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Abstract:

The purpose of this bachelor thesis is to gain insight into the attitudes of children´s 
librarian towards the position of the printed Children’s book in today’s media 
landscape. The reason for our interest is our belief that librarian’s attitudes to new 
media and their work practice have an effect on how children perceive books and 
reading. The study is built on qualitative interviews among four children’s librarians. 
Our theoretical framework stems from a variety of researchers within the fields of 
pedagogy and media studies such as David Buckingham, Sonia Livingstone, Neil 
Postman, Ylva Ellneby and Margaret Mackey. We use their theories to analyse and 
interpret results from the interviews. This study reveals a considerable consensus that 
the printed children’s book is considered to be of importance as a means for learning 
to read and to develop the imagination. The most important conclusion that can be 
drawn from the study is that new media is a stronger competitor to the printed book 
particularly in socio-economic poorer areas, and because of this, it is of greater 
importance for librarians to be aware of children’s media worlds in these areas.
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1. Inledning

Vår avsikt med uppsatsen är att undersöka vad barnbibliotekarier på fältet anser om 
den tryckta barnbokens ställning i förhållande till nya medier. Vi som skriver 
uppsatsen har arbetat på förskola, skola, folk- och skolbibliotek. Vi är båda två 
föräldrar till pojkar i mellanåldern och har upplevt att TV-spel, mobiler, Internet, 
DVD och Kabel-TV är något som ständigt konkurrerar med andra aktiviteter, varav 
läsning av tryckta skönlitterära barnböcker är en av dessa. Hur nya medier inverkar på 
barn i allmänhet och på läsning av barnböcker i synnerhet är något som vi båda länge 
intresserat oss för, både som föräldrar och blivande barnbibliotekarier. Det föll sig 
därför naturligt för oss att fördjupa oss i detta ämne.

Barnbokens ökade konkurrens från andra medier sker kanske framförallt i hemmet och 
på fritiden men även i skolan och på biblioteket är boken långt ifrån det enda mediet 
som förmedlar berättelser till barn. Innan vi påbörjade själva uppsatsskrivandet förde 
vi många diskussioner om barnbokens ställning, och vi frågade oss vad som kan hända 
med läsningen av skönlitterära barnböcker i framtiden. Utan att påstå att skönlitteratur 
skulle vara överlägsen populärkultur, vill vi ändå inta ståndpunkten att barnlitteraturen 
är ett unikt verktyg för barnet, inte endast för att utveckla språket, utan även för att 
utveckla inlevelseförmågan och fantasin.

Vi har lagt märke till hur lätt tiden för många barn omkring oss sugs upp av medier: 
att spela dataspel, TV-spel, surfa och chatta på nätet samt de traditionella TV-
programmen fyller snabbt upp tomrummen mellan barns styrda tid i skola och 
organiserade aktiviteter. Att ”ha tråkigt” eller ”inget att göra” finns inte längre. En 
bokhandlare uttryckte det i Rapporten Barnbokens ställning från 1996: ”Föräldrar är 
trötta och ska förverkliga sig själva, godnattsagan har bytts ut mot video, barnen vill 
inte läsa Astrid Lindgren längre, de har ju sett videon”(1996, s. 35).

Under våra diskussioner talade vi om de skönlitterära barnböcker vi själva läste som 
barn och mindes båda hur de bjöd in oss till andra världar och därigenom fick den 
egna fantasin att sätta igång. Vi tror inte vi är ensamma att uppleva det fenomen att 
först ha läst en bok för att sedan se filmatisering av den och uppleva en slags 
besvikelse av att det inte alls ser ut som vi tänkt. Författaren och specialpedagogen 
Ylva Ellneby befarar i sin bok Cyberungar från 2005 att skapandet av egna inre bilder 
som uppmuntrar fantasin att ta kraft i människan är något vi kan gå miste om när barn 
av idag har tillgång till alltmer färdigt serverade världar från film och TV-spel.

