ord. En annan sak som skiljer sig är också att ett lektörsomdöme 1986 fick innehålla 
maximalt 120 ord medan det 2005-2006 får innehålla upp till 150 ord. PM för år 1986 
och år 1991119 är i princip likadant utformade. Men år 1997 har det däremot skett lite 
förändringar. Beskrivningen av klassifikationskoden har tagits bort helt. Layout har 
lagts till vid beskrivning av illustrationer. Punkten som talar om bokens värde har också 
utökats. Detta var att man år 1997 för en bok som får en positiv värdering beskriver hur 
den kan användas i skolan annars hoppar lektörerna över den punkten.120 År 1986 och år 
1991 skulle lektörerna beskriva hur boken passar i skolan oavsett om de gett boken en 
bra eller dålig recension. Det har blivit tydligare instruktioner och något mer åtstramat 
med mindre fria tyglar för hur lektörsomdömena ska utformas under 20 år. Dock är de 
förändringar som skett ändå minimala.  

5.4 Urval och genomförande av analysen 
 
Före genomförandet av den riktiga analysen gjordes det en pilotstudie för att se om det 
fungerade att göra den analys som planerats och för att se vilket urval som var bäst läm-
pat. Häfte nummer fem valdes ut. Först var det tänkt att ta fem årtal men efter en 
genomräkning så blev det över 100 böcker vilket blev lite för mycket. Först var det 
tänkt att helt välja bort Hcf men efter en genomgång av lektörsomdömena upptäcktes att 
vissa böcker som klassificeras som Hcf faktiskt beräknas läsas av barnen själva. Därför 
valdes Hcf som passar för barn över sex år, Hcg och uHc. Detta urval eller avgränsning 
har även tillämpats vid arbete med den riktiga analysen. Det finns cirka 20 böcker i var-
je häfte därför fungerade det att läsa allihop under åren 1986, 1996 och 2006 från häfte 
fem. Detta gav ungefär 60 omdömen. Pilotstudien var främst till för att se om det gick 
att svara på frågeställningarna genom en analys av lektörsomdömen och det fungerade. 
 
Här presenteras det urval som jag tillämpat för den riktiga analysen, samt hur detta urval 
används.  
 
Urvalet kommer att göras genom att lektörsomdömena räknas fram. Fem årtal mellan 
1986-2006 har valts ut. Dessa är 1986, 1991, 1996, 2001 och 2006. Urvalet av dessa 
årtal skedde genom att vart femte årtal valdes ut. Sedan har vart sjätte BTJ-häfte tagits. 
Detta resulterade i häfte 6, 12, 18 och 24 för varje år, vilket är en jämn utspridning över 
året. Sedan har vart femte omdöme räknats fram i dessa häften. Utifall att den femte 
boken var en bilderbok togs bara nästa omdöme. När urvalet hade utförts fanns det 32 
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omdömen från år 1986, 28 omdömen från år 1991, 20 omdömen från år 1996, 28 om-
dömen från år 2001 och 43 omdömen från år 2006. Detta blir då en väldig skillnad mel-
lan år 1996 och 2006. Därför behövdes det att minska antalet omdömen från år 2006 för 
att få fram ett någorlunda statistiskt relevant material. Vart femte omdöme från år 2006 
räknades därför bort och detta minskade därmed antalet omdömen från 43 till 34 styck-
en. En annan omarbetning var att försöka öka antalet omdömen för år 1996 genom att 
istället räkna vart fjärde omdömen där. Det låga antalet under 1996 är helt och hållet en 
slump, med tanke på utgivningen. Nu blev det istället 25 omdömen från år 1996. Vilket 
gjorde att skillnaden mellan omdömena ligger mellan 25-34 stycken. Sammanlagt blev 
det 147 lektörsomdömen att läsa igenom. 
 
Här beskrivs lite mer hur själva läsningen och tolkningen av omdömena går till. Om-
dömet läses igenom och sedan markeras relevanta uttryck om läsning. Eller om det re-
dan vid första genomläsningen finns tydliga antaganden. En del omdömen kräver dock 
ett flertal genomläsningar för att kunna tolka vad som egentligen sägs. Prioriterings 
termer är i första hand läsning, att sortera ut allt det som säger något om läsning. Efter 
det görs det ett försök att kategorisera citaten efter dimensionerna. Vid analysen har alla 
omdömena först läst igenom för att sedan kunna markera alla de utsagor som antyder 
någon aspekt på läsning. Denna första markering gör att väldigt mycket tas med. Sedan 
görs en andra mer grundligare läsning då jag återigen nu mer noggrant tittar efter och 
markerar aspekter på läsning. Detta görs hela tiden med frågeställningarna och den teo-
retiska modellen i åtanke. Först väljs de utsagor som har termen läsning i någon form 
med. Sedan också de som indirekt säger något om läsning vilket är lite svårare att upp-
täcka. Efter detta har alla de citat som blivit markerade skrivits in på datorn. Här följer 
sedan ytterligare ett urval genom ett försök att placera in utsagorna i modellens fyra fält. 
Att urvalet sker i flera nivåer beror på att utsagorna behöver sållas bland, för att få ett 
rimligt hanterbart antal utsagor att arbeta med. De utsagor som kommer fram beror helt 
och hållet på min egen tolkning. Analysen gjordes två gånger för att vara säker på att 
jag inte missat något relevant i omdömena. Sista delen i analysen var att se om citaten 
passar i den teoretiska modellen och sedan placera in dem i det fält som de tillhör. Det 
har varit vissa svårigheter med att placera in lektörsomdömena då varje omdöme endast 
innehåller cirka 150 ord och därför är det svårt att få ihop så mycket fakta att man kan 
placera dem inom ett visst fält. Placeringen är utförd efter min egen tolkning av materia-
let.   

6. Resultatredovisning 
Här presenteras det som framkommit genom analysen av lektörsomdömena. De kom-
mer att presenteras med hjälp av den teoretiska modell som jag konstruerat med hjälp av 
de två historiska processerna om läsning och en modell om barnlitteratur av Maria Ni-
kolajeva. Modellen har i likhet med Maria Nikolajevas modell fyra fält och här i resul-
tatredovisningen kommer dessa att benämnas fält 1, fält 2, fält 3 och fält 4.  
 
Resultatredovisningen är upplagd genom att det presenteras olika citat hämtade från 
lektörsomdömen. Det görs även en del sammanfattande kommentarer till dessa citat. 
Inom varje fält finns det olika rubriker som hjälper till att kategorisera citaten. Kategori-
erna inom fält 1 är läsning och lärande, läsning i skolan och läsning som handlings-
främjande eller diskussionsskapande. Fält 2 har kategorierna böcker ska locka till läs-
ning och läsning ska tillfredsställa barns känslor och behov. Fält 3 har endast en kate-
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gori som heter det finns en likhet mellan barns och vuxnas läsning. Fält 4 har kategori-
erna barns och vuxnas läsning är skild åt och kvalitet och språk. 
 
När kommentarer görs till citaten så ligger de i direkt anslutning under dessa. Vid upp-
räkning av omdömena är inte bokens titel eller författarens namn med. Illustratörens 
namn har också valt bort om detta funnits med. Ingen ska på något vis hängas ut med 
den här uppsatsen och därför främjas anonymiteten. Både för författare, illustratörer och 
lektörer. Även om detta inte är ett måste. Dessa namn skulle inte tillföra uppsatsen nå-
got. När exempelvis författarens namn eller bokens titel har förekommit i de utsagor 
som finns med i uppsatsen så har dessa översatts med termerna författaren, boken eller 
illustratören och så vidare. Varje citat har en hänvisning så att det går att hitta vem som 
har skrivit det. Dessa hänvisningar visas med parenteser direkt efter citatet. Parenteserna 
visar först häftets nummer och sedan lektörsomdömets nummer. En del citat kan före-
komma två gånger i resultatredovisningen. Detta är på grund av att vissa citat helt enkelt 
förekommer inom flera fält eller kategorier. En utsaga kan också uttrycka flera olika 
idéer.  
 
Att presentera varje årtal för sig gör de kategoriseringar och mönster som finns i citaten 
svårare att visa. Därför redovisas årtalen under varje kategori. Med en sammanfattning 
efter varje fält görs ett försök till att visa hur det har sett ut under åren som gått. 
 

