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Abstract: The aim of this study is to examine the roles of the children’s 

librarian in a reading aloud context. To reach understanding in this 

subject, we have conducted interviews with four Swedish 

librarians working in public libraries whom are involved with 

reading aloud practices. Previous research shows that the reasons 

for reading aloud in libraries are diverse and plentiful. Such 

reasons can be to spread cultural experiences, help children 

develop their language skills and promote the library to the public. 

The research also shows that librarianship has shifted towards a 

more information and technology oriented line of work due to the 

advancement of society as a whole. For the analysis we use the 

models for role characterization constructed by Maj Klasson and 

the role descriptions by Linda Nilsson. The results showed that 

many roles exists cooperatively and many positions towards the 

patrons can be seen. There is no indication that the work of the 

children’s librarian in a reading aloud context has been 

modernized in any technical sense - the book and the social 

interaction still remain the core.  
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1 Inledning  
 

Under bibliotekarieutbildningen har vi fått ta del av en mängd olika aspekter av 

folkbiblioteksarbetet. Arbetet med barn är något som fångat vårt intresse och vi har fått bilden 

av att denna målgrupp är mycket prioriterad ute på biblioteken men att den inte i samma 

utsträckning är representerad i utbildningen. Ett folkbibliotek har traditionellt sett många olika 

funktioner vad gäller barn och ungdomsverksamhet. Läs- och skrivutveckling, 

allmänbildning, kultur, läslust, identitetsskapande samt social interaktion är alla områden där 

biblioteksverksamheter kan göra stor skillnad. I denna uppsats fördjupar vi oss i en 

verksamhetsdel som kan tänkas omfatta flera av dessa områden, nämligen högläsning. Vår 

förförståelse inom ämnet var inför denna uppsats relativt begränsad då vi endast vid ett fåtal 

tillfällen kommit i kontakt med högläsning i skolans och bibliotekets värld. Vi har under 

utbildningen även upplevt att bibliotekariers yrkesroller ofta diskuteras men att just 

barnbibliotekariers arbete glöms bort i mer teoretiska sammanhang. Därför vill vi genom att 

belysa arbetet med högläsning på biblioteket undersöka barnbibliotekariers olika roller i detta 

sammanhang.  

 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 

Bibliotekslagen säger att: ”Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier 

anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning”
1
. Detta 

indikerar att barn och unga är en grupp som bör prioriteras på biblioteken idag. Ett tecken på 

att detta faktiskt har varit fallet även i praktiken är att aktiviteter riktade mot barn finns på så 

gott som alla folkbibliotek i Sverige. En av dessa aktiviteter är högläsning vilket kan ta sig 

olika former. Sagostunder, bokprat och författarträffar är alla exempel på aktiviteter där 

högläsning kan ingå som moment. Men varför anser barnbibliotekarier egentligen att 

högläsningen behövs och vilka roller kan man hitta i sådana reflektioner? Eftersom vi 

upplever att högläsning potentiellt kan fylla många funktioner så som läs- och 

skrivutvecklande, läslustsfrämjande är det intressant att undersöka vilka roller den högläsande 

bibliotekarien ger uttryck för. Är barnbibliotekarien pedagog i arbetet med högläsning eller är 

han/hon en kulturspridare? Hur positionerar man sig mot sina användare, sätter man sig över, 

under eller på samma nivå?  

 

En annan aspekt av detta rollskapande är förknippat med hur bibliotekarierna reflekterar över 

sin egen roll i förhållande till andra domäner i barnens liv (hem, förskola, skola). Med andra 

ord, vilka kompetenser visar man utåt vad gäller högläsning? Hur jobbar man mot till exempel 

pedagogisk personal?    

 

Finns det en oklarhet i vad yrket innebär, vad en barnbibliotekarie kan ha för roller på 

biblioteket och i samhället, tror vi det blir svårt att skapa en stark professionsbild och därmed 

höja dess status. För att undvika detta vill vi bidra med några exempel på hur dessa olika 

roller kan uttryckas genom att intervjua fyra yrkesverksamma barnbibliotekarier om hur de 

ser på arbetet med högläsning. 

 

 

 

                                                           
1
 Bibliotekslag: SFS 1996:1596,  §9 



2 
 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka roller som kan utläsas ur en handfull 

barnbibliotekariers reflektioner kring högläsning. Vi bör här förtydliga att det inte enbart 

handlar om vilken roll de har under själva högläsningen, utan även i allt som berör arbetet 

även före och efter högläsningstillfället. Vi vill se hur roller kommer fram i arbetet mot olika 

användare såsom barn, föräldrar och pedagoger. Genom att undersöka detta hoppas vi kunna 

ge en nyanserad bild av barnbibliotekarier med hjälp av denna specifika högläsningskontext. 

Reflektioner kring högläsningsarbetet är alltså uppsatsens empiriska objekt medan rollerna är 

dess mål.  

 

Vår övergripande frågeställning är: 

  

 Vilka roller kan urskiljas i barnbibliotekariers resonemang kring högläsning för 

barn?  

 

För att belysa denna fråga kan vi bryta ner den ytterligare i följande delfrågor:  

 

 Vilka syften tycker barnbibliotekarierna är viktigast med högläsning? 

 Hur positionerar sig barnbibliotekarierna gentemot användarna i sammanhanget? 

 På vilka sätt arbetar barnbibliotekarierna med högläsning?  

 

 

1.3 Begreppsförklaringar 
 

För denna uppsats har vi begränsat begreppet högläsning till enbart en aktivitet där en 

bibliotekarie läser ur en bok för ett eller flera barn på biblioteket, till skillnad från ett mera 

fritt berättande. När vi talar om högläsning menar vi hela högläsningsarbetet, inte bara under 

själva högläsningen. Det kan till exempel handla om hur man arbetar med att informera andra 

om högläsningens goda effekter. 

 

Med roller menar vi olika sätt att se på hur man positionerar sig gentemot användarna och vad 

man ser som målet med arbetet. Rollerna är också något som vi härleder ur bibliotekariens 

egna resonemang och vi kommer i denna uppsats inte ta hänsyn till hur han/hon faktiskt skulle 

uppfattas utifrån någon annan aktörs (användaren, chefen, kollegan etcetera) perspektiv.   

 

Ordet syfte används vid flertalet tillfällen i vår uppsats och kräver kanske därför en kortare 

förklaring. Det vi vill komma åt är varför man bör ha högläsning. Anledningen till att vi 

använder oss av begreppet syfte är att vi förknippar det mera med övergripande mål snarare 

än kontextbundna, praktiska förklaringar. Detta för att komma närmre bibliotekariers 

värderingar snarare än deras förklaringar. 

 

 

1.4 Avgränsning 
 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till högläsning ur en bok och har därför valt bort så 

kallat fritt berättande. Detta gör vi eftersom vi anser att högläsning och fritt berättande är två 

skilda aktiviteter som också kan ha olika syften. Högläsning ur en bok ger till exempel 
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åhörarna en tydlig koppling till boken, bilder och den skrivna texten medan fritt berättande 

använder sig av muntligt tal och kroppsspråk. I tidigare forskning har man dock inte alltid 

gjort denna distinktion vilket kan vara problematiskt då det ibland blir otydligt vilket 

arbetssätt som åsyftas. Det är dock en mindre problematik vi får acceptera eftersom den inte 

stör tydligheten i vår egen empiriska undersökning. 

 

Vi har också begränsat oss till att endast intervjua barnbibliotekarier som arbetar på 

folkbibliotek vilket medför att det inte finns några skolbibliotekarier representerade i denna 

undersökning. Anledningen till detta är att dessa två bibliotekstyper har vitt skilda 

verksamhetsmål då skolbibliotek måste underordna sig skolans pedagogiska uppdrag. Vi 

intresserar oss här för folkbibliotekarierna då vi ser deras fria ställning som särskilt spännande 

och potentiellt mångfacetterad till sin karaktär.  

 

 

1.5 Disposition 
 
I kapitel 2 presenterar vi exempel på tidigare forskning som är intressant för vår 

undersökning. Vi redogör för forskning om högläsning i olika kontexter samt gör nedslag i 

rollforskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap.  

 

Kapitel 3 ger läsaren en presentation av våra teoretiska utgångspunkter tagna ur 

rollforskningen. Vi redogör för både teoriernas ursprung samt vår tillämpning av dem.  

 

Kapitel 4 klargör vårt metodval genom en beskrivning av hur insamlingen av uppsatsens 

emiriska material gått till både vad gäller urval och genomförande. 

 

I kapitel 5 presenterar vi resultatet av vår empiriska undersökning i form av citat och referat. I 

samband med detta analyserar vi även vårt resultat med hjälp av våra teoretiska 

utgångspunkter.  

 

I kapitel 6 sätter vi resultat och analys i ett vidare sammanhang. I denna sammanfattande 

diskussion för vi samman de generella tendenser vi sett i materialet samt relaterar dem till 

tidigare forskning.  

 

I kapitel 7 formulerar vi uppsatsens slutsatser. 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur som har anknytning till vårt 

uppsatsämne. Kapitlet är indelat i olika rubriker där vi först vill ge en bild av högläsning både 

på biblioteket och i andra sammanhang. Detta för att visa vilka högläsningskontexter 

bibliotekarien har att förhålla sig till i sitt arbete, vilket kan ha inverkan på de roller han/hon 

tar sin an. Slutligen redogör vi för forskning som berör bibliotekariers roller och identiteter. 

Rollforskningen finns även representerad i vårt teoriavsnitt då vi där utgår från en forskares 

och en magisterstudents sätt att kategorisera bibliotekariers olika roller.   

 

 

2.1 Högläsning på biblioteket 
 

Både Inger Anderssons magisteruppsats från 1998 Det var en gång…: …sagan inom 

folkbiblioteksverksamheten och Gunilla Brodins magisteruppsats från 2005 Varför 

sagostund?: sagostundsverksamheten på folkbibliotek igår och idag har genom 

enkätundersökningar granskat hur högläsnings- och sagostundsverksamheter ser ut på svenska 

bibliotek. Vi vill göra läsaren uppmärksam på att de båda undersökningarna har använt 

begreppet sagostund vilket Andersson inte gett någon närmare definition på men som Brodin 

förklarat kan innehålla både högläsning och/eller muntligt berättande.
2
 Vi kan inte göra annat 

än att tolka det som att även Brodin menar både muntligt berättande och högläsning när hon 

frågar och skriver om sagostunder. Dock tolkar vi de historiska beskrivningarna av 

sagostunder som bestående av framförallt traditionell högläsning. 

 

Andersson börjar sin uppsats med en historisk översikt av sagostunden på bibliotek och 

konstaterar att Valfrid Palmgren var en betydelsefull person för högläsningsverksamheten i 

början av 1900-talet. Palmgren hade nämligen varit på studieresa i Amerika där hon 

förundrats över och inspirerats av deras långt utvecklade barn- och ungdomsverksamheter. 

Efter hemkomsten var Palmgren med och startade det första barn- och ungdomsbiblioteket. 

Andersson beskriver olika tankar som fanns i början av 1900-talet om högläsningens plats på 

biblioteket och varför högläsningen är viktig. Det har bland annat handlat om att få folk till 

biblioteket och på så sätt öka utlåningen, att stimulera till läsning av bättre slag av litteratur 

och att högläsningen setts som en pedagogisk uppgift för bibliotekarierna.
3
 Andersson 

poängterar i sin analys hur flera av bibliotekarierna under början av 1900-talet verkar ha klart 

formulerade syften med högläsning vilka hade litteraturpedagogiska avsikter, samt att det 

fungerade som ett verktyg för marknadsföring av folkbiblioteket.
4
 För att undersöka dagens 

sagostundsverksamhet gjorde Andersson en enkätundersökning och fick svar från 32 

huvudbibliotek i Skåne och Kronobergs län. Enkäten berör en mängd olika frågor som har 

med sagostundsverksamheter att göra, till exempel om varför bibliotekarierna tyckte 

sagostunden var viktig. För att illustrera svaret på denna fråga visar Anderssons följande 

uppställning, där det första är det mest förekommande svaret, det andra näst mest och så 

vidare:
5
 

 

1. Väcka intresse för böcker 

2. Träna barnen att vistas i grupp 

                                                           
2
 Brodin, Gunilla 2005. Varför sagostund?: sagostundsverksamheten på folkbibliotek igår och idag, s. 8. 

3
 Andersson, Inger 1998. Det var en gång… : …sagan inom folkbiblioteksverksamheten, s. 5ff. 

4
 Andersson 1998, s. 18. 

5
 Andersson 1998, s. 26. 
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3. Ge en positiv introduktion till biblioteket och locka till besök 

4. Lära barnen att lyssna 

5. Sprida ett kulturarv 

6. Väcka barnens fantasi 

7. Stimulera barnens språkutveckling 

8. Ge barnen upplevelser 

9. Introducera biblioteket för föräldrar 

10. Träna barnens koncentration 

11. Stimulera barnens egna bildskapande 

12. Göra barnen uppmärksamma på andra miljöer och tankesätt 

 

Anderson ser en samstämmighet mellan biblioteken vad gäller syften med sagostunder. 

Kategorierna Väcka intresse för böcker och Ge en positiv introduktion till biblioteket och 

locka till besök nämns av nästan alla bibliotek som primära syften och Andersson 

kommenterar detta resultat med att konstatera att: ”…ursprungsidéerna med sagostunder på 

bibliotek lever vidare i allra högsta grad.”
6
 

 

I Brodins undersökning i Västra Götalandsregionen svarade 54 bibliotek på enkäten. Enkäten 

är centrerad utifrån vad hon benämner som sin kärnfråga: ”vad är syftet med sagostunderna på 

ert bibliotek, dvs. varför har ni sagostunder?”
7
 Svaren hon fick på denna fråga resulterade i ett 

urskiljande av följande sex kategorier:
8
 

 

 Kulturarv/tradition 

 Läslust 

 Språk och fantasi 

 Biblioteksbesök 

 Muntligt berättande 

 Gemensamma upplevelser 

 

Hennes resultat visar att svar som hamnar inom läslustkategorin är de som är mest frekventa. 

Här ingår svar som både har att göra med glädje och läsning men även lust och glädje inför 

boken som objekt, det vill säga att möten med böcker i sig är en viktig anledning till att 

bedriva sagostunder. Brodin lyfter fram argumentationsformuleringar som: ”…läslust för 

framtiden”, ”…en väg till boken” eller ”en bra introduktion till litteraturen”.
9
 Vad som menas 

med ”introduktion till litteraturen” i detta sammanhang skulle vara intressant att gräva mer i, 

vilket Brodin tyvärr inte kunnat göra då hennes material ju haft enkätens 

envägskommunikativa karaktär. Är det till exempel en åsikt om förmedling av kvalitativ 

litteratur som döljer sig bakom ”introduktion till litteraturen” eller har det med bokvana att 

göra eller kanske rent av språkutveckling? Detta är dock svårt att nå vidare kunskap om 

utifrån studier av Brodins typ, även om vi ser hennes kategorisering av syften som lämplig 

och välindelad utifrån förutsättningarna. 