För att få en gemensam grund till vårt uppsatsarbete startade vi med att läsa boken, 
Barnboken i samhället av litteraturprofessor Lena Kåreland (2009). Syftet med
Kårelands bok är att behandla barnbokens betydelse i barns och ungas liv. Författaren 
frågar sig vad läsning av tryckta texter kan ge i jämförelse med andra medier barn har 
omkring sig. Kåreland menar att det i dag finns en utbredd oro för en icke läsande 
generation som är på väg att växa upp (2009, s. 68). Vi blev nyfikna på denna oro och 
hur den yttrar sig i biblioteksarbete med barn.
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1.2 Bakgrund

Statens kulturråd fick år 1995 i uppdrag av regeringen att göra en studie över 
barnbokens ställning på bokmarknaden, inom biblioteksväsendet och barnomsorgen. 
Resultatet kom 1996 med en rapport, Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet
och inom barnomsorgen som ger en översikt av hur barns tillgång till böcker på
nittiotalet förändrats sedan sjuttio och åttiotalet och i många fall försämrats. Rapporten 
visar på svenska folkbiblioteks gynnsamma utveckling under 1970-talet då bl.a. 
barnavdelningar byggdes ut, barnbibliotekarier anställdes och samverkan med förskola 
och skola upparbetades. Under nittiotalet kunde motsatsen ses: resurserna krympte. De 
föräldrar som är födda på 1960-talet hade bättre tillgång till böcker än deras barn. 
Rapporten visar att barnboken har fått ökad konkurrens och att boken bara är ett 
medium bland många andra. Det är viktigt att i sammanhanget se att 
multimedieproducenterna ser barn som en viktig målgrupp och inkomstkälla (1996, 
s.7).

Synen på barnlitteratur, dess funktion och form har genom åren förändrats. Forskarna 
inom litteratur och media har sedan en tid talat om den legitimeringskris som 
barnlitteratur befinner sig i, detta till stor del beroende på de nya mediernas framfart. 
Till barnlitteraturens förändring hör även en skiftande syn på barn och barndomen
(Kåreland, 2001, s. 165). Inom barnsociologi och barndomsforskning kan man säga att 
det har skett ett paradigmskifte från en forskning starkt präglad av 
utvecklingspsykologi, till att se på barndomen som en social konstruktion. Detta skifte 
avspeglas även i forskningen om barns mediekonsumtion. Det har skett en förändring 
från en relativt konservativ syn på nya medier som ett hot mot barndomen och en syn 
på barn som ytterst sårbara till en mer vanlig syn på barnet som en kompetent och 
medskapande aktör i mediesamhället (Kehily, 2004, s. 8-9). Den konservativa synen 
representeras av Neil Postman som i sin bok Den förlorade barndomen (1982) menar 
att vi utvecklat en bild och pratkultur genom TV-mediet, som tar oss tillbaka till tiden 
före Gutenberg och det tryckta ordets intåg. Detta medför enligt Postman framför allt 
en sak: den suddar ut gränserna mellan barn och vuxna. De elektroniska bildmedierna 
avslöjar vuxenvärldens innehåll på ett sätt och i och med det sker en förändring i 
skambegreppet. Att begränsa impulser till våld, sexualitet och egosim hos barnet är 
vad som kännetecknat barndomen sedan dess att denna skiljdes ut som sårbar tid där 
man formas till den civiliserad medborgare, menar Postman (1982, s. 98). En mer 
nyanserad syn på barn i relation till media har medieforskaren David Buckingham. 
Tjugo år efter Postmans bok kom ut, skriver Buckingham om en ny barndom där barn 
tillbringar en allt större del av tiden tillsammans med nya medier (2000). Buckingham 
menar emellertid beträffande nya medier att klockan inte går att eller bör vridas 
tillbaka. Han eftersträvar istället att man uppmärksammar barns förändrade livsvillkor. 
Till exempel har barns möjligheter att röra sig fritt i lokalsamhället krympt på grund 
av ökad trafik och brottslighet.
I Nordicoms rapport från 2010: Barn och unga i den digitala mediekulturen framgår 
det att det inte är ovanligt att femtio procent av barns fritid tas upp av medier. Detta 
faktum, menar vi, får konsekvenser för barnbokens framtid, för när hinner barnen läsa 
när dygnet bara har 24 timmar? TV-tittande har länge varit dominerande men Internet 
och datorspel tenderar att ta över den rollen för dagens barn och unga (Carlsson, 2010, 
s. 9).
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Vi frågar oss om man kan se de nya medierna som ett komplement till barnlitteraturen 
eller om det snarare börjar peka på det omvända, barnlitteraturen utgör endast en del 
av det stora utbud medier som finns tillgängliga och har starka konkurrenter. I 
medierådets rapport från 2010 framgår det på frågan: vad gör barn oftast på fritiden 
och efter skolan: att 24 % av barn mellan 9-12 oftast läser böcker medan 34 % oftast 
spelar TV-spel. Medierådet var en kommitté inom Regeringskansliet som arbetade 
med barns och ungas mediesituation som 2010 heter Statens medieråd och numera är 
en myndighet.