6. 1 Fält 1 
 
Inom detta fält hamnar antaganden där lektörerna anser att barnen ska lära sig något 
genom att läsa. Förmedling av kunskap eller moral spelar här en stor roll för läsningen. 
Pedagogiska aspekter sätts också i fokus. Detta fält inspireras av process 1 och syftar till 
den del som handlar om den traditionella och mer fostrande synen på barns läsning.  
 
Inom detta fält har det framkommit tre olika kategorier som jag har försökt dela in cita-
ten under. Dessa kategorier är läsning och lärande, läsning i skolan och läsning som 
handlingsfrämjande eller diskussionsskapande. 
 
De antaganden som hamnar inom fält 1 har oftast en baktanke med läsningen. Läsning 
måste tillföra något viktigt till barnet. Den idé som rör sig inom detta fält är att det inte 
är viktigt att barnen läser för nöjets skull eller för att de själva vill det.  
 
Läsning och lärande 
 
Det har i den här undersökningen framkommit att lektörerna ofta har en avsikt med 
barns läsning, denna avsikt går ofta ut på att lektörerna tycker att det är bra om barnen 
tar del av något nytt och lär sig något genom läsningen. Här räcker det inte att endast 
läsa för nöjes skull, läsningen måste tillföra något till barnen. Därför kallas den här ka-
tegorin för just läsning och lärande. Här presenteras en del utvalda citat som hamnar 
inom denna kategori. 
 
1996 
”Många väsentliga tankar om livet berörs och det är en styrka att de lockar till egna funderingar 
istället för att presentera färdiga svar och lösningar. Berättelsen stannar inte vid tonårsproble-
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men utan låter läsaren få inblick i hur människor brottas med likartade frågor oavsett ålder.” 
(18:029/030) 
 
”Johansson är döv, vilket fint flyter in i historien och vi får på ett naturligt sätt inblick i ett dövt 
barns speciella situation. Boken är skriven för döva och hörselskadade barn men kan med fördel 
läsas av vilka barn som helst.” (18:025) 
 
”Även om varken person- eller miljöskildring blir särskilt djup ger boken ändå upphov till fort-
satta tankar.” (6:030/031) 
 
Att boken tar upp någon form av problem anses viktigt här. Barnen ska bli berörda ge-
nom läsningen och fortsätta fundera över de problem som framkommer i boken, exem-
pelvis kring krig och hörselskador. Här ges också exempel på ett antagande som gäller att 
person- och miljöbeskrivning har stor betydelse för om boken ska väcka några mer tankar hos 
läsaren. De tre citaten som förekommer ovan är från 1996. 
 
1991 
”Genom hela handlingen löper en alltför tydlig pedagogisk strävan att förmedla kunskaper om 
historiska fakta.” (18:12) 
 
2001 
”Boken har en lagom blandning av inre och yttre skeenden. Språket är vårdat, ordvalet väl an-
passat till handlingen och målgruppen och mycket beskrivande. Mest berättande text. Stor stil 
med insprängda dekorationer i vikingadesign, som lättar upp sidorna. En lärorik bok utan "un-
dervisning".” (12:286) 
 
Här syns en diskrepans av hur lektörerna betonar olika termer. Termen lärorik ses som 
något positivt, medan termen undervisande har en viss negativ betoning. Dessa citat 
urskiljer också en negativ syn av att en bok alltför uppenbart förmedlar kunskap. 
 
Läsning i skolan 
 
I vissa av de utvalda citaten är också skolan närvarande. Inte så konstigt med tanke på 
att en av lektörerna oftast är en person som är förknippad med skolan. Skolan finns ock-
så med som en punkt i de PM som lektörerna utgår från när de skriver sina omdömen. I 
dessa citat görs antaganden som anser att det är viktigt att böckerna har en pedagogisk 
grundtanke och kan användas i skolan. 
 
1986 
”Sist i boken en information om berättelsen och illustrationerna. En spännande och intressant 
läro- och upplevelsebok, självklar för låg- och mellanstadiet.” (24:30) 
 
”Den stora stilen och den luftigt satta texten med många illustrationer gör att boken kan läsas på 
egen hand från åk 2. Den passar också bra för lässvaga barn på mellanstadiet, t.ex. i oä, avsnittet 
om norden.” (6:13) 
 
1991 
”Utan beskäftiga pekpinnar leder författaren i naturlig samtalston flickan och farbrodern till 
ökade insikter i små steg och läsaren har bara att förtjust följa med. Boken borde omedelbart 
översättas och användas i högstadiets fysikundervisning.” (24:33) 
 
”Det är mycket kluriga svar som ges. Sagorna kan därför mycket väl användas i undervisnings-
sammanhang, företrädesvis på mellanstadiet och högstadiet.” (18:23) 
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I dessa citat urskiljs en positiv idé som visar att dessa böcker fungerar att använda som 
en del av undervisningen i skolan. Dessa böcker är troligen väldigt lärorika och pedago-
giska eftersom de rekommenderas för undervisning. Här finns det flest citat från 1991 
och 1986. 
 
2001 
”Detta är en varm och rolig skildring av problem som barn kan ha när de ska lära sig läsa. Kan-
ske kan det också vara en väckarklocka för föräldrar och lärare att många barn behöver en läs-
träning som utgår ifrån deras verklighet... Många känner säkert igen sig.” (12:272) 
 
Detta citat beskriver en lästräningsbok som mest verkar vara till hjälp för föräldrar och 
lärare.  
 
Här följer ytterligare några citat som visar på en annan intressant aspekt. I dessa citat 
går det att se en problematik om att barns läsning kan störas av pekpinneaktiga pedago-
giska syften, som är alltför uppenbara.  
 
1991 
”Utan beskäftiga pekpinnar leder författaren i naturlig samtalston flickan och farbrodern till 
ökade insikter i små steg och läsaren har bara att förtjust följa med. Boken borde omedelbart 
översättas och användas i högstadiets fysikundervisning.” (24:33) 
 
2006 
”Berättelsen är spännande och lättläst. Det är också invävt lite båtvett, utan att det känns som 
pekpinnar. Varje sida är illustrerad med bilder som väl följer det som berättas i texten utan att 
tillföra något utöver det. Det här är en bruksbok som passar bra för egen läsning i skolår 2-4.” 
(24:732) 
 
I dessa citat ses ett ogillande mot att boken är pekpinneaktig. Böckerna ovan lär ut nå-
got men de ska helst inte vara pekpinneaktiga. 
 
Läsning som handlingsfrämjande eller diskussionsskapande 
 
Här är en del citat som är positiva till att läsning av en bok skapar en diskussion eller 
leder till en handling. Återigen finns baktanken närvarande men inte lika krävande som i 
tidigare avsnitt. Det är bra om böckerna väcker något hos barnen men inte nödvändigt.  
 
2006 
”Sagorna berättar om maktlystnad och girighet och vad man ska akta sig för. De visar på de 
onda sidorna i den mänskliga naturen och kan med fördel användas för att stimulera till diskus-
sion, t.ex. om hur världen ser ut idag.” (18:483). 
 
”I en läsecirkel blir det säkert lätt att få eleverna att minnas egna sommarlovsupplevelser. Denna 
bok passar både på lågstadiet och lite högre upp.” (18:732) 
 
Här är endast två citat från 2006. Lektörerna ser det som en viktig aspekt att boken ska 
leda till någon form av diskussion eller samtal.  
 
Men det finns också exempel på citat där boken inte uppmanas till diskussion 
 
1996   
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”Allt berättas på ett beskäftigt och trivialt sätt och med amatörmässiga akvarellbilder. Inget 
antyder egentligen att författaren vänder sig speciellt till döva barn, men i ett förord uppmanas 
"läraren" att diskutera varje kapitel med sina elever och låta dem associera fritt. Denna instruk-
tion kan gälla vilken skönlitterär bok som helst, och då kan man hellre välja en mer spännande 
än denna.” (18:025) 
 
I detta citat är det en diskrepans mot ovanstående citat. Den omnämnda boken anses för 
dålig att diskuteras överhuvudtaget. 
 
Här är några exempel på citat där det framkommer att lektörerna anser att läsningen ska 
uppmuntra till handling. Det vill säga att barnen ska bli uppmuntrade att göra något ef-
ter läsningen som att få ett nytt intresse eller börja med en ny aktivitet.  
 