 

En annan kategori av svar som var vanlig i Brodins undersökning var Biblioteksbesök. Här 

hamnar svar som handlar om biblioteket som mötesplats och att ge biblioteksvana åt barnen. 

Värt att notera är här att även föräldrar nämns som en viktig målgrupp och det faktum att 

sagostunderna beskrivs som en viktig del i marknadsföringen av biblioteket. Att locka 

                                                           
6
 Andersson 1998, s. 36. 

7
 Brodin 2005, s. 29. 

8
 Brodin 2005, s. 30f. 

9
 Brodin 2005, s. 31. 
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föräldrarna till biblioteket handlar enligt Brodins respondenter om att göra även dessa till 

biblioteksanvändare.
10

  

 

Den tredje kategorin som även den var vanlig i Brodins material är Muntligt berättande. 

Noterbart, tycker vi, är hur man här framhäver det moderna i att berätta fritt utan bok och att 

högläsning ibland beskrivs som något ålderdomligt och förlegat. Ett av enkätsvaren beskriver 

hur man: ”kämpat med att klargöra att sagostunderna inte är som för tio år sedan, med en tant 

i stol som läste högt och visade bilder”.
11

 Brodin gör dock ingen analys av detta eller det 

faktum att hon i övrigt behandlar fritt berättande och högläsning utan att ställa dem mot 

varandra och särskilja när det är det ena eller det andra som åsyftas. Det hon däremot slår fast 

är att biblioteken i hennes undersökning ger uttryck för många olika syften med sina 

sagostunder. 

 

 

2.2 Högläsning i andra sammanhang 
 
Högläsning är ingen verksamhet som är unik för just biblioteket och för att få en idé om hur 

högläsningen kan se ut på andra institutioner såsom förskola har vi bland annat läst Sofia 

Thorell magisteruppsats ’Läsandets cirkel’ i förskolan i vilken hon intervjuar tre pedagoger i 

förskolan om hur det litteraturpedagogiska arbetet ser ut. En fråga hon ställer som är 

intressant för vår undersökning är om syftet med högläsningen i verksamheten. Det som 

kommer fram i hennes intervjuer är att tyngdpunkten ligger på att barnen ska lära sig läsa och 

skriva men samtidigt också ge inspiration och läslust inför framtiden. Också ett mer praktiskt 

syfte kommer fram: att högläsningen är en lugn stund efter lunch då barnen kan smälta maten 

och resten av personalen kan ta rast.
12

 Enligt Thorell ser pedagogerna högläsningen som ett 

sätt att ”fostra barnen till att bli läsare och att hjälpa dem bli vana med böcker”
13

. Maria 

Simonsson undersöker även hon förskolepedagogers tankar kring barn- och bilderboksläsning 

i sin avhandling Bilderboken i förskolan: en utgångspunkt för samspel. Utifrån intervjuer 

urskiljer hon sex olika syften som pedagogerna anser att bilderboken och dess användning har 

i förskolan:
14

 

 

 Boken som barnkultur 

 Förberedelser för framtiden 

 Bilderboken som kanal för språkutveckling 

 Bilderboken som kunskapskälla 

 Bilderboken som en väg till koncentration – att lära sig sitta still 

 Bilderboken som en väg att utveckla fantasin 

 

Som en sammanfattning av diskussionen om syftet med bilderboken och dess användning ser 

Simonsson att den rör sig starkt mot ett nyttobaserat perspektiv och att detta är ”kopplat till 

deras pedagogiska mål att utveckla barnens kompetenser för framtiden”
15

. Bilderboken och 

                                                           
10

 Brodin 2005, s. 33. 
11

 Brodin 2005, s. 34. 
12

 Thorell, Sofia 2006. ’Läsandets cirkel’ i förskolan: en studie av läsmiljö utifrån Aidan Chambers 

litteraturpedagogiska idéer, s. 46ff. 
13

 Thorell 2006, s. 57. 
14

 Simonsson, Maria 2004. Bilderboken i förskolan: en utgångspunkt för samspel, s. 96-105. 
15

 Simonsson 2004, s. 105. 
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högläsningens estetiska aspekt och nöjesfunktion pratas det dock ytterst lite om konstaterar 

Simonsson.
16

 

 

Högläsning är förstås också något som sker i hemmet. I magisteruppsatsen ”En go’ stund 

tillsammans med mitt barn”: En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars tankar kring 

högläsning har Viktoria Karlsson intervjuat sex föräldrar med småbarn för att undersöka vad 

de tycker och tänker kring högläsning. I intervjuerna utläser Karlsson fyra olika motiv för 

varför föräldrarna läser högt för sina barn. Dessa är: avkoppling, samvaro, språklig utveckling 

och fantasi. Alla sex respondenter berättar att de använder högläsning som en del av 

kvällsritualen när barnen ska gå och lägga sig, de använder då högläsning som avkoppling. 

Det blir en stund för både barnen och föräldrarna att varva ner. Något som Karlsson menar är 

tätt knutet till avkopplingen är samvaron. Denna samvaro handlar om att de kommer sina barn 

närmare mentalt, de delar erfarenheter, men också fysisk kontakt, att högläsningen blir ett 

tillfälle där de kryper upp och myser tillsammans. Språklig utveckling är något som en av de 

intervjuade speciellt trycker på och det är den enda av respondenterna som har utländsk 

bakgrund. Denne använder högläsning för att barnen ska lära sig svenska och han stannar ofta 

upp och förklarar svåra ord i boken. Andra respondenter nämner den språkliga utvecklingen 

mer i förbifarten.
17

 Men utvecklingen av barnens fantasi är något som det pratas varmt om 

hos alla föräldrarna. Det handlar både om att skapa egna bilder i huvudet och att barnen 

hänger med i vad som händer i böckerna ”och då blir ju böckerna ett sätt att uppleva och få 

referensramar”
18

.      

 

Högläsningens roll i barns literacyutveckling är något som Kerstin Dominkovi , Yvonne 

Eriksson och Kerstin Fellenius lyfter fram i boken Läsa högt för barn. Det högläsningen 

enligt författarna bidrar med är till exempel att ge barnet en kunskap om boken som föremål 

och hur denna fungerar, om textens relation till talet och att böcker är njutbara.
19

  Ann 

Granberg skriver också om högläsning som något positivt i barnens utveckling i sin bok 

Småbarns Sagostund, men hon lyfter fram de positiva sidorna där barnen utvecklas på ett 

personligt plan. Hon skriver att sagostunden (här inbegrips både högläsning och fritt 

berättande) har en pedagogisk uppgift och att den även fungerar som en kulturbärare. Hon 

menar att barn som ”tidigt får höra sagor och berättelser har lättare att känna empati, 

medkänsla och inlevelse”
20

. Dominkovi , Eriksson och Fellenius lyfter fram skillnaden 

mellan föräldrars högläsning i hemmet och pedagogers högläsning då de menar att föräldrarna 

”troligtvis [har] andra intentioner när de gör detta än en lärare i förskolan eller skolan”
21

. De 

fortsätter tankegången med att prata om föräldrars högläsning i samma andetag som 

kvällstradition, närhet, känslomässig kontakt och en mysig stund medan pedagogers 

högläsning förklaras i sammanhang som ett ”arbetssätt där boken ingår som ett moment”
22

. 

Denna konklusion är något som överensstämmer med vad som framkommit i Simonssons 

avhandling och Karlssons magisteruppsats. Dominkovi , Eriksson och Fellenius diskuterar 

mycket om högläsningens betydelse i hemmet och skolan, men de tar sällan upp biblioteket i 

denna diskussion. Det är intressant att biblioteket, vilket är en institution som haft högläsning 

som en verksamhet under så många år, knappt nämns i en bok på drygt 160 sidor som handlar 

om att läsa högt för barn. När biblioteket väl nämns handlar det om bibliotekariens kompetens 

                                                           
16

 Simonsson 2004, s. 105. 
17

 Karlsson, Viktoria 2007. ”En go’ stund tillsammans med mitt barn”: en kvalitativ studie om 

småbarnsföräldrars tankar kring högläsning, s. 20ff. 
18

 Karlsson 2007, s. 22. 
19

 Dominkovi , Kerstin, Eriksson, Yvonne & Fellenius, Kerstin 2006. Läsa högt för barn, s. 13. 
20

 Granberg, Ann 2006. Småbarns sagostund: kultur, språk och lek, s. 41. 
21

 Dominkovi , Eriksson & Fellenius 2006, s. 131. 
22

 Dominkovi , Eriksson & Fellenius 2006, s. 13. 
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att hitta passande böcker för högläsning vilket är något som pedagoger och föräldrar kan ha 

svårt för själva.
23

  

 

     

2.3 Bibliotekariens roller 
 

Det har skrivits mycket om bibliotekariers roller och identiteter och det är inte vår intention 

att i denna uppsats ge en heltäckande forskningsöversikt. Vi har däremot gjort nedslag i den 

tidigare forskningen för att visa på exempel som kan vara intressanta för vår uppsats. 

 

I boken Bibliotekarerne: en profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi skriver 

Trine Schreiber hur synen på bibliotekarieprofessionen har utvecklats sedan 1960-talet. Hon 

menar att synen på professionsidentiteten är beroende av hur den samhälleliga utvecklingen 

gått fram, ekonomiskt, politiskt och socialt. Eftersom bibliotekarierna hör till 

välfärdsprofessionerna menar Schreiber att deras utveckling är knuten till den offentliga 

sektorns utveckling. Genom att samhället har förändrats har bibliotekarien ställts inför nya 

utmaningar och har genom detta också fått nya krav på sig. Detta har fört med sig en 

förvirring i vad bibliotekarierollen egentligen står för. Vad är det bibliotekarien gör eller ska 

göra och vad är bibliotekarieyrkets kärna? Dessa funderingar och omvärldsförändringar har 

varit ansträngande för självbilden eftersom den hela tiden har tvingats omvärderas.
24

  

 

Anders Ørom tar även han avstamp i 60-talet när han beskriver bibliotekarierollens utveckling 

i Danmark. Han menar att folkbiblioteket under 60-talet hade ett bestämt ändamål, vilket 

främst var att ägna sig åt litteratur- och informationsförmedling. Den roll de flesta 

bibliotekarier hade under denna tid var kulturförmedlare. Bibliotekarien skulle vara 

allmänbildad samt inneha kompetensen att kritiskt och estetiskt granska kulturutbudet. En 

betoning i arbetet låg även på förmedling.
25

 En annan roll som visade sig på 60-talet var 

ämnesreferentidentiteten där det handlar om att hänga med inom ett fackområde, att var och 

en av bibliotekarierna är insatta i varsina områden. Ørom menar att båda dessa identiteter har 

sina rötter i folkbildningstraditionen. När biblioteksarbetet utvecklades och arbetsuppgifter så 

som utlån och återlämning hanterades av annan personal fick bibliotekarierna chansen att 

koncentrera sig mer på specialiserade sysslor. Arbetsmoment så som referensarbete, 

klassifikation och katalogisering utvecklade en dokumentalistidentitet. Skillnaden från de två 

ovan nämnda identiteterna är att dokumentalistidentiteten ”i mindre grad är orienterad mot 

innehållsmässig behärskande av kultur och vetande; den är istället orienterad mot 

systematiska färdigheter och behärskande av de metoder, regler och system som används i 

registrerings- och referensarbete”.
26

 Ørom pekar på, precis som Schreiber ovan, sociala 

förändringar i samhället som en av förklaringarna till att bibliotekarieyrket förändrats sedan 

60-talet. Han menar att den nya världsbilden såsom informationssamhället ställer nya krav på 

biblioteket och bibliotekarien då de fått nya konkurrenter (på till exempel 

informationsmarknaden) och måste se över sina prioriteringar. På 70-talet ser författaren en 

ny roll skapas; socialarbetaren. Här började man se mer till användarnas olikheter vilket 

gjorde att rollen ”svängde från yrkeskunskap och estetisk kompetens över mot att identifiera 

                                                           
23

 Dominkovi , Eriksson & Fellenius 2006, s. 146. 
24

 Schreiber, Trine & Elbeshausen, Hans, red. 2006. Bibliotekarerne: en profession i et felt af viden, 

kommunikation og teknologi, s. 15f. 
25

 Ørom, Anders 1993. Bibliotekarieidentiteter, förmedlingsarbete och arbetsorganisation. Biblioteksbladet,  nr 8,  

s. 228.  
26

 Ørom 1993, s. 229. 
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och uppfylla socialt och kulturellt betingade behov”.
27

 En identitet som Ørom ser som ny för 

bibliotekarien är informationsorganisatörsidentiteten. Denna roll är sprungen ur en syn på 

information och informationsbehov som en fråga om ekonomi, där folkbiblioteket vänder sig 

mot bland annat näringslivet. Bibliotekariens informationsförmedlaridentitet är den sista av 

Øroms identiteter och även denna en ny roll. Den har sin grund i att bibliotekarierna, för att 

lösa användarnas informationsbehov, behöver kunskap i den teknologiska aspekten. De har 

gått från att ”behärska kunskap, kultur och kommunikation till att behärska elektroniska 

informationsförmedlingssystem”.
28

 Men det är inte bara i informationsmarknaden som 

biblioteket har konkurens, även det författaren kallar ”videosfären” konkurrerar om 

användarna och här ser Ørom att det finns tankar om att ”göra biblioteksbesöket till en 

upplevelse, alltså ett intresse av att göra förmedlingen spännande”.
29

 Att Ørom inte gav denna 

upplevelsebetonade funktion någon identitetsstatus är något som Schreiber uppmärksammar. 

Enligt Schreiber är denna identitet också viktig vilket gör att hon i sin text lägger till denna till 

Øroms övriga identiteter. Hon kallar rollen då för upplevelseförmedlare.
30

 

 

Anette Carlsson och Sofia Nordell har i sin magisteruppsats Bibliotekarie på 2000-talet: en 

studie av bibliotekariens förändrade yrkesroll och professionalism undersökt hur 

utvecklingen av bibliotekarieyrket sett ut från 90-talet och framåt. Utifrån detta har de 

diskuterat hur bibliotekarierollen ser ut på 2000-talet. De har använt sig av kvalitativa 

litteraturstudier. Carlsson och Nordell menar att diskussionen kring bibliotekariens roller och 

identiteter är sammanlänkad med bibliotekariens relation till användarna och bibliotekariens 

kunskapsbas. Vilken roll bibliotekarien antar är beroende av vad användaren frågar efter 

vilket betyder att en bibliotekarie kan ha en mängd olika roller, författarna menar att de olika 

rollerna kan uppgå till 10-15 stycken för en och samma bibliotekarie. De har i sin 

undersökning uppfattat fem olika roller som kommit fram i litteraturen sedan 90-talet: 

kulturbevarare, folkbildare, pedagog, informationsförmedlare och kommunikatör.
31

  

Kulturbevarare är en roll som funnits länge på biblioteket och som egentligen inte ifrågasätts. 