1.3 Problemformulering

Den tryckta barnboken är i dag ett bland många medier och har fått konkurrens från 
många håll. Idag är det vanligt, för att inte säga vanligare, att berättelser från 
barnlitteraturen konsumeras i andra former än den tryckta boken. Många barn idag 
känner Pippi Långstrump från filmerna, snarare än böckerna (Kåreland, 2009 s.12). 
Kommersialiseringen av litterära figurer har hårdnat och Pippi och Mumin finns på 
otaliga produkter. Man kan å ena sidan använda nya medier för att förmedla litteratur 
och via webbplatser och bloggar tipsa om och diskutera böcker. Om å andra sidan, alla 
berättelser till slut finns som film eller i dataspelsversion kan man fråga sig, vem som 
orkar läsa boken?

Statistiken visar att allt färre ungdomar läser böcker. Via en enkät utförd av 
bibliotekskampanjen Library Lovers visade det sig att knappt hälften av de tillfrågade 
barnen tyckte det var roligt att läsa. Bland Sveriges femtonåringar läser en tredjedel 
aldrig för nöjes skull, endast om de måste i skolan. Dagens barn läser på ett 
annorlunda sätt, de använder flera textgenrer samtidigt exempelvis TV-zappa, skicka 
sms och läsa en bok (Kåreland, 2009, s. 68). Kommer den tryckta barnboken i 
framtiden att förknippas med något föråldrat och så småningom försvinna eller finns 
det värdefulla egenskaper hos den tryckta barnboken som är viktiga att behålla?

Vår uppsats har tagit sin utgångspunkt i Barnboken i samhället (Kåreland, 2009). Vi 
har inspirerats av en av Kårelands viktiga frågor: vilka möjligheter har den tryckta 
boken att hävda sig i dagens medielandskap? (2009, s. 159). Vi är även intresserade av 
den oro för en icke-läsande generation som Kåreland talar om (2009, s. 68). Vad säger 
professionen om denna oro? Uppfattas nya medier som konkurrenter eller som 
komplement till den tryckta barnboken? Vad får professionens uppfattningar och 
förhållningssätt för konsekvenser för tryckta barnböcker? Utifrån detta 
problemområde har vi valt att undersöka barnbibliotekariers uppfattningar om den 
tryckta barnboken i relation till nya medier.

1.4 Syfte

Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar barnbibliotekarier har om den 
tryckta barnbokens ställning i dagens medielandskap.

1.5 Frågeställningar
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1. Vilka uppfattningar har barnbibliotekarierna i undersökningen om den 
tryckta barnbokens funktioner?

2. Vilka uppfattningar har barnbibliotekarierna om nya medier? 

3. Hur arbetar barnbibliotekarier läsfrämjande för att därigenom stärka 
den tryckta barnbokens ställning? 

1.6 Relevans för professionen och tidigare forskning

Vi anser att barnbibliotekariernas uppfattningar och syn på barnboken i relation till 
nya medier får konsekvenser för hur barnlitteraturen förmedlas. Det är rimligt att 
tänka sig att beroende på vilken syn man har på nya medier, vare sig positiv eller 
negativ, påverkar detta hur man arbetar som barnbibliotekarie. I en artikel med 
rubriken: Lärare och bibliotekarier måste våga vara experter av barnboksrecensenten 
Lotta Olsson nämns det att litteraturkritikern Lena Kjersén Edman menar att det 
dummaste hon hört var när någon sa ”det spelar ingen roll vad barnen läser bara de 
läser”, med invändningen att man aldrig skulle säga något liknade om barns matvanor 
(Olsson, 2007). Ändå är det inte ovanligt att man erbjuder lättare böcker än vad barn 
vid samma ålder klarade av för bara tjugo år sedan. Genom att öka kunskapen om 
synen på detta problemområde, kan både blivande och verksamma barnbibliotekarier 
få kunskap om ett urval av verksamma bibliotekariers uppfattningar.