1996 
”Målgruppen är ungdomar och syftet att inspirera till eget skrivande, vilken genre man än vill 
ägna sig åt. Mycket är rent underhållande att läsa, nästan allt relativt lätt för den som är en van 
läsare. Stilen skiftar med författarna, gemensamt är att de haft unga läsare i tankarna.” 
(18:034/035) 
 
2006 
”Flickornas stora djurintresse förmedlas till läsaren och kanske kan någon inspireras till att göra 
sin egen tidning ... Detta är en vardagsnära, lite småtrevlig bok framförallt för redan djurintres-
serade barn.” (12:781) 
 
”Detta till trots kan nog boken fungera som lättläst förströelse och dessutom som inspiration till 
att börja med musik - att starta ett band framställs avdramatiserat och lärorikt. Hela processen 
beskrivs och till texten används noter som förklarar termer som till exempel stämnyckel.” 
(12:838)  
 
”Man lär sig mycket på ett underhållande sätt, och författarens intention att inspirera unga läsare 
till egna sägenutflykter får säkert gensvar. Boken är rikt illustrerad med svartvita bilder som 
knyter an till berättelserna på ett uttrycksfullt sätt.” (12:291) 
 
I dessa fyra citat urskiljs det att läsningen kan leda till inspiration till aktion. Exempel är 
att starta ett band eller att göra en egen tidning. Återigen är en majoritet av citatet från år 
2006. 

6.2 Fält 2 
 
Att barnen ska tillfredsställas känslomässigt är en stor del av detta fält, detta kan de göra 
genom en speciell upplevelse vid läsning. En bra barnbok är en bok som barnen gillar 
och vill läsa. Lektörerna tycker att det är viktigt att barnen läser något som de gillar och 
kräver därför att en bok innehåller vissa saker som har delats in i kategorier.  Dessa ka-
tegorier är böcker ska locka till läsning och läsning ska tillfredsställa barns känslor och 
behov. Detta fält hämtar inspiration från process 1, här kan man urskilja en mer modern 
syn som är inriktad på barns upplevelser genom läsningen. 
 
Böcker ska locka till läsning 
 
Något som syns tydligt i de här citaten är att böckerna ska locka barn till läsning och det 
är främst ickeläsaren som ligger i fokus. Både språket och bilder anses här som viktiga 
aspekter. Ickeläsarna anses också kunna lockas bättre av lättlästa texter. 
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1991 
”En lagom spännande liten mysteriebok för dem som just kommit över nybörjarstadiet på låg-
stadiet. Lagom korta stycken, avstavade ord och medelstor typografi samt mycket fina illustra-
tioner i svart-vitt gör boken inbjudande och läsvänlig.” (12:25) 
 
1996 
”[Boken] är skriven i kapitelform men ser ut som en bilderbok vid första anblicken. Lässvaga 
barn som ofta fastnar för bilderböcker och skräms av kapitelböckernas vanliga format fångas 
säkert av denna. Boken, som är härligt illustrerad av [illustratören], har ett lockande utseende 
och många fantastiska bilder. De duktiga lågstadieeleverna och de på mellanstadiet kommer att 
lockas att läsa den just för bildstödets skull.” (18:025) 
 
2006 
”Bokens åtta kapitel har ett vardagligt och lättillgängligt språk, och dess korta meningar i kom-
bination med en luftig text gör den mycket lättläst. Man anar att en fortsättning följer, vilket inte 
är negativt med tanke på att boken mycket väl kan fungera som en inkörsport för den ännu inte 
inbitna bokslukaren.” (12:811) 
 
”Texten är lättläst i små korta kapitel och anknyter fint till lågstadiebarnens liv. Illustrationerna 
består av många roliga inslag i textmassan men finns också i kanterna på uppslagen. Färgerna är 
pigga och accentuerar de härliga barnen. En bra bok som sporrar lite yngre, nya läsare.” (6:804) 
 
”[Illustratörens] naivistiska, något spretiga men mjuka, berättande bilder förstärker den humo-
ristiska stämningen. Layouten är välgjord och tilltalande. En mycket läsvärd och bra högläs-
ningsbok.” (12:032) 
 
I dessa omdömen uttrycks det antaganden om att bilderna i boken kan locka ungdomar 
som inte kan läsa eller har lässvårigheter. Därmed verkar bilderna spela en stor roll för 
texten och läsningen. Bilderna anses till exempel göra boken läsvänlig och har ett lock-
ande utseende på grund av sina bilder. Även texten anses viktig och i ett specifikt citat 
även layouten. Inga citat från 1986 har kommit fram här i undersökningen. Annars är 
citaten ganska väl utspridda, dock med en liten majoritet från 2000-talet.  
 
Tidigare gavs det exempel som mestadels var positiva till bilder. Men nu redovisas 
istället några citat där lektören är negativ till en dålig text eller bild. Detta tyder på vil-
ken betydelse som lektörerna anser att dessa aspekter har för läsningen. 
 
1986 
”Boken lever inte upp till de förväntningar som den inbjudande och säljande omslagsbilden 
inger.” (24:24) 
 
1991 
”Tyvärr lockar varken omslag eller layout till läsning, den ser helt enkelt fruktansvärt tråkig och 
tungläst ut.” (24:23) 
 
2001 
”Tonen i bilderna går närmast emot textens, och jag upplever bilderna närmast som något som 
stör läsningen. Kanske är det lite av en mellanbok, fast en helt godkänd sådan - och den unga 
författaren har tiden för sig.” (18:209) 
 
2006 
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”Berättelsen är hackig och ojämn med många vändningar och dessutom har den ett vuxet tilltal. 
Spänningen infinner sig inte och inkonsekvensen i tilltalet gör att läsaren snabbt tappar tråden. 
Behållningen är de vackra och stämningsfulla illustrationerna i akvarell. Dova och lite murriga, 
men charmerande i sitt utförande. Tyvärr räcker inte det för att boken ska bli läsvärd.” (24:709) 
 
Citaten ovan är negativa till antingen text eller bild. Här är det inte längre fråga om att 
de kompletterar varandra. Bilderna anses tråkiga och dåliga på att komplettera texten. 
Ett antagande gäller också att omslaget spelar roll för om boken överhuvudtaget ska 
läsas. Överlag anser de att bilderna har mycket stor betydelse för läsningen. Här är det 
bra spridning av citat från de olika årtalen.  
 
Läsning ska tillfredsställa barns känslor och behov 
 
Här är några exempel på citat där det urskiljs en idé som värdesätter att läsningen ger 
barnet någon form av känslomässig upplevelse. Både text och bild kan ge denna upple-
velse. Kanske blir barnet glad eller lycklig genom läsning av en speciell bok.  
 
2001 
”Lästräning med den här sagoboken ger en lagom utmaning, och förmodligen såväl läsglädje 
som igenkännandets glädje.” (6:328) 
 
2006 
”De färgstarka, humoristiska bilderna bidrar starkt till det positiva helhetsintrycket. Det här är 
en bok som man blir glad av att läsa.” (6:804) 
 
Ett antagande som urskiljs är att barnen kan bli lyckliga eller glada av läsningen. Ter-
men läsglädje är också synlig i ett citat. Båda citaten kommer här ifrån 2000-talet. 

6.3 Fält 3 
 
Inom fält 3 fokuseras det på en likhet mellan barn och vuxnas läsning. Huvudfokus är 
att vuxna även kan läsa och ta del av barnlitteratur. Det har inte funnits speciellt många 
citat som passar inom detta fält. Det kan tyda på att det råder brist på detta fälts anta-
ganden bland lektörer, dock kan jag bara tala för lektörerna i de omdömen som jag un-
dersökt. Detta fält hör samman med process 2 som visar på att det finns en likhet mellan 
barns och vuxnas läsning. Detta fält lutar sig bort från Aries tankar om barnlitteraturen 
och barns läsning som unik och egen. 
 
Det finns en likhet med barns och vuxnas läsning 
 
Här anser lektörerna specifikt att barnböcker kan läsas både av barn och vuxna. Vilket 
tyder på att de också likställer barns och vuxnas läsning. 
 