Dock är folkbildning något som, i litteraturen Carlsson och Nordell läst, både kan vara 

politiskt och ideologiskt laddat då begreppet ses som ”förlegat och otidsenligt som står för 

vänsterns, teknologimotståndarnas och den äldre generationens syn på biblioteken”.
32

 Vad 

Carlsson och Nilsson ser i sitt material är att kulturbevarare och folkbildare har tagit mindre 

plats och den pedagogiska rollen har tagit sig in starkt på biblioteken.
33

 Den roll vi ser som 

mest intressant och som Carlssons och Nordell ser som ny på biblioteken är rollen som 

kommunikatör. Denna roll är sprungen ur informationsförmedlarrollen där bibliotekarien ses 

som expert på informationshantering och –förmedling. Som kommunikatör blir 

kommunikationen med användaren det som sätts i fokus. Bibliotekariens kompetens ligger i 

att genom samtal kunna förstå användarens informationsbehov och det ”blir ofta ett ’vi’-

förhållande mellan användaren och bibliotekarien, där man löser ett problem tillsammans”.
34

    

 

Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf har i boken Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en 

kunskapsöversikt sammanfört studier som berör barnbibliotekariers kunskaper, kompetenser 

och yrkesroller. De konstaterar att forskningen visar att barnbibliotekarierna ” känner 

                                                           
27

 Ørom 1993, s. 229. 
28

 Ørom 1993, s. 229. 
29

 Ørom 1993, s 230. 
30

 Schreiber & Elbeshausen, red. 2006, s. 39.    
31

 Carlsson, Anette & Nordell, Sofia 2004. Bibliotekarie på 2000-talet: en studie av bibliotekariens förändrade 

yrkesroll och professionalism, s. 41. 
32

 Carlsson & Nordell 2004, s. 44. 
33

 Carlsson & Nordell 2004, s. 47ff. 
34

 Carlsson & Nordell 2004, s. 50. 
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utgivningen av barn- och ungdomslitteratur och de läser mycket för att kunna vägleda och 

entusiasmera barn och unga, föräldrar och pedagoger”
35

. De beskriver också att 

barnbibliotekarien i relation till skolvärlden ofta är ”reaktiv snarare än proaktiv” och menar att 

de oftare reagerar på efterfrågan snarare än att ta egna initiativ till kollaborationer.
36

 Rydsjö 

och Elf ser också bilden av att barnbibliotekarien framförallt finner sin funktion gentemot 

skolan som litteraturkännare men att de i relation till förskolan även kan vara mer drivande 

och initiativtagande. 

 

En magisteruppsats som Rydsjö och Elf tar upp i sin kunskapsöversikt och som är intressant 

för vår uppsats är Angelica Gunnarssons De är ett väldigt nyfiket släkte, barnbibliotekarierna.  

Gunnarssons undersökning visar på att barnbibliotekariernas arbetsuppgifter har förändrats 

genom åren och deras yrkesroll likaså. Till exempel anger respondenterna IT-utvecklingen 

och ekonomiska nedskärningar som bidragande till denna förändring. Nedskärningarna har 

bland annat gjort att barnbibliotekarierna har fått ta på sig andra arbetsuppgifter utanför 

barnavdelningen vilket har lett till att de fått utvärdera barnverksamheten och fokuserat på det 

som de anser vara viktigast. Flera av de tillfrågade barnbibliotekarierna menar att det 

viktigaste är att få barnen att förstå att det är roligt med böcker, de betonar att spridandet av 

läsglädje är det viktigaste. Nyttoaspekter som att lära barnen läsa är skolans uppgift. En av 

barnbibliotekarierna i undersökningen menar tvärtom att kärnan i arbetet på barnbiblioteket 

går ut på att lära alla barn läsa, för att nå detta mål bör man arbeta med bland annat 

uppsökande verksamhet mot både barn, vuxna och pedagoger.
37

 Kompetenser som 

barnbibliotekarien ska ha enligt respondenterna i hennes undersökning är kunskap om 

barnkultur, pedagogik och omvärld. Gunnarsson konstaterar att svårigheten att precisera 

yrkesrollen bland annat beror på att det inte finns någon utbildning för barnbibliotekarier utan 

att den etiketten fås när man anställs.
38

 

 

 

 

 

  

                                                           
35

 Rydsjö, Kerstin & Elf, AnnaCarin 2007. Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 169. 
36

 Rydsjö & Elf 2007, s. 170. 
37

 Gunnarsson, Angelica 2001. ”De är ett väldigt nyfiket släkte, barnbibliotekarierna”: en kvalitativ 

undersökning av hur 1990-talets samhällsförändringar påverkat barnbibliotekariernas arbetsuppgifter, 

kvalifikations och fortbildningsbehov, s. 35ff. 
38

 Gunnarsson 2001, s. 42ff. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt anger vi vilka teoretiska ansatser vi använder oss av, samt definierar i 

tillhörande underavsnitt hur vi specifikt använder dessa för att passa i ett 

högläsningssammanhang. Alltså först en redogörelse för var respektive ansats är hämtad från 

och därefter hur vi väljer att tillämpa den. Gemensamt för dessa två teoretiska utgångspunkter 

är att vi använder dem för att undersöka hur våra respondenters resonemang beskriver 

bibliotekariens positioneringar och roller vid arbetet med högläsning. Detta bör inte blandas 

ihop med antaganden om vad som skulle framträda vid en faktisk observation av mötet mellan 

bibliotekarie och användare, även om vi tror att bibliotekariernas resonemang även påverkar 

hur de handlar i praktiken. Genom att med dessa modeller belysa praktikernas resonemang får 

vi dock en fördjupad förståelse för vilka bilder barnbibliotekarier kan ha av denna del av 

professionen.  

 

 

3.1 Maj Klassons modeller 
 

Som teoretisk utgångspunkt och analysinstrument kommer vi att använda oss av Maj 

Klassons tre modeller för rollbeskrivningar vid biblioteksarbete. Dessa är: 

 

 Förmyndarmodellen 

 Marknadsmodellen 

 Dialog- eller samarbetsmodellen 
 
Dessa modeller presenterade Maj Klasson för första gången i sin avhandling 

Högskolebibliotek i förändring från 1984, där hon bland annat undersöker 

högskolebibliotekariens roller efter högskolereformen H-77. Klasson presenterar dessa 

modeller på ett mycket kortfattat sätt i avhandlingen och konstaterar endast att ”Idag 

förekommer troligen alla modellerna, ganska renodlade eller som ’blandroller’” och avslutar 

utan att föra några längre resonemang vad gäller dessa modellers beskaffenheter eller 

användningsområde.
39

 I senare publikationer såsom artikeln ”Kulturbevarare, kulturbärare, 

kulturbyggare, kulturförnyare” ur Kulturpolitisk tidskrift
40

 från 1996 och mongrafin 

Folkbildning och bibliotek
41

 i Valfrids skriftserie från 1997 har Klasson byggt vidare på dessa 

modeller och modifierat såväl hur hon benämner modellerna
42

 samt hur dessa kan ses i ett mer 

allmänt perspektiv utöver den ursprungliga forskningsbibliotekskontexten. För läsarens skull 

kommer vi i vår uppsats enbart att använda oss av de modellbenämningar som återfinns i 

artikeln ur Kulturpolitisk tidskrift där de ser ut som i punktlistan ovan.  

 

Modellerna utgörs av en mycket intressant polarisering och kan sägas beskriva vilken grad av 

öppenhet man har vad gäller sina intentioner och hur man framhäver sina kompetenser 

gentemot användaren. Klasson beskriver förhållandena mellan bibliotekarien och användaren 

i de olika modellerna som subjekts- och objektsrelationer, där subjektet är den styrande och 

objektet den mer passiva parten.  

 

                                                           
39

 Klasson, Maj 1984. Högskolebibliotek i förändring: från autonoma bildningsinstitutioner till lokala 

serviceinrättningar med särskild hänsyn till bibliotek som betjänar förskollärarutbildningar, s. 220f 
40

 Klasson, Maj 1996. Kulturbevarare, kulturbärare, kulturbyggare, kulturförnyare. Kulturpolitisk tidskrift, nr 2. 
41

 Klasson, Maj,  red. 1997. Folkbildning och bibliotek? 
42

 Dialog- eller samarbetsmodellen har haft flera olika benämningar i olika publikationer. 
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I Förmyndarmodellen är bibliotekarien subjektet och användaren objektet, vilket betyder att 

det är bibliotekarien och dennes kompetenser som bedömer och avgör vad en användare 

behöver och skall ha. Bibliotekarien beskrivs som ”en fackla, en ljusbärare.” och att 

”Värdebasen är ofta tydlig.”
43

 Bibliotekarien arbetar utifrån ett uppifrånperspektiv och med en 

synlig värdebas som inbegriper förmågan att avgöra vad till exempel god litteratur är.
44

 

 

Starkast i kontrast till förmyndarmodellen står Marknadsmodellen, där kunden (märk den 

annorlunda benämningen av användaren) står i subjektsposition och kan diktera vad den vill 

ha och både ”formulerar kravspecifikationen och beställer tjänster”
 45

 som sedan 

bibliotekarien, objektet, får utföra. Bibliotekarien måste därför ur sitt underifrånperspektiv 

anpassa sig efter kunden, eftersom det är kundens efterfrågan som legitimerar verksamhetens 

existens. Det som inte efterfrågas utförs inte heller och bibliotekariens värdebas är osynlig för 

kunden. 

 

Den sista modellen, som Klasson kallar Dialog- eller samarbetsmodellen beskriver hon som 

att den ”bygger på ett du-du-förhållande mellan bibliotekarie och biblioteksbesökare” där 

”både bibliotekariens och brukarens värdebas är synliga”
46

. Bibliotekarien och användaren 

kan ses som kollegor där båda är aktiva i olika aktiviteter. Båda parter intar med andra ord 

tillsammans en subjektsposition där verksamheten formas i ett samarbete där god 

kommunikation är centralt.  

 

 

3.1.1 Vår användning av Klassons modeller 
 

Vi kommer att använda oss av Klassons modeller på ett relativt flexibelt sätt för att fånga in 

yttranden hos våra respondenter som berör företeelser såsom den egna kompetensen, 

användarnas önskemål, olika kompromisser samt attityder som har att göra med vilken 

position man intar gentemot användare. Klassons modeller kan dock upplevas innehålla 

värderingar om vilken modell som är mest eftersträvansvärd, vilket vi i vår tillämpning i 

denna uppsats vill tona ner. Vi lägger med andra ord per definition inget negativt i till 

exempel Förmyndarmodellens eller Marknadsmodellens lämpligheter, vilket kanske är de 

modeller som väcker starkast känslor. Vi väljer att behålla ”Förmyndar”-benämningen även 

om vi tycker att den har en väl negativ klang och att vi egentligen lika gärna använder denna 

modell för att fånga upp yttranden som signalerar saker som proffesionsstolthet, integritet 

eller pondus i de egna kompetenserna. Yttranden som uttrycker en position gentemot 

användaren där man signalerar att ”man vet vad man kan” och eller intar den professionellas 

ställning menar vi kan tolkas positivt lika väl som det kan ses som”förmyndande”.  

 

På samma sätt resonerar vi kring Marknadsmodellen. Vi vill i förväg uppmärksamma att även 

ställningstaganden som hör till denna modell kan ge intryck av att man ”säljer sig” och att 

man inte värnar om sin egen värdegrund. Men då bör man fundera över om det verkligen 

behöver vara så att man säljer sig om man till exempel är mycket intresserad av, eller väljer 

att poängtera vikten vid, att möta användares önskemål och preferenser. Vi tror nämligen att 

det lika gärna kan ses som ett annat förhållningssätt till hur man skall inleda ett arbete 

med/mot användarna.  
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Vi väljer helt enkelt att betona att vår indelning och användandet av Klassons modeller 

handlar om att försöka synliggöra olika strategier och förhållningssätt snarare än att 

kategoriskt värdera. Polariseringen i Klassons modeller är användbar för att blottlägga 

positioneringar gentemot användare, och är tack vare sin enkla teoretiska kärna möjlig att 

använda även i andra kontexter såsom i arbetet med högläsning för barn. Dessutom utgör 

modellerna ett gott komplement till den andra delen i vårt analytiska bygge, vilken belyser 

bibliotekariers roller ur en litet annan vinkel. Denna andra del som vi nu kommer presentera, 

är Linda Nilssons bibliotekarieroller. 

 

 

3.2 Linda Nilssons bibliotekarieroller 
 

Som ett komplement till Klassons rollmodeller använder vi oss av terminologi som vi lånar 

från Linda Nilssons magisteruppsats Bibliotekariens olika roller och identiteter - En 

diskursanalys av fyra facktidskrifter från 2004. Uppsatsens syfte är att undersöka hur 

folkbibliotekarien skildras i biblioteks- och informationsvetenskapliga tidskrifter mellan åren 

2000 och 2004.  För att undersöka detta använder hon sig av diskursanalysen som 

analysverktyg då hon läser artiklar från tidskrifterna Biblioteksbladet, bis, DIK-forum och 

Ikoner. Resultatet av denna analys visar på fyra olika diskurser kring bibliotekarien och 

bibliotekarieyrket: 

 

 Bibliotekarien som folkbildare 

 Bibliotekarien som kulturförmedlare 

 Bibliotekarien som pedagog och uppfostrare 

 Bibliotekarien som professionell informationsexpert 

 

Nilsson menar att dessa diskurser var de mest frekventa när man talar om folkbibliotekarien 

men att de sällan ”förekommer renodlade, utan är oftast sammanvävda i varandra”
47

.  

 

Bibliotekarien som folkbildare för Nilsson tillbaka på tanken om bibliotekets långa historia 

som upprätthållare av demokratiska värden. Dessa genomsyrar bibliotekens funktion och är 

den tanke som hon hittade i stort sett alla artiklar som lästes. Just synen på bibliotekarien som 

folkbildare är något som Nilsson mer kunnat ”läsa mellan raderna” men anser att det är 

”uppenbart att det är en viktig och central roll för bibliotekarier att förhålla sig till”.
48

 Att som 

bibliotekarie vara folkbildare handlar, enligt Nilsson, om att folkbiblioteket ska finnas för alla 

samt ”först och främst att skapa rätt förutsättningar för människor att förstå sin omgivning och 

öka förmågan att påverka och förändra samhället”
49

. Biblioteket är viktigt för att nå social 

rättvisa i samhället och riktar sig till de Nilsson i sitt material sett benämnda som ”de svagaste 

medborgarna”.
50

 Dock menar hon att den folkbildande rollen idag blivit allt mer 

serviceinriktad. 