Barnkonventionens artikel 17: Tillgång till lämplig information, punkt c lyder: 
”Uppmuntra produktion och spridning av barnböcker” (2009) I Svensk 
biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn och 
ungdomsverksamhet i skriften På barn- och ungdomars villkor, som utgår från 
barnkonventionen, fastslås bl.a. att barn ska få möjlighet att utveckla läslust och att 
”biblioteket ska erbjuda komplement och alternativ till utbudet i lokalsamhället”
(2003, s. 2). Även om rekommendationerna nämner att biblioteken ska erbjuda ett rikt 
och varierat medieutbud så kan man i dessa dokument tydligt skönja menar vi, att 
arbetet med att väcka läslust är viktigt.

Studien Informationssökning som diskursiv och social praktik i de yngsta skolbarnens
rum för lärande från 2007 (Davidsson m.fl.) är viktig att nämna vad gäller tidigare
forskning. Den har som syfte att undersöka meningsskapande kring 
informationssökning och informationsteknologi i relation till lärande under de tidiga 
skolåren. Det är en sociokulturell studie baserad på intervjuer med både barn, lärare 
och bibliotekarier. Från det empiriska materialet fann man motsägelser där datorn och 
informationsteknologi ställdes som en motpol mot traditionella böcker, lek och socialt 
samspel. Forskarna fann att lärarna upplevde en viss oro för att datorer skulle kunna 
tränga undan den tryckta boken och slutsatsen av denna studie var att både lärarna och 
bibliotekarierna kände sig hotade i sin yrkesidentitet.
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1.7 Definitioner och begrepp

1.7.1 Vad är en barnbok? / Vad är barnlitteratur?

Under tidens gång har definitionen av barnlitteratur skiftat. När vi talar om barnböcker 
kan det ibland vara svårt att dra gränsen mellan barn och vuxenböcker. Det finns 
många böcker som vi idag ser som klassiska barn- och ungdomsböcker men som 
ursprungligen inte alls var skrivna för barn. Som exempel kan Robinson Crusoe av 
Daniel Defoes nämnas. Denna bok från 1719 har ofta omarbetats till förkortade och 
förenklade versioner (Kåreland, 2009, s. 13).
Lennart Hellsing skriver i sin bok Tankar om barnlitteraturen att beroende av vilket 
håll man närmar sig begreppet barnlitteratur kommer man mena olika saker (1999, s. 
17). Enligt Hellsing är en sociologisk definition av barnlitteratur allt vad barn läser 
eller hör berättas i mer eller mindre litterär form. Hellsing anser detta vara en generös 
definition (1999, s. 18). Författaren Ingrid Nettervik definierar begreppet barnbok som 
böcker skrivna för barn- och ungdom. Dessutom inbegriper hon även ungdomsböcker 
i begreppet barnböcker (2004, s. 9). Det är Netterviks definition vi använder oss av i 
denna uppsats och anledningen till detta är att denna definition är smalare och 
utestänger andra medier och berättelseformer än böcker vilket i denna framställning är 
ändamålsenligt. Hellsings definition är bredare och försvårar därför att ställa boken i 
relation till nya medier.

1.7.2 Nya medier

Det är viktigt i detta skede att klargöra olika begrepp. Medier i dagligt tal, förknippas 
ofta med Radio, dagstidningar, TV eller Internet. Medieforskaren Lisa Gitelman reder 
ut och redogör för det mångfacetterade och vaga begrepp, hon anser att media är. 
Gitelman menar att man kan dela upp begreppet medier i representation och bärande 
teknik. Enligt denna uppdelning blir inspelat ljud en representation medan 
vinylskivan, CD-skivan eller Mp3-formatet blir den bärande tekniken (2006, s. 18-39). 
På samma sätt kan man definiera en litterär text som en representation, där den tryckta 
boken blir en typ av bärande teknik och en E-bok läsare en annan. Detta är en 
intressant distinktion. I Nordicoms rapport från 2010: Barn och unga i den digitala 
mediekulturen skriver Ingegerd Rydin att datormediet och Internetmediet kan liknas 
vid ett hybridmedium som inkluderar alla gamla massmedier såsom tv, tidningar, 
radio och video (2010, s. 19). Ulla Carlsson i samma rapport vill tillägga även andra 
funktioner än vad man traditionellt menat med medier som on-line shopping och de så 
kallade sociala medierna som Facebook och MSN (2010, s. 10). I detta sammanhang 
vill vi dock göra en stipulativ definition av nya medier: Med nya medier menar vi de 
nya digitala medierna och teknikerna så som dataspel och TV-spel, Internet, mobil och 
I-pod, samt traditionell TV och videofilm.