1986 
”Nog kan vardagens små händelser vara tillräckligt spännande både för barn och vuxna.” 
(12:26) 
 
1991 
”Det är enkelt logiskt, mycket pedagogiskt och med en väl strukturerad progression. Till och 
med jag begriper vad det handlar om.” (24:33) 
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2001 
”Bokens udd mot samhällsutvecklingen är vass. Den understryker individens och den vuxnes 
ansvar (varför boken även är lämplig läsning för vuxna). Genom Sebastians och Robins ögon 
speglas och görs de vuxnas handlande tydligt. Språket är rakt och okomplicerat. Rytmen haltar 
bitvis, men som helhet flyter det fint med trovärdighet i dialogen och närhet till ungas tänkande 
och uttryck.” (6:336) 
 
”… man sympatiserar starkt med berättarjaget. En mysig samling som med fördel kan läsas 
både av barn och vuxna!” (18:225) 
 
”Boken är en mycket tänkvärd, målande och välskriven berättelse, för såväl barn som vuxna, 
om att vara behövd och behovet som alla har av att ha någon som vakar över en.” (6:336) 
 
”det finns något för alla slags läsare. Nybörjarläsaren får sitt, liksom den som för länge sen 
knäckt läskoden. Även vuxna har glädje av innehållet och kan med fördel dela läsupplevelsen 
med barnen.” (24:452) 
 
Här är exempel på när lektörer anser att en bok kan läsas av, passa för eller tilltala både 
barn och vuxna. Här beskrivs att även de vuxna kan lära sig något alternativt få ut något 
genom läsning av barnlitteratur. Exempelvis beskrivs att vuxna kan dela barns läsupple-
velser. I citatet från 1991 är det mycket tydligt att barns och vuxnas läsning likställs. Då 
lektören anser sig ligga på samma nivå som barnet. Vid undersökningen var flest citat 
här ifrån 2000-talet, men de är ändå ganska väl utspridda över tid.  

6.4 Fält 4 
 
Inom detta fält presenteras antaganden som behandlar en syn om att barnlitteratur och 
vuxenlitteratur och även läsningen av denna är två helt olika saker. De bygger vidare på 
Aries tankar om grundandet av barndomen, där barndom är något unikt och eget. Där-
med skiljer de också på barns och vuxnas läsning. Inom detta fält fokuseras det även på 
och tas upp några aspekter i barnböcker som skiljer dem från vuxenlitteratur. De katego-
rier som framkommer inom detta fält är barns och vuxnas läsning är skild åt och kvalitet 
och språk.  
 
Barns och vuxnas läsning är skild åt 
 
Först kommer några citat där lektören har bestämda åsikter om vad barn ska läsa och 
sedan några citat där lektörens åsikter om vad barn ska och inte ska läsa blir tydliga. 
 
1986 
”Inte är det här ’stor litteratur’, men det kan bli till stor inspiration för många skolbarn.” (6:13) 
 
”För den som är road och intresserad av spöken, är den här boken en trivsam stunds förnöjelse 
utan krav på eftertanke eller mental ansträngning.” (18:24) 
 
”Detta är knappast någon barnbok. En läsare av Klumpe Dumpe böckerna har nog inte de refe-
renser som behövs för att förstå denna skildring av tonåringarnas värld med hotfulla ligor, disco 
och vitsigheter av vuxentyp.” (12:36) 
 
2001 
”Det är en bok utan andra ambitioner än att underhålla, som säkert kommer att uppskattas av 
målgruppen idrottsintresserade mellanstadiekillar.” (12:291) 
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2001 
”Man blir verkligen känslomässigt gripen av Malins utsatthet. Därför känns slutet platt och 
knappast trovärdigt. Boken bör läsas med stöd av en vuxen. Den ger upphov till många funder-
ingar och frågor.” (18:) 
 
I dessa citat anser lektörerna att barnen exempelvis inte kan läsa boken utan en vuxen 
eller förstå skämt för vuxna. Det finns också antaganden i citaten som går att tolka som 
att lektörerna ser ner på litteraturen. Citaten kommer från 1986 och 2001 vilket är ett 
ganska stort hopp. 
 
1991 
”Barnen i boken är i 10-årsåldern och läsarna förväntas nog vara detsamma, trots det svåra språ-
ket med de för den åldern avancerade hänvisningarna.” (18:12) 
 
2001 
”En del detaljer känns främmande, men för mellanåldern är det roande läsning.” (24:457) 
 
2006 
”Min enda invändning är författarens ibland alltför uppenbara etnocentrism i skildringen av 
landet Peru och dess invånare. Boken lämpar sig väl för läsare i åldern 12 år och uppåt.” 
[24:794] 
 
Här ses exempel på att lektörer har många synpunkter om vilka barn som ska läsa vilka 
böcker och i vilken ålder de behöver vara för att kunna läsa dessa böcker. Det är särskilt 
tydligt här i detta citat från 1996. Det märks också till viss del även 2001 och 2006.  
 
Kvalitet och språk 
 
Här är lektörerna noga med kvalitet och språk vad som passar för barnen att läsa. Först 
kommer några exempel där lektörerna har åsikter om kvalitet. Eftersom det gäller barn-
böcker läggs det stor vikt vid lättlästa böcker.  
 
1991 
”Språkdräkten är enkel samtidigt som den innehåller en hel del onödigt svåra konstruktioner, 
och är fullständigt befriad från konstnärliga, poetiska eller andra litterära kvaliteter.” (12:18) 
 
”Ingen av långseriens särmärken saknas. Schablonmässigt person- och miljöskildring, urvattnat 
språk, tröttsam jargong, högt tempo och substanslöst innehåll kännetecknar boken.” (18:28) 
 
2006 
”Språket fungerar men är utan överraskningar. [Boken] är en underhållande historia med många 
karaktäristiska ungdomliga ironier. Detta är typisk förströelselitteratur.” (18:498) 
 
Här ses exempel på kvalitetsdebatten. I vilken kvalitet behöver böcker för barn vara, ska 
barnen få läsa vad som helst och så vidare. Dessa tre citat ovan är populärlitteratur därav 
de mindre positiva omdömena. Antagandena om kvalitet är väl utspridda från 1991 till 
2006.  
 
Här redovisas några citat som visar vad lektörerna tycker om språket och då särskilt 
lättlästa böcker. 
 



33 

1986 
”Meningarna är staccatokorta och boken känns för kort – den slutar mitt i höjdpunkten – på det 
sättet är det en typisk läsa-lätt-bok. Lättläst är den också och innehållsmässigt bra, jag hade 
gärna läst en längre bok på samma tema.” (12:20) 
 
2001 
”Texten är indelad i block. Det finns mycket luft mellan blocken och varje block består av högst 
5 korta rader.” (6:328) 
 
2006 
”Bokens åtta kapitel har ett vardagligt och lättillgängligt språk, och dess korta meningar i kom-
bination med en luftig text gör den mycket lättläst. Man anar att en fortsättning följer, vilket inte 
är negativt med tanke på att boken mycket väl kan fungera som en inkörsport för den ännu inte 
inbitna bokslukaren.” (12:811) 
 
”Boken är skriven för målgruppen barn med lässvårigheter. Alltså är typografin luftig, de sam-
manhängande styckena mycket korta, ibland bara en eller två meningar, och språket enkelt.” 
(18:470) 
 
I dessa citat görs tydliga antaganden om språk och vilken roll de har rörande barns läs-
ning. Här tas även upp och ges exempel på vad som kännetecknar en lättläst bok. Till 
exempel vilka aspekter som anses positiva i texten. Detta är oftast att den är luftig, stor 
stil, att den uppfattas som tunn med ett mindre antal sidor, korta kapitel. Dock bör bo-
ken inte vara för kort som det anmärks i ett av citaten ovan. Här är citaten väl utspridda. 
Lektörerna är överlag positiva till lättlästa böcker och ser helst en hög språklig kvalitet 
oavsett årtal.  
 

6.5 Sammanfattning av resultatredovisningen 
 
För att förtydliga läsandet i de nästföljande kapitlen presenteras här en sammanfattning 
av det mest relevanta inom varje fält i resultatredovisningen. 
 