 

Kulturförmedlare var den bibliotekarieroll som enligt Nilsson var lättast att utläsa i det 

undersökta materialet. Denna roll har, precis som den föregående, sin grund i en 

demokratitanke men handlar i detta fall om allas rätt till kultur. I benämningen ligger också 

bibliotekariens kompetens i kvalitetsbedömning av litteratur samt arbetet med att försöka nå 

                                                           
47

 Nilsson, Linda 2004. Bibliotekariens olika roller och identiteter: en diskursanalys av fyra facktidskrifter, s. 25. 
48

 Nilsson 2004, s. 25. 
49

 Nilsson 2004, s. 27. 
50

 Nilsson 2004, s. 26. 
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ut med den lite smalare litteraturen till användarna för att ge valmöjlighet till den så kallade 

kommersiella litteraturen. Det handlar om att bibliotekariens uppgifter också består i att 

främja läslust samt kulturella upplevelser.
51

        

 

Nilssons tredje bibliotekarieroll pedagog och uppfostrare är sprungen ur den nya 

informationstekniken som introducerats på biblioteken. Det är här bibliotekariens roll att på 

ett pedagogiskt sätt vägleda användaren i informationssökningen.
52

 Bibliotekarien finns till 

för användaren när de är ”i behov av vägledning, styrning och utbildning” och målet är att 

göra dem till självständiga biblioteksanvändare.
53

 

 

Professionell informationsexpert handlar om att bibliotekarien tillhandahåller den nya 

informationstekniken samt att de gentemot användaren visar upp och förmedlar sin kunskap 

om denna. Nilsson ser också att bibliotekarien i denna roll jobbar aktivt med att synliggöra sin 

kompetens inför allmänheten och marknadsföring av bibliotekets verktyg blir då viktigt
54

. 
 

Vad som också är intressant i vårt sammanhang är att Nilsson i sin avslutande diskussion 

kopplar sina fyra bibliotekarieroller tillbaka till Maj Klassons tre modeller som hon skrivit om 

i sin litteraturgenomgång. Hon menar att folkbildaren och kulturförmedlaren hör till 

förmyndarmodellen, pedagogen hamnar under dialog- och samarbetsmodellen och 

marknadsmodellen hör hemma i alla fyra bibliotekarieroller.
55

 Dock tycker vi att hon gör 

denna indelning på ett ganska oreflekterat sätt och i vår undersökning och analys utgår vi ifrån 

att alla fyra bibliotekarieroller kan finnas under alla tre av Maj Klassons modeller.   

 
 

3.2.1 Vår användning av Nilssons bibliotekarieroller 
 

Eftersom dessa rollmodeller inte är direkt överförbara till högläsningskontexten och dess 

bibliotekarieroller, kommer vi att använda oss av dessa i modifierad form. För att inte göra 

Linda Nilsson orättvisa poängterar vi därför att vi egentligen mest lånar hennes 

terminologi/benämningar snarare än att vi använder oss av hennes förklaringar och 

användning av begreppen fullt ut. Vi upplever benämningarna som passande för att 

komplettera Maj Klassons modeller i vårt sammanhang eftersom vi upplever att de fångar in 

en annan dimension av rollbeskrivningen. Till exempel kan man vara folkbildare enligt 

Nilssons indelning oavsett om man har ett förmyndande eller ett marknadspräglat 

förhållningssätt mot användaren. Som sagt använder vi dock Nilssons benämningar efter att 

ha gjort vissa modifikationer för att de ska kunna fungera inom en högläsningskontext, vilka 

vi här presenterar på ett så komprimerat sätt som möjligt: 

 

Folkbildare blir i högläsningssammanhang en rollbenämning som betonar den demokratiska 

tanken av högläsningsarbetet, att högläsning ska finnas till för alla samt att fungera som ett 

verktyg för att ge åhörarna förutsättningar för att förstå omvärlden. Folkbildaren strävar efter 

att övervinna orättvisor och att alla barn skall ha lika rätt till högläsning.   
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Kulturförmedlare blir för oss att arbeta med högläsning för att ge kulturella upplevelser och 

läsglädje till barn. Bibliotekariens roll blir också att kvalitetsbedöma litteratur och på så sätt 

föra ut den smalare litteraturen till barnen, som de kanske inte annars kommer i kontakt med.  

 

Pedagog/Uppfostrare är kategorin där vi inordnar yttranden som beskriver rollen att lära ut, 

det vill säga att bedriva högläsning med syftet att barn skall lära sig något. Vad de lär sig kan 

vara till exempel att läsa eller att kunna sitta stilla och koncentrera sig.  

 

Professionell informationsexpert är den benämning som kanske minst passar in i 

högläsningskontexten. I detta sammanhang har vi dock tagit fasta på rollen som expert på ny 

teknik i samband med högläsningsarbetet och hur man aktivt visar detta utåt för att höja yrkets 

status. Rollen handlar också om att marknadsföra biblioteket som informationscentra, och att 

bibliotekarien vet hur man använder sig av det på bästa sätt.  
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4 Metod 
 

I detta avsnitt presenterar vi hur vi gått tillväga med förberedandet och genomförandet av 

insamlingen av vårt empiriska material.  

 

4.1 Val av metod 
 

Vi vill, som vi tidigare nämnt, få en närmare inblick i praktikernas resonemang vad gäller 

högläsning för att undersöka deras roller. Det är inte vår avsikt att finna generella tendenser 

eller mönster som kan finnas inom fältet i stort. Därför väljer vi att använda oss av den 

kvalitativa forskningsmetoden. Vi bryr oss alltså inte om ”hur ofta det förekommer eller hur 

vanligt”
56

 fenomenet är utan vill gå in på ”djupet men inte på bredden”
57

. För att gå in på 

djupet i barnbibliotekariernas tankar använder vi oss av intervjun som insamlingsmetod. Vår 

intervjuteknik grundar sig i vad Sharan B. Merriam kallar delvis strukturerad intervju, det 

handlar om att man från början har ett antal frågor som styr intervjun men att man inte är så 

noga med att de följs till punkt och pricka vad gäller ordningsföljd. Det viktigaste är alltså att 

täcka in de övergripande problemområden som skall undersökas.
58

 Vi har därför använt oss av 

en intervjuguide
59

 som en slags checklista för att under intervjun kunna kontrollera att vi 

berört alla problemområden. Vår intervjuguide kan vid första anblick anses vara mer åt det 

”helstrukturerade” hållet, men vi har alltså inte använt den som en sådan utan mer flexibelt. 

Det bör också tilläggas att vi försökt vara så uppmärksamma som möjligt och därmed, när det 

behövts, ställt följdfrågor vilka inte återfinns i intervjuguiden. På samma gång har den även 

hjälpt oss att hålla de olika intervjuerna på samma spår så att vi får ett så likvärdigt och 

hanterbart material som möjligt att analysera.  

 
 

4.2 Urval av respondenter 
 

Eftersom denna undersökning inte tar utgångspunkt ur eller är beroende av varken 

respondenternas ålder, kön eller år i yrkeslivet ansåg vi det passande att skicka ut 

intresseförfrågningar via e-post. Vi skickade till att börja med ut e-post till ett tiotal olika 

folkbibliotek i framförallt Västra Götalands län som vi, genom deras hemsida, tagit reda på 

ägnade sig åt någon form av högläsning. Dessutom hade vi genom en tidigare kontakt fått tag 

på en respondent som vi kunde intervjua redan i slutet av mars. Efter ett uppföljande 

påminnelsee-postbrev, började svaren droppa in och vi kunde boka in ytterligare tre 

djupgående intervjuer. Dessa respondenter valdes ut eftersom de uppfyllde våra krav på att de 

arbetar med någon form av högläsning för barn på folkbibliotek. Alla dessa tre sista intervjuer 

genomfördes i april 2010. Intresset var överraskande stort för att bli intervjuad, men vi valde 

att inte boka in fler än fyra intervjuer då vi bestämt oss för att hellre ha färre men längre 

intervjuer som vi kan analysera på djupet, snarare än att genomföra fler intervjuer än vad vi 

kan analysera på ett tillfredsställande sätt inom ramen för en kandidatuppsats. Våra totalt fyra 

respondenter intervjuades var för sig i ungefär 70 minuter vardera, vilket vi upplevt varit en 

lämplig längd på intervjuerna eftersom det gett tid till respondenterna att ordentligt få 

resonera kring och utveckla sina svar på de frågor vi ställt. Vi var noga med att poängtera att 

                                                           
56

 Repstad, Pål 2007. Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 22. 
57

 Repstad 2007, s. 15. 
58

 Merriam, Sharan B. 1994. Fallstudien som forskningsmetod, s. 88. 
59

 Se bilaga 1. 



17 
 

vi tänkt oss denna längd på intervjuerna vid kontakten före det att intervjuerna bokades in, så 

att vi försäkrade oss om att respondenterna verkligen hade tid att ta emot oss. Varken vi eller 

de har behövt känna sig stressade på grund av tidsbrist men samtidigt har vi känt att en ännu 

längre intervju i så fall hade behövt en paus för att inte koncentrationen skall svika allt för 

mycket. Detta tror vi hade varit att begära för mycket tid av våra respondenter, varför 

riktmärket 60-70 minuter kändes lämpligt i förhållande till de frågor vi velat ha svar på. 

 

 

4.3 Intervjuernas genomförande 
 

Av kvalitetsskäl har vi valt att båda två vara med vid samtliga intervjuer. Detta dels för att en 

av oss hela tiden ska kunna koncentrera sig på anteckningar medan den andra främst 

koncentrerat sig på att upprätthålla en bra kontakt med respondenten och bemöta svar med 

eventuella följdfrågor och bifall. För att inte reducera en av oss till enbart ”skrivare”, valde vi 

att dela upp frågorna i intervjumallen mellan oss så att båda blev aktiva om än växelvis. Detta 

fungerade väl och vi tror att vi genom denna metod undvek att göra respondenterna nervösa, 

vilket kunde blivit fallet om någon av oss bara suttit och antecknat frenetiskt under hela 

intervjun. Samtidigt tror vi att det faktum att en av oss tagit ett steg tillbaka och intagit en mer 

passiv roll har gjort att det skapat en en mot en känsla snarare än två mot en och vi har på 

detta sätt försökt undvika det Repstad menar är faran med att vara två intervjuare, att 

respondenten kan ”uppleva sig vara i minoritet”
60

. Vi har med andra ord försökt så noga vi 

kunnat att inte försätta respondenterna i ett upplevt underläge, utan i stället försökt att ge dem 

maximalt med utrymme men samtidigt bibehålla ett visat intresse för samtalets innehåll.  På 

det hela har vi upplevt det som ett öppet samtal mellan tre personer som varit givande åt båda 

hållen och vi hoppas att våra respondenter känner likadant. 

 

Efter att ha försäkrat oss om ett godkännande från respondenterna har vi spelat in samtliga 

intervjuer med hjälp av en diktafon. Som säkerhetsåtgärd har vi ändå valt att anteckna ifall 

tekniken skulle fallera samt om vi upplevt något intressant under intervjun som inte 

diktafonen kan ta upp. Att spela in intervjun har dessutom gett oss möjligheten att kunna 

citera våra respondenter ordagrant. Vi har efter varje intervju transkriberat ord för ord vilket 

gett oss drygt 45 sidor råmaterial som hjälpt oss mycket i analysen av intervjuerna.       

Intervjuerna har ägt rum på respondenternas arbetsplats, utom en som skedde i ett avskilt rum 

på ett annat bibliotek. 

 

 

4.4 Bearbetning och presentation av materialet  
 

De totala intervjutranskriptionerna uppgår till dryga 45 sidor text, vilket gör att vi försökt 

sammanfatta det vi lagt märke till är viktigt för flera av respondenterna och som givetvis kan 

tänkas vara intressant för våra frågeställningar. Eftersom flertalet citat och reflektioner kan 

relateras till olika roller presenterar vi resultatet i underrubriker som sammanför yttranden 

som berör snarlika fenomen eller som uppkommit som svar på någon specifik fråga under 

intervjun. Analysen av materialet görs då i samband med att citaten och yttrandena 

presenteras. Anledningen till att vi använder ett relativt stort antal citat är för att visa hur 

respondenterna faktiskt har formulerat sig i sina svar, även om vi inte tar upp alla förekomster 

av en och samma åsikt. Vi vill så mycket som möjligt bibehålla respondenternas ordagranna 
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sätt att formulera sig så att vår analys blir tydligt grundad i resultatredovisningen. I citaten 

används kursiv text för att redovisa respondenternas betoning av vissa ord. 

 

Dessutom har vi varit noggranna med att värna om respondenternas konfidentialitet. Vi har 

gett dem fingerade namn samt undvikit att presentera sådant ur materialet som kan göra det 

möjligt att identifiera specifika platser, personer eller verksamheter.      
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5 Resultat och analys 
 
I detta avsnitt presenterar och analyserar vi vad som framkommit under våra intervjuer. 

Analysen sker i den löpande texten men för översiktens skull använder vi fetstil då vi härleder 

till någon av våra teoretiska benämningar. Men först en kort presentation av våra 

respondenter.  

 

 

5.1 Presentation av respondenterna 
 
Även om vi inte har till avsikt att djupare analysera respondenternas svar utifrån ålder eller 

yrkeserfarenhet vill vi ändå skriva en kort presentation av dem för att göra 

resultatredovisningen lite mer personlig och lättläst. Vi har gett respondenterna varsitt fingerat 

namn helt slumpmässigt bortsett från att begynnelsebokstaven beror på den tidsmässiga 

intervjuordningen för att även göra det lättare för oss själva att skilja dem åt.  

 

Agneta är i 40-årsåldern och har jobbat som bibliotekarie sedan tidigt 90-tal. I drygt 10 år har 

hon haft tjänst som barnbibliotekarie, men har bara haft ansvaret för högläsning i drygt fyra 

månader. Tidigare har hon varit ansvarig för rim och ramsor för de riktigt små barnen.  

 

Barbro är i 30-årsåldern och har arbetat som barnbibliotekarie i tio år, högläsning är något 

som hon arbetat med till och från under hela denna tid. Hon har hand om de yngre barnen 

vilket är något hon själv valt.  

 

Christina är den som har längst högläsnings- och yrkeslivserfarenhet. Hon är i 60-årsåldern 

och började sin bana som bibliotekarie redan på 70-talet, varav den mesta tiden som 

barnbibliotekarie även om hon haft en mängd olika tjänster. Högläsning är något hon ofta 

arbetat med, både som en del i bokprat men också som en verksamhet i sig.  

 

Daniella är i 30-årsåldern och har en blandad bakgrund inom olika områden. Som 

bibliotekarie har hon jobbat i fyra år. Ansvarig för högläsning är något hon blivit på grund av 

de tjänster och vikariat hon fått efter utbildningen, men detta är något hon trivs bra med. 