1.7.3 Konvergenskultur

Henry Jenkins beskriver fenomenet mediekonvergens som en sammanstrålning av olika 
tekniker och apparaturer. Till exempel kan vi nu lyssna på musik, ta bilder och surfa i
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mobiltelefonen. Men det som intresserar oss i detta sammanhang är det Jenkins kallar 
konvergenskultur (2008). Det är då samma berättelse manifesterar sig själv i olika 
medier, till exempel när en bok blir till film och sedan dataspel eller tvärtom. Hur 
sedan dessa olika berättelseformer lever vidare i olika former utanför den ursprungliga 
produkten genom bloggar och sociala medier hör också till begreppet. Jenkins 
uppmärksammar det enorma genomslag Harry Potterböckerna har fått. Det som är 
viktigt i detta sammanhang är inte böckernas bidrag till en ökad läslust utan den 
deltagarkultur runt böckerna som möjliggjorts genom webben. På så kallade 
fanfictionsajter finns mängder av egna versioner av Harry Potterhistorier med 
påhittade slut eller parallellhistorier (2008, s. 173).

James Paul Gee är en forskare som inriktat sig på hur nya medier kan utveckla 
litteracitet. Han kallar de on-linespel och sociala webbplatser som finns i den 
interaktiva webben för ”samhörighetsrum”. Dessa rum, menar Gee, har en enorm 
potential för utbyte av idéer och för lärande. Han beskriver hur ett Harry Potter fan 
berättade om hur han föredrog att diskutera en 200 sidor påhittad sidohistoria om 
Harry Potter som hans vän hade skrivit på en Harry Potter fanfiction webbplats, före 
de texter han blev ålagd att läsa i skolan. Gee ställer sig frågan varför ungdomar 
verkar lära sig och engagerar sig mer aktivt i populärkultur än från skolans läromedel 
(2008, s. 180-181).

1.7.4 Läsredskap och berättelsebärare

Med läsredskap menar vi i denna framställning den typ av medieteknik man använder 
för läsning till exempel en pappersbok, datorskärm eller läsplatta.

Med berättelsebärare menar vi i vilken typ av medium en berättelse presenteras 
i, tillexempel i filmform, bokform eller via ett datorspel.
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2. Litteraturgenomgång

För att uttala oss om barnbokens möjligheter att hävda sig idag och i framtiden 
behövde vi orientera oss i nuet och bakåt i tiden. Vi behövde hämta kunskap från 
forskningen om barns medievärld och om barnbokens historia.

2.1 Barnbokens framväxt

Vid en övergripande beskrivning av barnbokens historia kommer samhällets 
utveckling att ses i bakgrunden. Barnboken har varit och är en spegling av samhället 
och dess utveckling. Samhällets utveckling har påverkat barnboken och barnboken har 
i sin tur påverkat samhället. I barnböcker kan man se de sociala förändringar som skett 
i samhället, man kan säga att barnboken speglar sin samtid. Nettervik menar att 
barnboken förutsätter läskunniga barn. Idag ses det som en självklarhet men så har det 
inte alltid varit (2004, s. 15).

När man ser på barnboken ur ett läskunnighetsperspektiv förstår man snabbt att 
barnlitteratur förr inte var till för alla barn. Under medeltiden och renässansen var det 
mycket ovanligt att barn från de lägre samhällsskikten kunde läsa. Det var i stort sett 
bara i de förmögna samhällsklasserna där föräldrar hade råd att betala lärare för sitt 
barn som läskunnighet fanns bland barn. Läste gjorde man för att skaffa kunskap och 
därigenom lära sig goda seder och gott uppförande. Kunskaperna var anpassade efter 
kyrkans och samhällets normer. Det viktigaste var att studera religiösa skrifter 
(Nettervik, 2004, s. 15). Den tidiga barnlitteraturen var präglad av sin tid och vikten av 
barnlitteraturen låg i att forma barnet till en religiös och samhällsanpassad person 
(2004, s. 17).