Fält 1 
 
Detta fält bygger på antaganden om att barns läsning helst ska ha en utlärande aspekt 
med fokus på kunskap och moral. En annan idé bygger på att läsning ska väcka vidare 
funderingar hos barnet. Barnen ska också lära sig om olika problem i samhället. En pe-
dagogisk grundtanke är synlig inom detta fält som syftar på att skönlitterära böcker för 
barn ska kunna användas i skolan. Skolans närvaro är dock inte så konstig med tanke på 
att den faktiskt finns med i det PM som lektörerna utformar sina omdömen efter. Den 
pekpinneaktiga undervisningen i böcker ses som negativ. Lärorik anses vara en positiv 
term medan undervisande har en negativ klang. Ytterligare idéer inom detta fält är att 
barns läsning ska leda till handling och skapa diskussion. Några exempel inom detta fält 
visar på ett antagande om att barn ska lära sig något genom läsningen. Här ges exemplet 
att de kan få kunskap om och bli inspirerade att börja spela ett särskilt musikinstrument, 
efter att ha läst en skönlitterär bok. Dessa böcker blir som en blandning av fack- och 
skönlitteratur. 
 
Fält 2 
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Här är barns upplevelser genom läsning i fokus. Både text och bild är här viktiga för 
upplevelsen. Böcker ska locka till läsning och de som helst ska lockas är ickeläsarna. 
Antaganden inom detta fält är att läsningen ska tillfredsställa barnens känslor och be-
hov. Här värdesätts en idé om att läsning ska ge barnet en känslomässig upplevelse. 
Exempel på detta är njutning och läsglädje, att barnen blir glada eller lyckliga av läs-
ningen.  Bilder och layout anses här ha betydelse för barns val av böcker men också för 
att locka till läsning. Exempelvis kan ett icketilltalande omslag göra att barnet väljer en 
annan bok. 
 
Fält 3 
 
Att barnböcker också kan läsas av vuxna är i fokus inom fält 3. De drar inte någon tyd-
lig gräns mellan barns och vuxnas läsning utan fokuserar på en likhet dem emellan. Det-
ta fält var dock sparsamt med antaganden och inte många omdömen placerades här. 
Gränsen mellan barnlitteratur och vuxenlitteratur dras redan i det PM som lektörerna 
arbetar utifrån. I omdömena som hamnar inom detta fält nämner lektörerna aspekter 
som kan vara viktiga både för barn och vuxna. I en del omdömen anses även de vuxna 
kunna få ut något av barnlitteratur. 
 
Fält 4 
 
Huvudfokus här är att barnböcker har sina särpräglade egenskaper vilket tyder på att de 
skiljer sig från vuxenböcker. Inom detta fält finns det antaganden som tyder på att barns 
läsning står under vuxnas läsning. Inom detta fält finns en del omdömen som innehåller 
en rekommenderad åldersgräns för läsning. Det är en aspekt som tydligt visar en skill-
nad mellan barns och vuxnas läsning. Kvalitetsaspekten är också viktig här. Exempelvis 
anses det att populärlitteratur är sämre litteratur och att barn behöver läsa böcker av hög 
kvalitet. En negativ syn av en bok ges för att den är beskriven som helt befriad från litte-
rära kvaliteter. En positiv syn mot lättlästa böcker är också tydlig inom detta fält vilket 
är en aspekt som skiljer barnlitteratur från vuxenlitteratur.   
 

7. Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel börjar med ett diskuterande avsnitt som kopplar samman resultatredovis-
ningen med den tidigare forskningen. Sedan följer slutsatser, där jag försöker att svara 
på de frågeställningar som varit centrala för uppsatsen. Kapitlet avslutas med mina egna 
förslag till hur lektörers bedömning av barnböcker kan utvecklas till det bättre samt för-
slag till fortsatt forskning inom det här ämnesområdet. Men först kommer jag här att ta 
upp hur jag anser att arbetet med uppsatsen har fungerat. 
 
Som i många andra uppsatser har frågeställningen varit en problematik även här i min 
egen uppsats. Dock anser jag att antaganden om läsning rymmer det som jag helst har 
velat få fram med den här uppsatsen. De antaganden som jag anser lektörer gör om läs-
ning och som har framkommit i min undersökning har varit både bra och dåliga. Skill-
naden över tid syns delvis, dock hade denna kanske blivit tydligare vid ett större materi-
al och om möjligt en kvantitativ undersökning. Jag anser att tidsskillnaden blir svårare 
att se vid en kvalitativ undersökning. Det som går att urskilja i min uppsats är att det 
finns en förändring. Den förändring som jag velat få fram är svår att urskilja i en så pass 
liten undersökning. Det mitt material gör är att väcka en tanke om hur en eventuell för-



35 

ändring kan se ut. Jag kan urskilja vissa historiska tendenser, vilket ändå säger något om 
perioden och hur det kan se ut. Att en del förändringar märks av i min lilla undersök-
ning ger ändå indikationer på att den verkligen existerar. Idé- och ideologianalysen har 
fungerat bra för mig. Jag hade redan från början tänkt mig någon form av textanalys för 
mitt uppsatsämne, istället för exempelvis intervjuer. Så här i efterhand ser jag att det 
kanske hade varit intressant att även ha med inköpsaspekten, kanske genom en intervju 
med en bibliotekarie. Då hade det mer framkommit hur lektörernas värderingar av barns 
läsning påverkar bibliotekarierna. Det hade varit intressant att med min teoretiska mo-
dell i så fall se om det är någon skillnad ifrån vilket fält som lektörernas omdömen 
hamnar inom och hur böckerna sedan köps in. Jag tycker att även den teoretiska modell 
som jag använt har varit relevant för min uppsats. Jag har inte funnit någon modell som 
specifikt behandlar läsning så en sammankoppling av Nikolajevas modell om barnlitte-
ratur och de två processerna om läsning och historia har fungerat bra som teori. De har 
också mycket gemensamt med mitt analysinstrument dimensioner. 

7.1 Diskussion 
 
Här kommer jag att koppla resultatredovisningen till den tidigare forskningen. Jag har 
valt att lägga koppling till tidigare forskning som ett eget kapitel eftersom jag inte haft 
med detta i det tidigare kapitlet resultatredovisning. Det är främst för tydlighetens skull 
som jag valt att redovisa dessa var för sig. 
 
En del föräldrar i Anderssons & Hanssons uppsats påtalar att läsningen är till för att lära 
barnen något och utöka exempelvis deras kunskaper om språk och stavning. Men de 
flesta tyckte att denna kunskap skulle komma automatiskt. Nettervik skriver att det var 
under 1960-talet som det blev vanligt med böcker som barn genom läsning skulle göras 
medvetna om de problem som råder i samhället. Kåreland säger att läsaren idag kan 
känna igen sin egen vardag i de flesta moderna barn- och ungdomsböcker. Dessa forska-
res tankegångar är något som jag också urskiljt i min egen uppsats som viktigt för fält 1, 
där olika pedagogiska aspekter sätts i fokus och läsningen ses som ett läromedel. Att 
barnen ska bli medvetna om exempelvis problem i samhället var ett tydligt antagande i 
min undersökning, genom att läsningen ansågs behöva vara moral- och kunskapsska-
pande. Fokus läggs också på kontentan att läsningen väcker nya tankar och att dessa 
tankar tas upp och diskuteras antingen i skolan eller i hemmet. Inom fält 1 kan inspire-
rande läsning ses som något positivt. En idé urskiljs om en pedagogisk syn som ser läs-
ning som en inspiration till aktion. Något måste hända i samband med läsningen. Läsa-
ren måste få inspiration och kanske även nya intressen. Läsningen måste leda till att 
barnet utvecklas positivt. Detta nya intresse beskrivs ofta som att förutom att läsa en 
skönlitterär bok kanske barnet också blir sugen på att börja spela gitarr. Jag anser att 
detta kan benämnas som att en hybrid mellan fack- och skönlitteratur därmed har ska-
pats. 
 