 
 

5.2 Högläsningstillfällenas beskaffenhet 
 

Våra respondenter har överlag beskrivit sina verksamheter på liknande sätt vad gäller 

utformningen av själva högläsningstillfällena, även om vissa nyansskillnader finns. De 

gemensamma dragen är att högläsningen är återkommande även om de förekommer under 

olika benämningar så som sagostund, högläsning eller som moment i bokprat och andra 

aktiviteter. Samtliga respondenter beskriver det svåra i att få de äldre barnen, det vill säga 

barn i skolåldrarna, att komma till bibliotekets högläsningar.  Agneta säger att hon tror att 

intresset finns hos barnen men att ”precis som det är med väldigt mycket så handlar det ju om 

att man är ute i rätt, på rätt blogg eller liksom att man marknadsför sig”. Christina pratar även 

hon om hur svårt det är att få äldre barn till högläsningarna: ”vi har haft försök med, under 

loven att vi ska ha högläsning. Men det har ju alltså varit oerhört svårt att sälja”. Hon är dock 

övertygad om att alla barn egentligen vill lyssna på högläsning men menar att förklaringen till 

det bristande besöksantalet ligger hos föräldrarna:  
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Jag tycker att, jag drar paralleller med bilen, att när man köper en ny bil så är det kul att pyssla med den, 

man tvättar den och man sköter den och så…och när den blir en åtta, tio år så den blir lite skramlig och 

så då blir det inte lika roligt längre, då kör man bara till affären och handlar och så tror jag faktiskt att 

det är med människor och barn. 

 

Dessa formuleringar om svårigheten att få de äldre barnen till högläsningen kan ses som 

uttryck för förmyndarmodellen. Här gör bibliotekarierna en markering att högläsning angår 

alla barn, även de äldre. Christina menar att föräldrarna utgör ett problem som måste 

överkommas för att barnen skall få det de vill ha/behöver. Föräldrarna blir här de användare 

som bibliotekarien antar en slags förmyndarroll gentemot. Men Agnetas formulering att det är 

marknadsföringen det fallerar på, signalerar tvärt om att problemet ligger hos bibliotekarierna 

och inte användarna, vilket man kan härleda till marknadsmodellen. Detta eftersom det 

ligger i bibliotekariens uppgift att anpassa sig efter kundernas informationsvanor (bloggarna 

etcetera) och inte tvärt om.  

 

Ett annat fenomen som har med föräldrarna att göra, vilket beskrivs av flera av våra 

respondenter, är det förhållande som Agneta uttrycker i orden: ”de föräldrar som kommer till 

biblioteket med sina barn läser väldigt mycket för sina barn hemma också”. Detta gör att 

bibliotekarierna jobbar mycket med att informera även andra föräldrar i olika sammanhang 

om vikten av att läsa för sina barn hemma, vilket vi återkommer till i kapitel 5.3 nedan.  

 

Barbros bibliotek är det enda i vår undersökning som inte har en fast tid för högläsning varje 

vecka, men hon berättar att de har haft det tidigare med sviktande besöksantal. Hon 

konstaterar däremot att ”jag skulle inte ha något emot å ha sagostunder egentligen men ja, 

kommer det ingen så”. Däremot har de högläsning för förskolegrupper, vilket är en något som 

förskolorna velat ha och som är en återkommande verksamhet även om det sker mer 

periodvis. I detta resonemang kan man skönja marknadsmodellen. De har försökt med 

regelbundna högläsningar för allmänheten men eftersom ingen har kommit har de rättat sig 

efter detta. Men eftersom förskolorna faktiskt har efterfrågat högläsning har detta gjort att 

biblioteket anpassat sig efter detta och riktat tjänsten enbart till dessa användare. 

 

 

5.3 Arbetet mot föräldrar och pedagogisk personal 
 

Något som beskrivits på många olika sätt av samtliga respondenter är att arbetet mot föräldrar 

och pedagogisk personal såsom förskolepersonal, dagmammor och lärare är en stor del av 

arbetet med högläsning. Att arbeta mot dessa vuxna, som i dessa arbetsmoment blir de 

primära användarna, kan innebära många olika saker såsom att man informerar om hur viktigt 

det är att högläsa. Christina uttrycker det på följande sätt: ”sen har jag ju propagerat oerhört 

mycket för högläsning i alla mina föräldramöten, jag pratar ju alltid om högläsning i 

föräldramötena”. Hon ser också, under dessa möten, papporna som en viktig målgrupp, dels 

för att ”vad pappa gör blir viktigt för killarna, annars blir det [högläsning; vår anm.] en 

tjejsak” samt att män mellan 25 och 35 år är en underrepresenterad grupp på biblioteket 

eftersom ”de läser aktieportföljer och ekonomiska redovisningar och så” skojar Christina. I 

detta resonemang kan vi se tendenser till en folkbildningsroll där bibliotekarierna antar en 

roll som högläsningsspridare. Denna tanke om att alla ska få ta del av det goda med 

högläsning kommer också fram i citatet där Christina försöker få pappor att läsa för sina 

söner. Christinas ”propagerande” kan härledas till förmyndarmodellen då hon inte på något 

sätt döljer vad hon tycker är viktigt med högläsning och att föräldrarna bör ta efter detta.  

Barbro jobbar även hon mycket mot nyblivna föräldrar då hon till exempel träffar dem under 
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föräldrautbildningen på barnavårdscentralen, men intar en lite mindre propagerande position; 

”och redan där kan man ju prata om högläsning om man vill. Och det gör jag ju, fast jag 

försöker att inte vara så pekpinneaktig kanske. För jag tycker att det viktigaste ändå är att det 

ska vara roligt”. Med denna reflektion ger hon uttryck för dialog- och samarbetsmodellen i 

sin folkbildningsroll där det blir viktigt att i själva mötet med användaren inte bli 

”pekpinneaktig”. Detta visar på en lyhördhet hos bibliotekarien och en försiktighet för att 

värna om relationen med föräldrarna. Dessutom säger Barbro att ”jag tycker ju att de måste få 

veta också att det är jätteviktigt för språkutvecklingen”. Hon beskriver denna information till 

föräldrarna nästan som en rättighet som ligger i hennes ansvar att föra ut, vilket befäster 

bilden av en folkbildningsroll i sammanhanget.   

 

Barbro berättar hur hon brukar stötta bland annat föräldrar med dyslexi som kanske upplever 

det jobbigt att läsa för sina barn. Utöver arbetet mot föräldrar har hon även varit med på 

fortbildning av lärare, hon förklarar: ”det var tillsammans med specialpedagogen, det var hon 

som hade frågat om jag ville vara med. Och det kan man ju inte säga nej till”. Här kan vi se en 

koppling till marknadsmodellen men även inslag av dialog- och samarbetsmodellen. 

Barbro har här lyssnat på vad användaren vill ha vilket i detta fall är fortbildning inom 

högläsning vilket leder till att biblioteket erbjuder detta. Arbetet beskrivs dock i ordalag av 

samarbete med specialpedagogen som också får ses som användare i detta fall. Barbro 

konstaterar också att de på hennes bibliotek ”prioriterar bokpraten väldigt mycket nu också, 

det efterfrågas mycket av lärarna”. Detta konstaterande har starka kopplingar till 

marknadsmodellen och hon använder till och med ordet efterfrågan vilket är en viktig aspekt 

av denna modell. Det intressanta är dock att hon använder denna efterfrågan som en naturlig 

förklaring till varför de prioriterar dessa bokprat istället för att åberopa andra argument för 

varför bokprat är viktigt. När hon läser för förskolebarnen vid högläsningstillfällena är Barbro 

noga med att även personalen upplever det som positivt och roligt att komma. Av denna 

anledning varierar hon sig i vilka sagor hon läser så att inte ”de stackars fröknarna som 

kommer nästa år inte ska behöva höra samma heller. Så då brukar jag ju byta så att jag har en 

saga varje år, även om det är för barnen jag läser”. Detta är ett av många av Barbros uttryck 

som visar hur viktigt hon anser det är att vårda relationen med den pedagogiska personalen för 

att ett trevligt och givande samarbete skall kunna bedrivas. Dialog- och samarbetsmodellen 

kan i detta återigen ses som passande för att beskriva arbetet mot de vuxna även när Barbro 

faktiskt läser för barnen, vilket hon också gör en poäng av. 

 

Christina nämner ytterligare en aspekt av arbetet mot pedagogisk personal och ett annat sätt 

att se på högläsningsarbetet som ingen annan av respondenterna ger uttryck för. Hon menar 

att barn med dyslexi kan ha stor hjälp av tal- och ljudböcker, som hon ser som en annan form 

av högläsning. Problemet är dock att ”det är en plåga att det är så svårt att få lärare att sälja 

det här med talböcker för dyslektiker”. Hon beskriver i detta sammanhang det som 

bibliotekariens uppgift att sprida användningen av talböcker via den pedagogiska personalen i 

skolan. Detta ger uttryck för förmyndarmodellen på så sätt att hon verkligen vill nå ut med 

det hon upplever som en effektiv metod för att hjälpa barn i deras läsutveckling, men att 

utmaningen ligger i att övertyga lärarna. Pedagogrollen är tydlig eftersom hon betonar att det 

leder till ökad lästräning hos de barn som behöver den bäst, även om hon också betonar det 

lustfyllda med att tack vare ljudböcker kunna ”ligga och slappa på sängen och bara njuta av 

sin läsning samma som en storläsare gör när den får tag i en riktigt bra bok, försjunka och så”. 

Kulturförmedlarrollen finns därmed även representerad i uttalandet, då glädjen att uppleva 

litteraturen går hand i hand med att vilja fortsätta sin lästräning. Att Christina aktivt arbetar 

med att sprida kunskap om tal- och ljudböcker ger dessutom drag av en professionell 

informationsexpertsroll där bibliotekarien intar en position som tekniskt sakkunnig.  



22 
 

5.4 Syften med högläsning 
 

Något som vi frågat efter specifikt och som även framkommit i flera andra spontana ordalag 

är vilka syften man har med högläsningsverksamheterna på biblioteket. Respondenterna har 

själva lyft fram syften av vitt skilda slag, varav många av dessa återfinns hos samtliga 

respondenter. Man har dock fokuserat olika mycket på dessa olika syften och dessutom gett 

olika svar på vilket syfte man tycker är allra viktigast med högläsning. Ett av de mest 

frekventa syftena med högläsning, vilket här uttrycks av Barbro, är att: 

 
det är viktigt för språkutvecklingen, det är ju bevisat. Det är, man har ju så otroligt mycket hjälp med 

högläsning när man ska lära sig läsa sen, man får ju så mycket gratis. Man bygger upp ordförrådet 

enormt, man lär sig blädderriktningen och läsriktning helt gratis. Massa sådana saker, lätt att lära sig 

bokstäverna tror jag.  

 

För att barnen ska få denna läs- och skrivutveckling menar Daniella att ” det är jätteviktigt att 

få ta del av böcker tidigt och få en positiv upplevelse av det”. Det är här som högläsningen 

och högläsaren har en av sina viktigaste roller enligt våra respondenter, men för att nå fram 

till detta är det också viktigt att barnen har kul, ”skulle det inte vara roligt och trevligt så tror 

jag inte man får det nyttiga med det” som Barbro uttrycker det. Här syns den pedagogiska 

rollen i det att de uttrycker högläsningen som ett verktyg som ska leda till att barnen lär sig 

läsa och skriva. I detta sammanhang beskriver de högläsningen som det pedagogiska i 

sammanhanget, även om de inte uttryckligen beskriver sig själva som pedagoger. Men 

poängen här är att om man ger sin verksamhet ett pedagogiskt syfte, och att man betonar 

vikten av det, sätter man sig indirekt i en pedagogisk position gentemot användaren. De talar 

visserligen också om att det är viktigt att barnen har kul, men i detta sammanhang blir det 

bara medlet för att komma fram till målet. Christina är den som mest uttryckligen beskriver 

ett arbetssätt som pedagogiskt när hon talar om: 

 
de här barnen som har lite dåligt språk som kommer hit och så, för dem skulle det ju vara alldeles 

perfekt att läsa högt, fast man får vara vaken då om det är några ord som man inte riktigt, som man 

förklarar. Men man får inte bryta själva läsningen för mycket heller så om man skulle vara riktigt 

pedagogisk och hade en sådan grupp så föreställer jag mig att man kan tänka vilka ord som kan vara 

och så kan man prata om dem innan man kommer till orden. Att, nu i den här texten så kommer man att 

prata om detta och det betyder det och det.  

 

Det starka uttrycket för den pedagogiska rollen här är det faktum att hon både har medvetna 

strategier om hur man på bästa sätt arbetar med högläsning samt syftet att lära dessa barn nya 

ord. Att hon dessutom riktar intresse mot barn med dåligt språk ger en bild av att högläsning 

kan fungera som ett stöd för dessa barn av specialundervisningskaraktär. Christina menar att 

det även mot de äldre barnen, som lärt sig läsa, finns språkutvecklande anledningar till 

högläsning när hon säger ”för det är ju lite grann det här att om du hör en text så kan du höra 

en text som är mycket högre än det du kan läsa plus att du får ett lika bra språk om någon 

läser för dig som när du läser själv”. 

 

Barbro poängterar också att högläsning är en lämplig metod som dels kan användas för att ta 

upp ämnen eller teman som kan vara svåra att prata om samt empatisk träning när hon säger 

att ett av syftena med högläsning är ”att man kan få lite andra infallsvinklar på saker och ting. 

Det tror jag är bra. Tänka lite på hur andra människor tänker om saker också”. I detta citat kan 

man också se en ansats till en lite bredare bildningstanke än att enbart lära barnen att läsa och 

skriva. Att barnen lär sig empati och hur andra människor tycker och tänker kan ses som ett 

demokratifrämjande arbetssätt eftersom det sprider acceptans och förståelse. Denna 

demokratifrämjande värdegrund är central i folkbildningsrollen. En annan aspekt av denna 
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roll kommer fram när hon säger: ”eftersom det finns föräldrar som inte läser för sina barn, då 

är det just den grejen jag tycker att då kan faktiskt biblioteket ha lite högläsning”. I detta fall 

handlar det om att ge alla barn samma tillgång till högläsning, speciellt de barn som inte får 

det hemifrån.   

 

Marknadsmodellen är något som kommer in i diskussionen om att högläsningen fungerar 

som ett effektivt marknadsföringsverktyg för biblioteket. Agneta menar att efter att man fått 

möta bibliotekets högläsning ”så kommer man använda biblioteket för att låna böcker. Och 

det, jag tror liksom mycket att man kan lura in låntagarna när man har den typen av 

verksamhet”. Hon fortsätter med att säga att det viktiga är att få folk till biblioteket för att låna 

böcker och att den språkutvecklande delen med högläsning, som hon också ser, inte kommer i 

första hand. I detta yttrande syns även den kulturförmedlande rollen eftersom det viktiga 

ligger i att besökarna på högläsningarna blir låntagare och lånar böcker. Varför detta är viktigt 

är dock inte helt självklart eftersom det både kan ha filantropiska förklaringar men också lika 

gärna ses så krasst som en överlevnadsstrategi för biblioteket där ökade utlån handlar om 

jakten på konkreta resultat. Ytterligare en intressant tvetydighet att notera, gäller 

marknadsmodellsanalysen ovan. Det intressanta är vad som kan ligga gömt i ordvalet att ”lura 

in låntagarna”. Den dolda intentionen kan tolkas som ett uttryck för förmyndarmodellen på 

så sätt att man inte i direkt mening enbart ger låntagarna vad de efterfrågar utan att man 

dessutom vill leda dem in i andra biblioteksvanor som anses vara bra. Med denna 

motsägelsefulla reflektion upplever vi dock citatet som framsprunget ur ett sammanhang med 

syftet att framhäva marknadsföringsfunktionen, vilket gör att den dolda intentionen inte 

behöver vara så förmyndande utan snarare ett sätt att belysa för användarna att biblioteket har 

vad de faktiskt vill ha. Daniella går ett steg längre och sätter högläsningens marknadsföring i 

en mer generell kontext när hon säger att: 

 
Det är ju väldigt viktigt, mer och mer av bibliotekariens roll ligger i förmedlingen – inte i förvaringen 

av böcker – utan vad vi gör, vad vi kan arrangera, vad vi kan erbjuda, alltså rent fysiskt med vår 

förmedlarroll till olika grupper […] ja, jag tänker att vi måste, vi kan inte bara sitta där på biblioteket 

och ta hand om böckerna och låna ut böckerna och så, utan vi måste göra saker och ting aktivt. 

 

Här handlar då marknadsföringsrollen främst om vikten av att vara aktiv från bibliotekets 

sida med att visa vad det har att erbjuda, snarare än att passivt leverera det som användarna 

efterfrågar. Hon menar att högläsning är ett exempel på aktiviteter som kan hjälpa till i 

marknadsföringen av biblioteket och att det är en del av en aktiv biblioteksverksamhet. 

Daniellas utsagor har dock inte något med att sprida bibliotekariers värderingar att göra utan 

syftar enbart att synliggöra biblioteket som något som redan är angeläget för dess potentiella 

besökare. Något annat som framkommer i Daniellas reflektioner är varför det är viktigt för 

barnen att komma till biblioteket. Hon menar att barnen lär sig:  

 
det här att kunna röra sig i biblioteket och förstå biblioteket, det gör ju inte en treåring men de måste ju 

börja på en viss nivå. Att man kan röra sig bland böcker, att man kan hitta information, det är ju det det 

handlar om, olika typer av information. 

 

Här handlar det om att barnen tränas i informationssökning där man kan få hjälp av 

bibliotekarien för att nå fram till både kultur och information. Vi ser här en potentiell 

blandning av en kulturförmedlarroll och professionell informationsexpertsroll.  
 

Kulturförmedlarrollen kommer fram starkt i tanken att barnen ska ha roligt för sin egen 

skull och inte för att lära sig saker. Detta är en viktig del i högläsningsarbetet och är något 

som tagits upp mycket i det empiriska materialet. När frågan ställdes om vad som var allra 

viktigast med högläsning svarade Christina ”det här med bildskapandet, fantasin tror jag ändå, 
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jo jag tror att det är det allra viktigaste för mig”
 
och som Agneta säger: ”man är ju faktiskt där 

för dem, för deras skull, vill ju att de ska tycka att det är jättekul”. Daniella fortsätter: ”de kan 

ju inte läsa själva än. Så att det är ju att man förmedlar ju en berättelse som också kan vara en 

upplevelse för barnen, de är ju omgivna av böcker […] och själva ta del av böckernas värld 

helt enkelt”. Här handlar det alltså om att ge barnen en upplevelse, både för att ta del av kultur 

men också helt enkelt bara för att ha roligt. Fantasi och upplevelse är något som lyser starkt i 

deras resonemang. Det viktigaste är i detta fall inte att de lär sig något utan att de får ta del av 

kulturella upplevelser och att de har roligt. 

 

Men att det är roligt för barnen är inte något som de skulle använda som argument för 

högläsning när de pratar med till exempel politiker eller chefer, inför vilka de mer trycker på 

nyttan av högläsning i språkutvecklingen: ”det tror jag väger tyngre för sådana positioner än 

att det bara skulle vara roligt. Det där med kultur det är ju inte så viktigt vet ni” säger Barbro 

och skrattar. Christina är inne på samma spår, men väljer en annan strategi. Hon skulle i detta 

fall ta reda på hur mycket en speciallärare skulle kosta under en elevs skolgång som en 

negativ konsekvens av utebliven högläsning: ”jag skulle nog beväpna mig med lite sådana 

argument hos politikerna för att visa att det här är en ganska billig verksamhet som sparar 

pengar i framtiden”. Christinas yttrande är intressant på så sätt att hon kan tänka sig att 

framhäva högläsning som en kostnadseffektiv metod för språkutveckling jämfört med dyra 

efterhandsåtgärder som speciallärare. Denna strategi är givetvis riktad mot vad hon tror 

politiker lyssnar till, men att hon väljer strategin att marknadsföra sig och sin högläsning som 

ett pedagogiskt alternativ är intressant eftersom hon indikerar att högläsningen har inverkan 

på barn framtida skolgång. En utåt projicerad pedagogisk roll har därmed framträtt. 

 

 

5.5 Kompetens som högläsare 
 

Avsaknaden av utbildning är något samtliga respondenter uttrycker. Christina svarar på frågan 

om hon gått någon utbildning i högläsning: ”nej det har jag nog faktiskt inte gått någon, utan 

där har vi ju tagit oss fram själva egentligen”. Inte heller Daniella har fått någon formell 

utbildning eller fortbildning inom högläsning men uttrycker en vilja göra detta för att bli en 

bättre högläsare. 

 

Hur man ersätter denna avsaknad av utbildning är lite olika, vissa av respondenterna uttrycker 

att deras egna barn har gett dem erfarenhet som högläsare men att man markerar att det 

kanske inte är att betrakta som ett fullgott substitut. Daniella ger uttryck för denna reservation 

i orden: ”jag läste väldigt mycket för dem när de var små, men det är ju bara rent privat”. 

Samtliga uppger dock att de läst metod/inspirationslitteratur i ämnet på egen hand. Agneta 

uttrycker att läsningen av denna sorts böcker har gett henne bekräftelse att högläsning: 

”faktiskt är bra om man tänker sig i något språkutvecklande eller att det faktiskt finns något… 

Om man nu ska lägga en nyttoaspekt på det också”. Hon menar också att litteraturen används 

som inspiration och att den har fått henne att känna att det faktiskt ”är OK att ha kul på jobbet, 

det står här att vi ska göra så här”. 

 

Som vi nämnt har ingen av respondenterna fått någon utbildning i att läsa högt och känner 

inte att de är bättre eller sämre högläsare gentemot andra högläsningsinstitutioner. Därmed 

inte sagt att man saknar andra vitala kompetenser i arbetet med högläsning då de ger en 

samstämmig bild av barnbibliotekarien som bokexpert, som Daniella uttrycker det:  
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Jag har ju ingen spetskompetens vad gäller högläsning, vad är det som säger att jag gör det bättre än en 

förskolelärare? Men då har jag tänkt så här att ja men jag har ju i alla fall kunskapen om böckerna jag 

menar, böcker med budskap, böcker som är roliga, böcker som kan säga någonting eller böcker med 

bokstäver. Den kunskapen har ju jag.  
 

Även för Christina är kompetensen kring böcker det hon framhåller som något bibliotekarien 

kan föra med sig i högläsningskontexten: 

 
Möjligen att vi har lätt att hitta böcker, för det får vi ofta hjälpa andra grupper med. Och då kanske man 

kan hitta de där godbitarna som då när vi hade [bokens titel] som vi tror kommer att bli en 

klassiker…Det var ju en sådan bok som man kanske inte läser i de bredare lagren utan det är väl 

bokkännedomen som vi har som kan göra att vi kommer i särklass.  

 

Här skymtas den professionella informationsexpertsrollen i det att man betonar sin 

spetskompetens vad gäller att hitta böcker, även om det i detta sammanhang givetvis även 

handlar om förmågan att värdera litteraturens kvalitet eller lämplighet. Detta är något de 

värnar om och själva marknadsför i interaktionen med lärare och föräldrar då de informerar 

om böcker som passar bra för högläsning. Här kan vi alltså även se en kulturförmedlarroll 

som också handlar om att visa upp böcker som den bredare massan kanske inte kommer i 

kontakt med annars, då de ger barnen ett smakprov på kultur som kanske inte är särskilt 

kommersiell. Dessutom skönjas även ett folkbildningsideal i och med att alla ska få tillgång 

till den smalare kulturen. Intressant är dock vad som kan menas med ”de bredare lagren”. Är 

det folk i allmänhet som skall få ta del av obskyr litteratur eller är det en fråga om att ge en 

viss demografisk grupp (till exempel lågutbildade) tillgång till litteratur i allmänhet? Detta är 

inget vi kan utläsa i detta sammanhang men är viktigt att tänka på eftersom det får olika 

konsekvenser för vad som menas med folkbildning. En annan svårighet är att avgöra vad 

Christina menar med ”hjälpa andra grupper med”, eftersom det skulle kunna tolkas på flera 

sätt bland annat att man enbart servar användarna med de böcker som de är ute efter. I det här 

sammanhanget verkar det dock mer syfta till att det faktiskt är bibliotekarien som har 

kompetensen att avgöra vad som är lämpliga böcker att rekommendera till pedagogisk 

personal och föräldrar, både vad som är lästekniskt lämpligt och kulturellt givande. En sådan 

tolkning för oss därmed till förmyndarmodellen. Christina betonar dock att man ändå måste 

vara öppen och lyhörd när man ska läsa för barn och nämner att ”det har ju att göra med 

mottagare och sändare” och det kan variera från dag till dag och grupp till grupp vilka böcker 

som passar vid just det tillfället. Det handlar då om att lyssna och känna in barnens reaktioner 

för att därefter kunna avgöra vilka böcker som fungerar. Detta visar på en dialog- och 

samarbetsmodell när det gäller arbetet direkt mot barnen. Detta är intressant eftersom det 

visar sig att hon ändå beskriver sitt högläsande på ett sätt som signalerar tilltro till sin förmåga 

att kunna anpassa sig till situationen. Detta skulle ju faktiskt kunna ses som att man har en 

spetskompetens som högläsare.         

 

Christina, som arbetat som bibliotekarie i 40 år, kommenterar även barnboksutgivningen som 

förändrats genom åren. Hon säger bland annat att ”på 70-talet var det ju väldigt, väldigt 

strängt och mycket bra barnkultur som kom faktiskt att man liksom tog saker på allvar då”. 

Även bibliotekets inställning till vad som är god litteratur har varierat under hennes yrkesliv, 

då hon ”har gått igenom den här moraliska kurvan, jag har varit med och slängt ut Blyton 

[författare till Femböckerna; vår anm.] och tagit tillbaka Blyton”. Hon beklagar sig dock över 

den moralpanik som utbröt i yrkeskåren då videovåldet uppmärksammades och 

bibliotekarierna blev inbjudna till skolorna för att varna för dessa filmer. Hon menar att 

bibliotekariekåren i samband med detta ”sålde sig […] men alltså vi har alltid varit så himla 

glada att någon har velat ha våra tjänster och ja, det är klart vi kommer”. Hon tar själv avstånd 
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från detta snedsteg då hon inte tyckte att biblioteket hade något med det att göra, med 

förklaringen att ”vi kan väl ingenting om filmteknik och videovåld, det är inte våran 

yrkes….vi kan böcker! Och vi ska ju helst inte prata om sådant som är dåligt för mycket 

heller, utan det är bättre att vi pratar om sådant som är bra!” När Christina pratar om 70-talets 

barnkultur poängterar hon att bibliotekarier måste värna om sin roll som bokexpert, men att 

man inte skall sälja sig till yttre påtryckningar som hamnar utanför detta område 

(videovåldet). Detta ställningstagande härleder vi till förmyndarmodellen på så sätt att det är 

ett exempel på att man tydligt markerar utåt vad man anser lämpligt och olämpligt för en 

bibliotekarie att syssla med. Man bör dock komma ihåg att Christina i detta yttrande också 

uttrycker ett förhållningssätt som är mindre förmyndande mot de slutgiltiga användarna som 

enligt henne själva bättre kan avgöra vad som är lämpligt att se på eller inte. Men att inte sälja 

sig för lärarna, som i detta fall får stå som användare av bibliotekariens tjänster och som 

efterfrågat moraliska föreläsningar, är ett tydligt ställningstagande om att bibliotekarien måste 

fatta vissa beslut av vad som är lämplig bibliotekariepraktik. Detta ser vi som ett tydligt 

exempel på hur ett tydliggörande av bibliotekariens egna värdegrund mer handlar om att visa 

integritet snarare än att sätta sin kompetens framför någon annans, även om vi ser det som 

uttryck för förmyndarmodellen.   

 

Med tanke på att de själva inte upplever sig ha någon stor kompetens som högläsare i 

jämförelse med andra (förutom kännedom om böckerna), är det intressant att de upplever att 

användarna, så som till exempel föräldrarna, sätter dem högt. Daniella berättar: ”ofta har man 

[föräldrarna; vår anm.] ju väldigt höga tankar om bibliotekarien, att den kan väldigt mycket 

och så, att det här är en person som man kan lita på som har kompetens och så”. Huruvida 

antagna förväntningar av detta slag skulle leda till att man faktiskt intar någon specifik roll är 

dock svårt att nå klarhet i.  

 

På frågan om vad just biblioteket kan tillföra som inte andra institutioner kan vad gäller 

högläsning svarar Agneta att samlingarna är det centrala: ”Jag kan tänka mig att det är…att 

det finns så väldigt mycket, det finns så mycket andra böcker. Jag tror att många kanske inte 

lånar det man läst men går hem med någonting annat”. Liksom i diskussionen om 

högläsningens marknadsföringsfunktion
61

 kan detta ses som uttryck för marknadsmodellen 

eftersom det handlar om att synliggöra det som användarna själva vill ha, men som de kanske 

inte visste fanns på biblioteket. Dessutom ger detta också uttryck för en kulturförmedlande 

roll där man strävar efter att ge användarna en bredare kulturell upplevelse. 

 

  

                                                           
61

 Se kapitel 5.4 
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6 Sammanfattande diskussion 
 

Det som framträder i kapitel 5 i denna uppsats är en mångfacetterad och nyansrik bild av hur 

olika roller kan framträda då fyra barnbibliotekarier resonerar kring arbetet med högläsning 

för barn på bibliotek. För att på ett tydligt sätt sammanfatta och diskutera det som 

framkommit i kapitel 5 och sammanställa detta i relation till våra teoretiska begrepp kommer 

vi i detta avsnitt att diskutera analyserna modell för modell, roll för roll. Därefter sätter vi vår 

undersökning i relation till den tidigare forskningen i några avslutande reflektioner. Att 

koppla till den tidigare forskningen under varje modell och roll skulle skapa allt för många 

upprepningar vilket gör att vi, för läsarens skull, sparar denna diskussion till slutet av detta 

kapitel. 