I analysen märks en skillnad på lärorik respektive undervisande litteratur. Antaganden 
gäller att det är negativt om boken har ett undervisande syfte, det är bättre att den är 
lärorik. Det anses idag mer viktigt att boken lockar till läsning istället för att kännas 
undervisande. Vad är egentligen skillnaden på undervisande och lärorik litteratur? Själv 
kopplar jag samman undervisande litteratur med skolan. Jag ser också undervisning som 
passiv eftersom den är förmedlande medan lärande är mer aktivt, med en aktiv mottaga-
re. 
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Nodelman anser att barnen själva borde bedöma vad som är en bra bok och vad de vill 
läsa. Att barn ska läsa för nöjes skull är också något som urskiljs hos Nodelman. Lektö-
rerna i min undersökning tycker att nöjesläsning är en viktig aspekt för barnen. Detta 
värdesätts specifikt inom fält 2 som fokuserar på barns känslomässiga upplevelser ge-
nom läsningen. Jag anser att Nodelmans tankegångar visar på en ny och modern syn på 
barns läsning, som är mer orienterad på deras känslor och upplevelser. Jag är mycket 
positiv till att hans tankar kan urskiljas i min egen undersökning, bland lektörernas an-
taganden. 
 
Inom fält 2 urskiljer jag ett pedagogiskt perspektiv, där det allmänna antagandet är att 
locka ickeläsare att börja läsa. Till ickeläsare räknar jag då sådana som kan läsa men 
inte är aktiva läsare. Aspekter som är viktiga för att locka barn till läsning är här först 
och främst en bra text, men även bilderna anses ha betydelse för att locka barnen till 
läsning. Även layouten anses spela stor roll för läsaren och hur denne tilltalas av boken.  
 
I Andersson & Hanssons uppsats framkommer det att deras informanter tycker att böck-
er för barn borde hålla en viss kvalitet. Skildringar av våld, sex och i viss mån religion 
anses olämpliga för barns läsning. Bengtsson tar också upp vissa aspekter på kvalitet. 
Det råder en negativ syn på läsning av populärlitteratur i lektörsomdömena. Detta är 
något som är allmänt vedertaget att denna litteratur anses ha lägre kvalitet. Man ser här 
att det pågår en debatt om böckernas kvalitet och att barnen helst ska läsa böcker med 
hög kvalitet. Några som inte räknas till detta är populärlitteraturen. Det råder ett allmänt 
antagande om att populärlitteratur eller litteratur med sämre kvalitet är dålig för barnen. 
Detta märks inom fält 4 i min undersökning. Wahlström tar upp detta i sin uppsats och 
hon anser att lektörerna har en negativ syn på denna. Lektörerna i Wahlströms uppsats 
tycker att populärlitteraturen anger dålig smak och inte fungerar så bra som ett bild-
ningsredskap. I Ivarssons uppsats urskiljs också en negativ syn på populärlitteratur. Den 
är utgiven för 30 år sedan men ändå råder en liknande syn än idag. I min undersökning 
beskriver en lektör att en bok är helt befriad från ”litterära kvaliteter”. Populärlitteratur 
anses fortfarande som ”sämre” litteratur år 2006, av vad som framkommit i min under-
sökning. Jag tycker det är lite synd att deras åsikter ibland är mycket starka här då det 
påverkar barnens läsning. Om lektörerna tycker att en bok är dålig låter kanske bibliote-
karierna bli att köpa in den, vilket leder till att barnen missar läsning av den boken. Jag 
tycker att det är tråkigt att populärlitteratur fortfarande anses ha låg kvalitet. Vem be-
stämmer denna kvalitet?  Jag anser även att den innehållsliga kvaliteten spelar lite för 
stor roll för lektörerna. Jag menar dock inte här att all populärlitteratur är bra, självklart 
håller mycket av den låg kvalitet. Samtidigt undrar jag om det inte är bättre att barnen 
läser populärlitteratur än ingenting alls? Detta är en väldigt viktigt fråga idag då barns 
läsning delvis minskar. Detta kan ses exempelvis i statistiken från Kulturen i siffror om 
att utlåning av barnböcker har minskat sedan 1980.  
 
Zohar Shavit har åsikter om att barn inte läser på samma sätt som vuxna och inte heller 
kan ta del av litteratur som är lämpad för vuxna. Hon anser att barn behöver litterära 
verk som har kort text och mindre antal sidor än de vuxna. Hon anser att vuxna kan läsa 
barnböcker men inte tvärtom. I min undersökning märks detta genom att de vuxna 
uppmuntras att läsa barnböcker men barn uppmuntras inte att läsa vuxenböcker. Inom 
fält 4 är de ganska strikta efter årtal, att barn i en viss ålder bara kan läsa vissa böcker 
som passar för den åldersgruppen. Detta är i likhet med de tankar som Aries har om 
barndom som unik och egen. Buckingham säger att denna indelning av barndom efter 
ålder är särskilt tydlig i olika institutioner för barn, där nämner han skolan som exem-
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pel. Jag tycker att det är synd att de är så fokuserade på åldersgrupper, det borde vara 
förmågan som räknas. I alla fall när det gäller läsning. Shavit säger också att barnböcker 
som tilltalar vuxna är mycket populärare än de som endast tilltalar barn. Vissa lektörer i 
min undersökning är dock negativa till om barnböcker har ett vuxet tilltal. När lektörer 
tycker att även vuxna bör ta del av barnlitteratur handlar litteraturen ofta om något sam-
hällsproblem som även de vuxna bör ta del av. Lektörerna ger också vissa exempel på 
böcker som kan läsas av både barn och vuxna.  
 
Peter Hunt anser att det är viktigt att barns läsning står likvärdig med vuxnas läsning. 
Informanterna i Erikssons uppgift tycker också att en bra barnbok ska kunna läsas både 
av barn och vuxna. Dessa aspekter är mest tydliga inom fält 3 där det fokuseras på att 
det faktiskt finns en likhet mellan barns och vuxnas läsning och att barn kan läsa vuxen-
litteratur och tvärtom. Men trots att dessa åsikter är tydliga i den tidigare forskningen är 
de inte så tydliga i min undersökning. Endast ett fåtal omdömen innehöll denna syn. Ett 
exempel från analysen är en bok som beskrivs som lämplig att läsa för både barn och 
vuxna. Lektören anser att barnen kan dela läsupplevelsen med de vuxna. Att barn kunde 
läsa vuxenböcker är ett fenomen som var mer vanligt för några 100 år sedan då barn-
domen inte existerade och barn blev vuxna vid 6-årsålder enligt Nettervik. De böcker 
som fanns för barn var samma som fanns att tillgå för vuxna. Dock förändrades denna 
syn i och med Aries och en ny syn på barndomen som unik och egen skild från ”vuxen-
domen” växte fram. Åsikter i tidigare forskning finns om att barnlitteratur ska stå lik-
värdig vuxenlitteratur. Att fält 3 inte är så utmärkande i analysen tyder på att denna 
aspekt inte är så vanlig idag i alla fall inte i de omdömen som jag har undersökt. Möjli-
gen är det därför som fält 3 inte har så stort genomslag i min analys då det egentligen 
inte existerar längre? Begreppet barndom var en revolutionerande upptäckt men att dela 
in barnen i fack kanske inte är det allra bästa. Jag anser att lektörer gör en skillnad då de 
ofta anser att kvalitet och andra saker är extra viktigt vid barns läsning. Jag tror inte att 
de tittar på samma sätt när det gäller vuxenlitteratur.  
 
Föräldrarna i Andersson & Hanssons uppsats tyckte att böcker för barn borde hålla en 
viss kvalitet vad gäller språket. De ansåg det också viktigt att böckerna utvecklade bar-
nens läsförmåga. En annan aspekt som lektörerna värdesätter högt i min undersökning 
är språket. En bok anses behöva ha vissa språkliga kvaliteter för att tilltala barns läs-
ning. Detta tas upp i Erikssons uppsats där informanterna räknar bra skönlitteratur efter 
hur den är utformad språkligt. Språket ska vara korrekt och helst utan svordomar. Det 
ses också som positivt ifall läsaren kan öka sitt ordförråd. Jag tycker att det är bra att 
lektörerna månar om den språkliga kvaliteten. Detta är mycket viktigt för barnens läs-
ning. Lättlästa texter ser lektörerna ofta som något positivt. De aspekter som lektörerna 
ansåg viktiga för lättlästa böcker var stor stil, tunna häften, lite antal sidor. De ansåg att 
böcker som är lättlästa är bättre på att locka barn till läsning. Jag har märkt att det oftast 
förekommer positiva antydningar till om en bok är lättläst. Om boken får ett negativt 
omdöme kan oftast ha att göra med att den inte är lättläst. Samtidigt tycker inte jag att 
det behöver vara något negativt att främja för lättlästa böcker. Det är bra att det finns 
böcker för de barn som har problem med att läsa. Samtidigt anser jag det lite märkligt 
att koppla samman lättlästa böcker med kvalitet. Det finns exempelvis lättlästa versio-
ner av klassiker som då är kraftigt förkortade. Har boken då verkligen fortfarande sam-
ma kvalitet? Återigen tyder detta på en skillnad. Att barnlitteratur och vuxenlitteratur 
eller att barns läsning och vuxnas läsning skiljer sig åt, verkar en majoritet av lektörerna 
tycka.   
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I analysen och speciellt inom fält 4 ges en del exempel på antaganden som utgör att 
barns läsning inte är lika mycket värd som de vuxnas läsning. Exempel kan vara en 
barnbok där skämten anses för svåra för barn. Ett annat exempel är när en bok anses 
behöva läsas med stöd av en vuxen. Tankar om barnens självständighet vid läsningen är 
här inte särskilt stora. Det urskiljs också spår av Aries tankar om barndomen som unik 
och egen genom att lektörerna rekommenderar vissa böcker för vissa åldersgrupper. Ett 
antagande gäller att barnet behöver vara 10 år för att kunna läsa och ta till sig en speciell 
bok på rätt sätt. Men jag tror inte alla barn ligger på samma nivå när det gäller läsning 
även fast de är i samma ålder. Samtidigt kan det vara så att de kanske underminerar bar-
nens intelligens. Barnen kanske kan och förstår mer än vad lektörerna tror. 
 
En förändring som skett och som också märks i min undersökning är den mellan lärorik 
läsning och nöjesläsning som kan kopplas samman med process 1. Detta syns tydligt i 
Sara Bengtssons uppsats. Bengtsson tar i sin uppsats upp att det under 1970-talet var 
vanligt att de vuxna tyckte att läsning skulle vara något nyttigt och bokens kvalitet an-
sågs också spela stor roll för barnens läsning. Barnen hade då inte så stor makt att själva 
välja vad de ville läsa. Men detta utvecklades senare till att det under 1990-talet mer 
fokuserades på barns läslust, läsglädje och att de skulle läsa för nöjes skull. En fokuse-
ring på undervisande litteratur var tydligast i citat från 1986-1991. Dock är det här en 
aspekt som kan sättas samman med det PM som finns för lektörer då det före 1997 an-
gavs instruktioner om att skriva hur boken passar i skolan. Efter 1997 förtydligades 
denna punkt till att gälla enbart för de böcker som fått en bra recension. Medan njut-
ningen var mer i fokus under 2000-talet. Inom process två visas ingen tydlig gräns mel-
lan årtalen. Aries tankar om att barnlitteratur och barns läsning står för sig själv är syn-
liga både idag och för 20 år sedan. Dock är citaten som visar på en likhet mestadels från 
2000-talet, men det är ett sådan litet antal att det blir svårt att säga något. 
 

7.2 Slutsatser 
 

• Hur ser lektörernas antaganden om barns läsning ut?  
          – Vilka aspekter är särskilt förekommande och fokuserade på? 

 
Lektörers antaganden om barns läsning yttrar sig på olika sätt. Dessa olika yttringar har 
jag kunnat kategorisera och dela in i fyra olika fält.  De aspekter som fokuseras på skul-
le jag översiktligt kunna säga att de är de sammanfattande rubrikerna inom varje fält i 
resultatredovisningen. Men för att förtydliga kommer jag att gå in lite djupare på varje 
rubrik.  
 
De rubriker som finns inom fält 1 är läsning i skolan, läsning och lärande samt läsning 
som handlingsfrämjande och diskussionsskapande. Läsning i skolan innehåller de anta-
gande som fokuserar på hur boken ska läsas och användas i skolan. Och vad som är 
viktigt för läsningen där. Denna aspekt förekommer i PM:et och är därmed extra viktig. 
Koncentrationen ligger också på huruvida en bok är undervisande eller lärorik och vad 
som är bäst för barnen att läsa. Läsningen ses här av lektörerna som ett läromedel. Inom 
läsning och lärande anses det viktigt att böckerna tar upp någon form av problem. An-
taganden gäller att barns läsning ska väcka vidare funderingar. Läsning som handlings-
främjande och diskussionsskapande handlar om inspiration till aktion. Lektörerna ser 
vissa böcker som särskilt utlärande och att barnen genom läsningen kan bli inspirerade 
till att som i exemplen spela gitarr.  
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Inom fält 2 finns rubrikerna böcker ska locka till läsning och läsning ska tillfredsställa 
barns känslor och behov. Inom Böcker ska locka till läsning finns antagandet som gäller 
att bild och text spelar en stor roll för läsningen och i vissa fall även layouten. Även 
omslaget eller framsidan anses spela roll för vilka böcker som barn väljer att läsa. I 
Läsning ska tillfredsställa barns känslor och behov är det barnet och vad det gillar att 
läsa som står i centrum. En viktig term som nämns är läsglädje, att barnen ska bli glada 
av läsningen.  
 
Fält 3 har endast en rubrik det finns en likhet mellan barns och vuxnas läsning. Här be-
döms barns och vuxnas läsning som likvärdig i lektörernas omdömen. Lektörerna lägger 
sig på barnets nivå. Exempel beskriver att de kan dela läsupplevelsen med barnet.  
 
Fält 4 har rubrikerna barns och vuxnas läsning är skild åt och kvalitet och språk. Inom 
Barns och vuxnas läsning är skild åt råder det ett allmänt antagande om att det före-
kommer en diskrepans mellan hur barn och vuxna läser och även mellan den litteraturen 
de läser. Barns läsning anses stå för sig själv och inte ha så mycket likhet med de vux-
nas läsning. Skillnaden ligger exempelvis i en rekommenderad åldersgräns eller att lek-
törerna har antaganden om att barnen inte kan läsa vissa böcker och att deras förståelse 
är mindre än de vuxnas. Nästa rubrik är språk och kvalitet. Här urskiljs det antaganden 
om att populärlitteratur är sämre litteratur än den övriga litteraturen och den rekommen-
deras inte för läsning i lika hög grad. Barnböcker anses också behöva innehålla ett visst 
språk. Lättlästa böcker är mycket populära bland lektörerna och främjas i hög grad för.  
 

• Hur ser dessa antaganden ut i relation till den historiska kontexten under en 20-
års period?  
   – Sker det några förändringar och hur yttrar sig i så fall dessa? 

 
Den här frågan besvaras delvis med hjälp av kapitel 7.1 där en koppling mellan tidigare 
forskningen och den historiska genomgången sker med resultatredovisningen. Men 
självklart behövs det material som framkommit i analysen även presenteras och förtyd-
ligas här. Dock är det material som ska ligga till grund för en historisk jämförelse rela-
tivt tunt. Det är svårt att dra några konkreta slutsatser med det tunna material jag har. Ett 
mycket större antal lektörsomdömen hade behövts för att en relevant eventuell tidsskill-
nad skulle ha visat sig. Jag fortsätter här med en indelning efter rubrikerna i resultatre-
dovisningen. 
 
Läsning och lärande har flest citat från 1996. Läsning i skolan har flest citat från 1986-
1991. En spekulerande slutsats att dra kan här vara att dessa aspekter var mer vanligare 
tidigare än vad de är idag. Lärorik respektive undervisande är termer som visar sin 
skillnad och förändring genom tiden. Undervisande är en mer vanlig term i de tidiga 
omdömena för att sedan återgå till ett främjande av termen lärorik i de omdömen som är 
från 2000-talet. Detta verkar tyda på att antaganden som i hög grad främjar för under-
visning var mer vanligt för 15-20 år sedan än vad de är idag.  
 
Bilder och texts betydelse för läsningen verkar vara lika vanligt idag som de var för 20 
år sedan. Layoutens betydelse förekommer även den både förr och nu. När boken ska 
tillfredsställa de känslomässiga behoven är citaten endast från 2000-talet. Detta kan tyda 
på att barns läsglädje är en aspekt som är mer fokuserad på idag. 
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Fält 3 innehåller mer citat från 2000-talet. Men det är ändå ganska jämt. Endast fem 
citat anser jag gör det svårt att dra några riktiga och konkreta slutsatser. Detta fält där 
antaganden om att barnlitteratur och vuxenlitteratur är likvärdig är inte speciellt utveck-
lat bland de lektörsomdömen som jag har analyserat. En anledning kan vara att detta fält 
delvis har sina rötter sedan före det som Aries kallar för grundandet av barndomen. När 
barn fick läsa vuxenlitteratur eftersom ingen barnlitteratur fanns att tillgå. 
 