 

 

6.1 Maj Klassons modeller 
 

Maj Klassons modeller har kunnat användas för att visa på positioneringar som 

bibliotekarierna gett uttryck för i sina resonemang. Som Klasson själv resonerade i sin 

avhandling 1984 så verkar samtliga modeller förekomma sida vid sida, vilket även visat sig 

vara fallet i vår undersökning. Vad vi kan se i denna undersökning är att Klassons modeller 

framträder i respondenternas egna resonemang i sitt arbete med högläsning på bibliotek.  

 

 

6.1.1 Förmyndarmodellen 
 

Förmyndarmodellen har framträtt som relativt vanligt förekommande då vi analyserat våra 

respondenters utsagor. Särskilt har vår respondent Christina bidragit till denna kategori av 

beskrivningar och är den som har varit mest tydlig i hur hon står gentemot sina, framförallt 

vuxna, användare. Dessa utsagor har visat på en bestämd värdegrund i arbetet mot föräldrar 

och pedagogisk personal. Förmyndarmodellen har i vårt material överlag visat sig i arbetet 

mot vuxna och framförallt då när våra respondenter har beskrivit sitt arbete med att sprida 

information om högläsningens goda effekter så att föräldrar och skolpersonal i sin tur skall 

läsa mer för barnen. I Christinas fall har förmyndarmodellen kunnat appliceras då hon gett 

starka uttryck för saker hon upplever som centrala för hennes arbete och när hennes 

specialkompetenser och uppdrag inte stämmer överrens med hur hon upplever att användare 

agerar. Ett exempel på detta är givetvis när den pedagogiska personalen ville att bibliotekarier 

skall ägna sig åt sådant som Christina inte upplever att de borde i samband med det 

uppmärksammade videovåldet.  Ett annat exempel är hur hon beskriver att föräldrarna inte tar 

med sina barn på högläsningsaktiviteter när barnen blir äldre men att hon själv är övertygad 

om att barnen vill det. Dessa exempel visar alltså att förmyndarmodellen blir en tydlig 

förklaringsmodell när bibliotekarier tar tydligt avstånd från användargruppers agerande, men 

att det i denna uppsats också visat sig främst vara i arbetet mot de vuxna. I båda exemplen har 

Christina värnat om barnens bästa, vilka ju i slutändan är de man skall nå med högläsningens 

goda effekter, och bibliotekariens position här skulle kunna beskrivas som något av barnens 

företrädare som genom bibliotekariens kunnande får ett uppifrånperspektiv gentemot de 

vuxna. Förmyndarmodellen har i vårt material också framträtt i anslutning till yttranden som 

kan tolkas som vitt skilda i relation till Nilssons bibliotekarieroller. Bilden som framträder är 

alltså att en förmyndarposition kan intas oavsett om man beskriver sitt arbete folkbildande, 

kulturförmedlande, pedagogiskt eller informationsexpertinriktat. 
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6.1.2 Marknadsmodellen 
 

Marknadsmodellen framstår som en inte helt oproblematisk modell att urskilja. Klart är dock 

att den förekommit ofta i vårt material och att framförallt två av våra respondenter, Agneta 

och Daniella, använder sig av beskrivningar som på många sätt ger ett intryck av 

marknadsmässiga förklaringsmodeller. Att aktivt marknadsföra dels biblioteket i sin helhet 

genom högläsning, men också att marknadsföra högläsningen i sig är något som beskrivs som 

viktigt i en mängd uttalanden. Det som ibland kan vara svårt att avgöra är hur bibliotekarierna 

faktiskt ser på sin relation till användarna vad gäller deras yrkesmässiga förmåga eller 

lämplighet att avgöra vad som är bäst för dem. ”Att sälja” eller ”att marknadsföra” kan ibland 

tänkas gömma attityder som egentligen lika gärna skulle kunna härledas till 

förmyndarmodellen och dessa formuleringar kan stundtals tänkas användas synonymt med 

”att överrösta” eller ”att övertyga”. Sådana spekulationer kan dock inte bli mer än just 

spekulationer, men det som tydligt framgår i vårt material är att respondenterna ofta använder 

ett språk som närmast kan relateras till denna modell. Med det sagt bör det dock inte 

underskattas att respondenterna verkligen ger uttryck för en lyhördhet och följsamhet 

gentemot användares krav och önskemål och att det faktiskt avgör vad man bör ägna sig åt i 

sin verksamhet. Även Barbro ger en bild av att man från skolans håll efterfrågar en viss tjänst 

och att bibliotekarien inte har råd att tacka nej till sådana förslag. Och samtliga respondenter 

har någon gång gett uttryck för att bristande intresse från allmänheten lett till att man inte kan 

bedriva all högläsningsverksamhet man velat, som till exempel mer högläsning för äldre barn 

på Christinas bibliotek eller att ha fasta högläsningstillfällen som på Barbros bibliotek. 

Daniella menar att biblioteket på ett generellt sett måste marknadsföra sig bättre för att 

allmänheten skall få veta vad som finns på bibliotek och att högläsningen är en del i arbetet 

med att visa upp en aktiv sida av biblioteket för att motverka en syn på det som passivt 

bokförråd. Marknadsmodellen verkar visa sig i sammanhang som har att göra med att 

biblioteket måste hänga med i tiden och att aktiv marknadsföring ses som viktigt för 

bibliotekets framtida överlevnad. Modellen framkommer även i vårt material i anslutning till 

den kulturförmedlande rollen då marknadsföring anses leda till ökade besök och 

kulturspridning. 

 
 

6.1.3 Dialog- eller samarbetsmodellen 
 

Dialog- eller samarbetsmodellen är den minst synliga i vår undersökning. Mest finns den 

representerad i Barbros utsagor som på en mängd sätt beskriver hur hon vårdar relationen med 

föräldrar och pedagogisk personal genom att inta en stödjande roll, till skillnad från 

förmyndarmodellens mer styrande och marknadsmodellens servande positioner. Hon 

informerar, peppar och försöker blanda nytta med nöje i sitt arbete med föräldrar och 

beskriver återkommande att de viktiga högläsningsbudskapen skall nå dem utan att 

bibliotekarien blir ”pekpinneaktig”. Christina uttrycker också något som har varit 

förekommande på många ställen under våra intervjuer och det är att man inför barnen intar en 

dialogroll när man resonerar om vad som utgör god högläsningslitteratur. Respondenterna ger 

uttryck för att olika böcker har olika lämplighetsgrad som högläsningsböcker, men att även 

den bästa av böcker endast blir lyckad som högläsningsbok om även barnen håller med om 

detta vid högläsningstillfället. Dialog- eller samarbetsmodellen kan alltså appliceras på 

barnbibliotekarien som bokexpert åtminstone så länge våra respondenter i våra intervjuer talar 

om arbetet direkt mot barn. När bokexpertisen riktas mot de vuxna tillåter man sig dock att 

inta en mer förmyndande position. Samarbetet med till exempel specialpedagoger är också ett 

exempel på att dialog- eller samarbetsmodellen kan beskriva spridningen av högläsningens 
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goda effekter och att det i detta arbete kan kopplas till en mer folkbildande roll hos 

bibliotekarien. Modellen ansluter till samtliga av Nilssons bibliotekarieroller vilket gör att den 

inte kan kopplas uteslutande till någon specifik roll.    

 

 

6.2 Nilssons bibliotekarieroller  
 

6.2.1 Folkbildare 
 

Bilden av barnbibliotekarien som folkbildare har framkommit mer eller mindre tydligt hos 

alla våra respondenter, även om vi fått begränsa oss till att redovisa några av de mer talande 

exemplen för denna roll. Tydligast har den visat sig då respondenterna beskriver det viktiga i 

att nå ut till alla föräldrar och barn med budskapen om högläsning, det vill säga man har en 

funktion som högläsningsspridare. Att nå de föräldrar som inte själva spontant väljer att läsa 

högt för sina barn ses som mycket viktigt och kanske den enda vägen till att ge alla barn 

samma chans att få ta del av högläsningens effekter. Respondenternas starka engagemang för 

detta arbete tror vi kan relateras till det faktum att de också beskriver det som problematiskt 

att få barn till bibliotekets högläsningar och att man därför får försöka propagera extra för 

föräldrar att läsa hemma. Dock ser man på samma gång att högläsning fortfarande skall 

bedrivas på biblioteken eftersom det finns de barn som ändå inte kommer att få ta del av den 

hemma, även om det kanske inte blir så ofta som om deras föräldrar läst för dem. Problemet 

som beskrivs är nämligen att de barn som kommer till biblioteket är de som har föräldrar vilka 

redan har ett litterärt intresse och därmed ofta läser för sina barn hemma.  

 

Respondenterna beskriver gärna högläsningen som ett viktigt verktyg för att få barnen att 

utveckla sitt språk och att det är oerhört viktigt att nå ut till alla. Detta visar att man arbetar 

med starka demokratiska utgångspunkter i sitt arbete. Språkliga förutsättningar och läs- och 

skrivkunnighet får ses som några av de mest fundamentala förutsättningarna för att man skall 

kunna ta del av vår demokratiska samhällsordning. Att man dessutom lär sig om hur andra 

människor ser på tillvaron genom högläsning, vilket Barbro gav uttryck för, förstärker 

ytterligare rollen som folkbildare då man sprider acceptans och förståelse för andra 

människor. Även detta får ses som en fundamental förmåga i ett demokratiskt samhälle och 

ytterligare ett exempel på den högläsande barnbibliotekariens folkbildande roll.  

 

Den enda av Klassons modeller som vi haft svårt att se ha någon starkare koppling till 

folkbildningsrollen är marknadsmodellen. Kanske beror detta på att vi ser en folkbildare som 

någon som mer aktivt ”bildar folket” men också att folkbildning är ett begrepp som har sina 

rötter långt ifrån allt vad marknadsmässiga modeller heter och att det helt enkelt är svårt att 

prata om folkbildning och kundservice i samma mening. För även om marknadsmodellen ger 

uttryck för ett bibliotek som är högst demokratiskt i den bemärkelsen att det ger tillgång till 

information utan att värdera och sovra, är det långt ifrån sagt att man arbetar med 

folkbildande i vår mening. Folkbildaren tar ett steg längre och riktar sig även till de Nilsson i 

sin undersökning benämner ”de svagaste medborgarna”, vilka kanske inte själva uttryckligen 

begär en tjänst, för att upplysa om högläsningens goda effekter.  

 

Vi kan därmed inte i vår undersökning se det Nilsson menar sig se i sin, att rollen som 

folkbildare skulle blivit mer serviceinriktad. Det vi ser är att folkbildningsrollen kan ses som 

tydlig i vissa sammanhang (så som i spridandet av högläsningens goda effekter) och att det i 

dessa sammanhang inte handlar om att ge service i någon marknadsmässig mening. Vår 

tolkning blir snarare att ett mer servicebetonat arbete, då det förekommer i andra 
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sammanhang, bör ses som ett steg bort från folkbildningsrollen och att man kan anta flera 

olika roller inom ramen för sitt arbete snarare än att en och samma roll skulle vara uppbyggd 

av motstridiga värderingar. Det vi kan se i vårt material är alltså att både service och 

folkbildning ryms inom samma yrke men att endast förmyndarmodellen och dialog- eller 

samspelsmodellen på ett tydligt sätt kan kopplas till det folkbildande arbetet. 

 

 

6.2.2 Kulturförmedlare 
 

Den kulturförmedlande rollen är nästan hela tiden närvarande i våra respondenters uttalanden 

och visar sig på flera olika sätt. Dels visar sig kulturförmedlingstankar ofta i anslutning till att 

respondenterna talar om mer nyttobetonade funktioner hos högläsningen som har med olika 

aspekter av språkinlärning att göra. Många gånger markerar respondenterna att det inte får bli 

tråkigt eller motigt med högläsning och att det är viktigt att barnen upplever den som 

spännande, fantasieggande och glädjefylld. Detta tycker vi många gånger signalerar att 

respondenterna brinner för de mer kulturella upplevelserna i högläsning på biblioteket, men 

att de även behöver legitimera sin verksamhet med andra argument. Tydligt är dessutom att 

våra respondenter beskriver högläsningen som värdefullt som upplevelse i sig och de talar 

många gånger i ordalag som helt saknar inslag av inlärning. Vägen till barnens kulturella 

upplevelser beskrivs dock på olika sätt och kan som vi tidigare visat härledas till samtliga av 

Klassons modeller. Att den kulturförmedlande rollen kan ta olika former och att den hela 

tiden känns närvarande i samtliga av Nilssons roller tycker vi är en tydlig indikation på hur 

centralt det kulturförmedlande arbetet är hos dessa barnbibliotekarier. Respondenterna sätter 

sin bokkännedom som en av sina starkaste kompetenser vilket är något de även framhäver när 

de talar om sitt kulturförmedlande arbete mot både barn och vuxna.  

 

 

6.2.3 Pedagog / Uppfostrare 
 

Den pedagogiska/uppfostrande rollen (eller åtminstone den pedagogiska delen av den) har 

varit synbar hos alla våra respondenter. Högläsning beskrivs bland annat som ett pedagogiskt 

redskap för att till exempel underlätta språkutveckling hos dyslektiker och barn med försenad 

läsinlärning. Framförallt Christina ger en bild av att den högläsningsspridande 

barnbibliotekarien kan ha en förebyggande pedagogisk funktion som i förlängningen kan göra 

att man inte behöver anlita specialpedagoger för att rädda det som gått förlorat i barnens 

språkinlärning. Överhuvudtaget använder våra respondenter gärna syften med högläsning som 

har med inlärning att göra, vilket de tror föräldrar/politiker/pedagoger upplever som mer 

nyttigt än att förespråka till exempel kulturella upplevelser. Till skillnad mot de mer allmänt 

folkbildande tendenserna i vårt material, ser vi pedagogrollen som mer kopplat till framförallt 

skolvärden där man försöker knyta an bibliotekets tjänster och kunskaper. Därmed förmedlar 

man bilden av biblioteket som en hjälpande hand för skolan att nå sina mål och för föräldrar 

att optimera sina barns språkutveckling. 
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6.2.4 Professionell informationsexpert 
 

Den professionella informationsexperten är den roll som synts minst i vårt material även om 

den kan skymtas i en del sammanhang, där syften med högläsning är ett exempel. Att få 

barnen till högläsningar för att de skall komma i kontakt med biblioteket och lära sig hur det 

fungerar är ett exempel på denna roll, vilket Daniella tycker är ett av de viktigaste målen med 

högläsningen på just biblioteket. I detta sammanhang fungerar bibliotekarien som en slags 

navigatör som visar barnen vilka vägar som finns till att hitta olika typer av information. Den 

enda som direkt pratar om moderna tekniska hjälpmedel kopplat till högläsningen i sig är 

Christina, som framhåller tal-och ljudböcker som moderna varianter av, eller komplement till, 

traditionell högläsning. Eftersom rollen inte är särskilt framträdande i vårt material har vi 

svårt att koppla den specifikt till någon av Maj Klassons modeller. 