Inom fält 4 kommer de flesta negativa antagandena från 1986. Som att barnen inte för-
står skämt lämpade för vuxna. Men citat från 2001 finns också med. Endast en förhopp-
ning från mig om att det utvecklats till det bättre idag finns. Dock går det inte att säga 
något fullständigt. Ålderskategoriseringen blir särskilt tydlig 1996 men märks även 
2001 respektive 2006. Kvalitetsdebatten är väl utspridd mellan 1991 och 2006. Populär-
litteratur anses även idag som sämre litteratur, i antaganden från 2006. Lektörerna är 
positiva till lättlästa böcker och ser helst en hög språklig kvalitet oavsett årtal. 
 
Som jag beskriver tidigare har det förekommit två centrala historiska processer i den 
historiska kontexten som jag valt att benämna en historisk genomgång av barns läsning. 
Dessa processer är en del av teorin och bildar i senare steg fyra dimensioner som redo-
visas som de fyra fälten. Dessa processer närvarar också i lektörernas antaganden. An-
tagandena följer delvis den historiska utveckling fram tills idag då barns nöjesläsning 
anses viktig. En syn som ser läsningen som en viktig del av uppfostran ska enligt 
Bengtsson ha försvunnit, vilket framkommer i hennes undersökning. En del antaganden 
som närmar sig denna syn finns dock närvarande i min egen uppsats.  
 
Under 1700-talet var det vanligt att barn läste vuxenlitteratur eftersom en bok speciellt 
anpassade för dem inte hade utvecklats ännu. När sedan barnlitteraturen började utveck-
las på riktigt infanns sig det som Aries kallar för grundandet av barndomen. Som finns 
närvarande inom fält fyra tillsammans med ålderskategoriseringen.  
 

7.3 Förslag på utveckling 
 
Här kommer jag att presentera en tanke jag har som kan utveckla BTJ och lektörernas 
omdömen till det bättre. Jag tycker att det är synd att barnen inte har någon del i lektö-
rernas bedömning av den litteratur som de ska läsa. Det måste ändå vara barn som vet 
bäst vad de tycker om att läsa. Jag har funderingar om inte en grupp barn kunde använ-
das av BTJ vid bedömning av barnböcker. Detta uppdrag kunde alterneras mellan alla 
skolor i landet. Möjligen kanske detta inte hade fungerat i längden. Men det är ändå en 
möjlighet att tänka över. Kanske inte alla omdömen, men det kunde väljas 2-3 böcker 
till en början för att pröva hur och om det var möjligt att låta barnen bestämma. 
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som fortsatt forskning kunde det vara intressant att rikta mitt uppsatsproblem mot ka-
nondebatten, genom att välja ut ett antal välkända barnboksförfattare i Sverige och stu-
dera lektörers omdömen av deras böcker. Dessa kunde sedan jämföras med lektörers 
omdömen av barnböcker som är författade av några debutanter. Fokus kan ligga på hur 
kritiken ser ut, i positiv respektive negativ bemärkelse.  
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I Ivarssons uppsats framkom det att lektörerna var särskilt negativa vid omdömen av 
böcker med klassificeringsbeteckningen Hcg. Detta har inte jag studerat så noga i min 
uppsats. Men detta är ändå en aspekt att beakta för framtida studier och kanske bygga 
vidare på. Om lektörers värderingar skiljer sig åt beroende på vilken målgrupp som 
böckerna riktar sig till. 
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8. Sammanfattning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att kategorisera lektörers antaganden om barns läsning 
för att urskilja dess eventuella förändring gentemot en historisk kontext under en 20-
årsperiod. Här presenteras de frågeställningar som har använts: 
 

• Hur ser lektörernas antaganden om barns läsning ut?  
– Vilka aspekter är särskilt förekommande eller fokuserade på? 

 
• Hur ser dessa antaganden ut i relation till den historiska kontexten under en 20-

års period?  
   – Sker det några förändringar och hur yttrar sig i så fall dessa? 

 
Sedan presenteras den tidigare forskningen som är tänkt att utveckla och tydligare pre-
sentera uppsatsämnet. Där ges exempel på liknande studier som den här. Det finns ock-
så ytterligare relevant material som behandlar barnlitteratur och barns läsning. Här 
framkommer det tydligt att synen på barns läsning har blivit mer öppen och fokuserad 
på barnens bästa. Aspekter som värdesätts högt är förutom barnets bästa även språket 
och kvaliteten. I kapitel 3 presenteras den historiska kontext som är central för uppsat-
sen. Den innehåller en genomgång av läsningens historia från starten fram tills idag, 
med fokus på barns läsning. Här framkommer också två historiska processer om läs-
ning. Den första av dem går från en traditionell syn på barns läsning som fostrande till 
en mer modernare syn där barns upplevelser genom läsningen är i fokus. Den andra 
processen går i stil med Aries tankar och ser barns läsning och barndom som olik vuxna 
och deras läsning. För att sedan utvecklas till att se att det kanske finns en likhet mellan 
dessa 
 
Därefter presenteras den teoretiska modell som jag utgått ifrån. Här kopplar jag samman 
de två processerna med en modell av Maria Nikolajeva som i huvudsak handlar om lit-
teratursyn. Jag använder mig av Nikolajevas konstruktion av 4 fält men utvecklar dem 
för att passa mina frågeställningar. Jag gör här en kortfattad presentation av de fyra fäl-
ten. Fält 1 fokuserar på pedagogiska aspekter. Den viktigaste egenskapen med läsningen 
är här att den är utlärande. Fält 2 fokuserar på barnens upplevelser och deras njutning 
och läsglädje är i fokus. Fält 3 bygger på omdömen där lektörer anser att det finns en 
likhet mellan barn och vuxnas läsning. Fält 4 ser istället barns läsning som unik och 
egen och skild från vuxenlitteraturen.  
 
Metoden jag har använt i min undersökning är idé- och ideologianalysen. Denna analys 
används främst för att urskilja olika idéer och ideologier ur en text. Denna metod har 
sedan tillämpats på 147 stycken utvalda lektörsomdömen från åren 1986, 1991, 1996, 
2001 och 2006. Analysen har sedan utförts med hjälp analysinstrumentet dimensioner. 
Dessa dimensioner skapades med hjälp av teorin.  
 
Resultatredovisningen presenteras utifrån de fyra fälten. Inom varje fält framkom det 
olika kategorier där en uppdelning efter årtal görs. Lektörers antaganden urskiljs olika i 
olika fält. Men det har fungerat bra att kategorisera dem i fält. Antagandena hade myck-
et gemensamt med den historiska kontexten och det gick därför tydligt att urskilja vissa 
förändringar. Dock var materialet inte speciellt stort vilket har stor påverkan. Här kom-
mer en sammanfattande presentation av de slutsatser som framkommit inom de olika 
fälten. Inom fält 1 var det en utlärande aspekt som låg i fokus. Lektörerna rekommende-
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rade att barnen läser för att få undervisning. Ytterligare en intressant aspekt visar på ett 
intresse från lektörerna att skapa en inspiration till aktion genom läsningen. Inom fält 2 
ser lektörerna helst att böcker ska locka till läsning. Läsningen ska vara ett nöje för bar-
nen och en viktig aspekt är läsglädje. Fält 3 har inte resulterat i så många aspekter. Det 
huvudsakliga antagandet inom detta fält är att det finns en likhet mellan barns och vux-
nas läsning. Möjligen är detta antagande inte speciellt utbrett bland lektörer idag. Fält 4 
ser en skillnad mellan barns och vuxnas läsning. Barns läsning står för sig själv och 
även den litteratur de läser vad gäller exempelvis kvalitet och språk. Vidare har de anta-
gande som framkommit mycket gemensamt med den historiska kontexten och en för-
ändring kan även påvisas. Tydligast är den förändring som märks mellan att läsning ska 
vara utlärande i de äldre omdömena till att det istället mer fokuseras på nöjesläsning i 
mer aktuella omdömen.  
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