 

 

6.3 Vår undersökning i relation till tidigare forskning 
 

Men vad kan vi då säga om vår undersökning i relation till den tidigare forskningens resultat 

och antaganden? Till att börja med är det intressant att vi inte alls kan se någon uppfostrande 

roll gentemot barnen i våra respondenters yttranden och att detta kan ställas i kontrast till 

Anderssons enkätundersökning som visade på flera sådana tendenser. På frågan om varför 

man tycker att sagostunden på biblioteket är viktig var det näst vanligaste svaret i Anderssons 

undersökning, som vi tidigare listat, att träna barnen att vistas i grupp och det fjärde 

vanligaste att lära barnen att lyssna. Dessa ser vi som tillhörande en uppfostrande roll som 

alltså inte varit synlig i vår undersökning. Man kan fråga sig vad sådana argument grundar sig 

i och varför man tycker att detta skulle vara bibliotekets uppgift, även om det i så fall skulle 

behöva bli föremål för en helt annan undersökning. Våra resultat visar snarare på att man 

lägger större vikt vid pedagogiska funktioner som är mer knutna till språkinlärning eller 

förmedlandet av kulturella upplevelser snarare än träna generella sociala förmågor som inte 

behöver ha något att göra med bibliotekariens bok- och litteraturkännedom att göra.  

 

En annan punkt som återkommer både i Anderssons och Brodins resultat är att 

kulturarvsspridning anses vara en viktig funktion med sagostunder/högläsning. Inte heller 

detta har kunnat ses i vår undersökning. Lika lite kan vi se några tendenser till att högläsning 

skulle ses som något ålderdomligt av våra respondenter eller att man hellre skulle vilja 

använda sig av fritt berättande som substitut, vilket Brodin däremot beskriver som en realitet i 

hennes undersökningsresultat. 

  

Vad som däremot stämmer överens mellan vår undersökning och både Anderssons och 

Brodins är att högläsning används för att locka användarna till biblioteket och att det är en 

effektiv ingångsmetod för att marknadsföra en positiv bild av biblioteket. De historiska 

argumenten som Andersson redogör för, där högläsning ansågs bra för biblioteket eftersom 

det lockar folk, ökar utlåningen och stimulerar till läsning är alltså förvånansvärt närvarande 

även hos dagens barnbibliotekarier. Att arbetet tidigt beskrevs som pedagogiskt stämmer även 

det överrens med vår undersökning. Därmed inte sagt att våra respondenter uttrycker arbetet 

som nyttobetonat i den utsträckning som Simonsson visar på i sin undersökning av förskolan, 

där estetiska och nöjesfunktioner beskrivs som mer undanträngda. Det lustfyllda med 

högläsningen värderas snarare högt av våra respondenter och kulturella upplevelser beskrivs 

mer som jämställda de didaktiska målen, även om man tror att till exempel politiker kanske 

inte är av samma uppfattning. Denna skillnad mellan bibliotek och förskola är kanske dock 

inte så överraskande då dessa institutioner arbetar utifrån olika mål och förväntningar. Då 
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Viktoria Karlsson visade att föräldrar i hemmet ser högläsningen som en mysig stund med 

barnet och värderar fantasi och upplevelsen högt kan man se biblioteket som ett mellanting 

mellan förskolan och hemmet. Dominkovi , Eriksson och Fellenius visade samma skillnad 

mellan högläsning i hemmet och högläsning i skolan, men diskuterade inte bibliotekens roll i 

detta. Vad vi kan se är att bibliotekets högläsning och alltså barnbibliotekarien hamnar 

någonstans i mitten av dessa domäner då de framhåller både kulturella upplevelser och 

språkutveckling som mål med högläsning.   

 

Schreibers påstående att det råder förvirring kring vad det är som bibliotekarien gör eller ska 

göra och vad som är bibliotekarieyrkets kärna, kan vi inte inom ramen för denna uppsats finna 

sanning i även om vi sett en mängd olika roller inom ramen för högläsningsarbetet hos 

barnbibliotekarier. Klart är dock att våra respondenter tycks anta olika positioner mot 

användarna och att den ena bibliotekariens sätt att resonera inte är den andras likt. Dessutom 

framstår arbetet med högläsning som bestående av en mängd olika arbetsmoment som kräver 

olika strategier av bibliotekarierna och att man måste vara anpassningsbar i sitt arbete. Detta 

ger en bild som stämmer överrens med den Carlsson och Nordell ger av att en bibliotekarie 

kan ha flera olika roller parallellt i sin yrkesutövning. Carlsson och Nordells förklaring att 

dessa roller växlar efter vad användarna efterfrågar kan vi däremot inte se, eftersom vi kunnat 

visa på att Klassons förmyndarmodell även finns representerad och att efterfrågan inte 

behöver vara en allstyrande faktor.  Men att de olika bibliotekarierna intar olika positioner 

gentemot användarna och att man tar olika positioner mot olika typer av användare, som till 

exempel vuxna eller barn, har vi fått tydliga indikationer på. Carlsson och Nordells 

kommunikatörsroll kan vi dessutom i efterhand se ha flera likheter med det som vi i vår 

undersökning kunnat härleda till Klassons dialog- eller samarbetsmodell, eftersom det handlar 

om att inta en jämlik position och arbeta tillsammans med användaren.  

 

En tendens som flera av de rollforskare vi har presenterat i denna uppsats har gett en bild av 

är att samhällets förändring och modernisering även har förändrat bibliotekarieyrket och gjort 

det mer tekniskt och informationsbaserat. Det har i forskningen fokuserats mycket på 

datorisering och Internets framväxt samt på hur man skall förhålla sig till detta. 

Högläsningsarbetet verkar dock inte ha påverkats av denna utveckling och 

barnbibliotekarierna verkar arbeta uteslutande med traditionella metoder och redskap i 

högläsningsarbetet. Det närmaste vi kan komma någon slags modernisering är diskussionen 

om tal- och ljudböcker samt någon enstaka reflektion kring marknadsföring i nya medier 

såsom bloggar. Øroms mer informationsorienterade roller har vi därför inte kunnat utläsa i 

vårt material. Inte heller dokumentalistidentiteten är direkt överförbar från Ørom till vår 

högläsningskontext, utan de roller som framträder starkast är kulturförmedlaridentiteten och 

ämnesreferentidentiteten. Det mest hantverksmässiga vi kan se i vår undersökning är själva 

högläsningstillfället, men det är ju som vi sett inte detta man framhåller som sin främsta 

kompetens. 
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7 Slutsatser  
 

Vårt mål med denna undersökning är att undersöka vilka roller som kan finnas i 

barnbibliotekariers arbete med högläsning. För att ta reda på detta ställde vi i inledningen av 

denna uppsats tre hjälpande delfrågor. Den första, vilka syften tycker barnbibliotekarierna är 

viktigast med högläsning, gav upphov till en brokig skara svar och förklaringar. Dels har vi 

sett att man gärna utåt betonar nyttobetonade aspekter såsom läs- och skrivutveckling, men att 

man också ger uttryck för ett eget vurmande för mer nöjesbetonade funktioner och kulturella 

upplevelser. Dessutom är det tydligt att högläsning även används för att marknadsföra 

biblioteket och dess tjänster.  

 

Vår andra fråga, hur positionerar barnbibliotekarierna sig gentemot användarna i 

sammanhanget, visar att de kan inta olika roller beroende på arbetsmoment och vilka 

användarna är. Vi har i materialet kunnat se samtliga av Maj Klassons modeller och att de 

funnits representerade i olika utsträckning hos de olika respondenterna. Bland annat har vi sett 

exempel på att man kan ha ett mera förmyndande förhållningssätt gentemot föräldrar, men 

samtidigt en mer samarbetsbetonad sådan gentemot barnen.  

 

Den tredje och sista frågan, på vilka sätt arbetar barnbibliotekarierna med högläsning, har 

visat att högläsningsarbetet på folkbibliotek involverar många fler arbetsmoment och uppdrag 

än att ”bara” läsa högt.  Noterbart, och något som överraskat oss, är hur mycket arbete som 

riktas mot vuxna, främst föräldrar och pedagoger. Att sprida budskapet om högläsningens 

goda effekter är något som ofta återkommer hos respondenter. Dessutom kan man arbeta som 

lite av en gästföreläsare vid föräldramöten och lärarfortbildning. Att vara ett stöd för föräldrar 

tycks även det kunna vara en del av barnbibliotekariens funktioner. 

 

Svaren på dessa frågor har fört oss fram till vår övergripande frågeställning, vilka roller kan 

skönjas i barnbibliotekariers resonemang kring högläsning för barn. Att fånga en statisk 

bild av de roller som barnbibliotekarier kan ha i högläsningsarbetet låter sig inte göras. 

Barnbibliotekarieyrket tycks innehålla olika kombinationer av roller, positioneringar och 

syner på vad som är ens uppgift och mål med arbetet. Centralt står dock kulturförmedling och 

respondenterna ser bokkunskaper som sin starkaste kompetens i arbetet med högläsning. 

Folkbildartankar och pedagogiska ansatser har dock visat sig i det stora arbetet mot föräldrar 

och pedagoger samt i respondenternas syftesförklaringar. En annan sak vi kunnat se i 

materialet är frånvaron av de tendenser till modernisering eller teknologisering av yrket så 

som det beskrivs i tidigare rollforskning, då högläsningsarbetet framstår som en relativt 

traditionell verksamhet där boken och det personliga mötet alltjämt står i centrum.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Vi kommer att använda oss av den delvis strukturerade intervjun. Detta innebär att 

intervjuguiden vi gör fungerar som en grov mall och att följdfrågor tillkommer beroende på 

de svar vi får. Det viktigaste är att vi tar upp alla områden av ämnet.  

 

Informera respondenten om konfidentialitet. 
 

Bakgrund 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv och dina yrkeserfarenheter? (Ålder, hur länge i yrket, 

hur lång erfarenhet av högläsning etcetera) 

2. Hur kom det sig att du började med högläsning? 

3. Har du fått någon slags utbildning eller fortbildning inom högläsning?  

Om Ja: 

 Vad betonades i utbildningen? 

 Vad tycker du att du lärde dig? 

 Så här efteråt, var det något du saknade i utbildningen? 

Om Nej: 

 Är det (utbildning) något som du saknat?  

 Har du på eget bevåg försökt lära dig mer? På vilka sätt? 

 

 

Verksamhet (korta frågor innan huvuddiskussionen) 

 

1. Vilka högläsningsaktiviteter arbetar ni med? 

 Uppsökande verksamhet? På biblioteket? 

 Har ni även fritt berättande? (I så fall: Skiljer sig dessa aktiviteter åt tycker 

du?) 

 Projekt? 

 Vem tar initiativet? (förskolor, skolor, biblioteket etcetera) 

2. Hur många jobbar med högläsning på ditt bibliotek? 
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3. Har ni några styrdokument eller mål i verksamheten som berör högläsning? 

 Vilka ledord används? (Kultur, läsfrämjande, språkutveckling eller liknande?) 

4. Hur ofta har ni högläsning? 

5. Till vem vänder sig högläsningen? (Förskolebarn, hemmabarn, dagisbarn, skolelever 

etcetera) 

6. Vilka åldrar är det för? 

7. Hur många barn brukar vara med? 

8. Pratas det om högläsning på din arbetsplats? 

 Känner du att du har stöd från kollegor, chefer? 

 Pratas det mycket om högläsning? 

 Hur upplever du att högläsningen värderas? 

 

Tankar om syftet med högläsning på bibliotek 

 

1. Varför tycker du att man ska ha högläsning? 

2. Vad är de viktigaste målen? 

3. Varför bör just bibliotek syssla med högläsning tycker du? Vad kan/bör bibliotek bidra 

med? 

4. Är du nöjd med hur högläsningsverksamheten ser ut idag? 

5. Du sa att ni vänder er till åldrarna XX – varför just dessa åldrar? 

 Har ni funderat på yngre äldre? Varför – varför inte? 

6. Varför tror du föräldrar tar med sina barn på högläsning? 

 Dagmammor? 

 Förskolepersonal? 

 Lärare? 

7. Vad tror du barnen får ut av att gå på högläsning? 

8. Vilket tycker du är det allra viktigaste syftet med högläsning (om du bara få välja ett)? 

9. Om högläsning riskerar att rationaliseras bort, vilka argument skulle du använda för att 

rädda verksamheten? 

 Mot politiker 

 Mot chefen 

 Mot kollegor 

 Mot allmänheten 
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Hur går det till då? 

 

1. Vad är viktigast att tänka på när man ska högläsa på biblioteket? 

2. Hur tänker du när du väljer ut vilka böcker du ska högläsa? (längd, kvalitet, bilder 

etcetera) 

3. Finns det något som gör litteratur till god högläsningslitteratur? I så fall vad? 

4. Finns det något du inte skulle läsa under en högläsning? 

5. Vad är det värsta som kan hända under en högläsning? 

6. Vad är det som gör att du tycker att en högläsning varit/känts lyckad? 

7. Hur ser din drömhögläsning ut? 

 

 

 

Är det något mer du vill tillägga som vi kanske glömt? 

 

Tack för att du ställt upp med din tid! 

 

Hjärtligt tack för intervjun!  

 

Om du kommer på något som du vill tillägga eller fråga oss om, kan du nå oss på mail eller telefon. 
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Bilaga 2 
 

 

Uppdelning av arbetsuppgifter mellan uppsatsförfattarna 
 

Arbetsfördelningen har varit jämn mellan oss då vi sett det som en kvalitetsfråga. Faktum är 

att vi försökt att genomföra så mycket arbete som möjligt tillsammans och att så långt det gått 

undvikit att dela upp arbetsuppgifterna. Som vi nämnt i tidigare avsnitt så har vi genomfört 

intervjuerna tillsammans, dels för att det funnits en tanke med intervjutekniken i sig men 

också för att våra möjligheter till analys av materialet skall bli så optimal som möjligt. Vi tror 

att detta analytiska samarbete blir djupare om vi båda har varit närvarande i mötet med 

respondenterna. På samma sätt har vi resonerat vad gäller övriga avsnitt i denna uppsats. Vi 

har båda producerat text till samtliga avsnitt, och även om vi stundtals har delat upp 

textförfattandet inom varje avsnitt, har vi försökt att ”följas åt” så att vi arbetat med samma 

avsnitt under samma tidsperiod för att kunna diskutera och komma överrens om den bästa 

utformningen allt medan arbetet fortgår. 

 