I Sverige infördes folkskolan i mitten av 1800-talet och med det blev fler läskunniga. 
Böcker kunde nu nå ut till fler människor. Fortfarande fanns dock ingen större specifik 
barnboksutgivning och tryckta böcker var endast tillgänglig för en begränsad grupp 
barn från de välbeställda samhällsklasserna (Kåreland, 2001, s. 32). Det var nu som 
pojk-och flickboksklassikerna kom att utvecklas. Pojkböckerna kom att inrikta sig på 
olika äventyr världen över. Ett exempel är Skattkammarön, som kom ut 1887 av R. L 
Stevenson. Flickböckerna handlade mestadels om hemmet, skolan, vardagslivet, 
känslor och relationer. Här sågs en tydlig spegling av vad samhället förväntade sig av 
barn och unga samt deras framtidsroll. Dessa traditionella könsmönster skulle komma 
att sitta i långt in på 1900-talet (Kåreland, 2009, s. 46).

Intresset för barns läsning ökade runt sekelskiftet. Intresset för folkbildning minskade 
klassmotsättningar och bidrog till satsningar i barnlitteraturen. Nu ville man att alla 
barn skulle få tillgång till litteratur, inte bara de vars föräldrar hade pengar. År 1900 
kom en Ellen Key ut med sin viktiga bok Barnets århundrade. Nu börjar böcker som 
handlar om fattiga barns liv efterfrågas (Kåreland 2001, s. 33). Från ungefär år 1890 
till första världskrigets start blommar svensk barnlitteratur. Perioderna mellan 
världskrigen är det relativt stillastående inom området för att sedan ta fart igen (2001, 
s. 35). Den moderna svenska barnboken fick sitt genombrott år 1945. Nu var kriget 
slut och början på en ny högkonjunktur tog vid. Flera av våra främsta svenska 
barnboksförfattare debuterade med verk som skulle komma bli klassiker. Astrid 
Lindgrens Pippi Långstrump öppnade dörren och klev rakt in i barnens liv. 
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Pippi kom att symbolisera det nya fria barnet som med ett mycket stort och varmt 
hjärta också vågade sätta sig upp mot de vuxnas förbud och krav (2001, s. 35). Andra 
viktiga författare som kom att debutera 1945 var Lennart Hellsing med Katten blåser 
silverhorn och Tove Jansson med sin första bok om mumintrollen (Nettervik, 2004, s. 
175). Dessa böcker var nyskapande vad det gäller stil, språk, ämnesval och attityder 
gentemot barnet.

Psykologin och pedagogikens utveckling hade nu lett fram till en mer antiauktoritär
inställning vad det gäller uppfostran. Den moderna barnboken med intresse för 
individen hade därmed gjort entré (Kåreland 2001, s. 35). Under 1950-talet kom 
barnlitteraturen att domineras av fantasifulla berättelser för att sedan under 60-talet 
närma sig vardagens verklighet. Nu kom barnböckerna att skildra mycket av 
samhällslivet. Under slutet av 60-talet fördes socialrealistiska skildringar om 
skilsmässor, alkoholmissbruk, skolproblem m.m. fram i barnböckerna. 
Barnlitteraturen under 1960 och 70-talet kan benämnas som socialrealismens period 
(Kåreland 2009, s. 53). Omkring år 1970 kom den s.k. politiska barnboken med ett 
socialistiskt budskap. Kraven på jämställdhet ökade. År 1972 skrev Gunilla Bergström 
sin första bok om Alfons Åberg. I boken möter läsaren den pyssliga, vårdande pappa 
Åberg som lagar mat, städar och läser godnattsagor (2009, s. 56).

2.2 Barnbokens tidiga konkurrenter

Det vore missvisande att påstå att barnboken levt ett liv utan konkurrens fram till den 
digitala revolutionen. Dess främsta konkurrent har varit de tecknande serierna och film 
för barn. I Carola Falks magisteruppsats Gymnasieelevers intresse för tecknade serier
från 2002 beskrivs seriemediets historik och kritik. En av de första serierna är The 
Yellow kid från 1897. Men serietidningarnas verkliga genombrott som genre dröjde 
till trettiotalet. På femtiotalet pågick en debatt om det fördärvliga med seriemediet. En 
av kritikerna av seriemediet i Sverige var Nils Bejerot som ansåg att serierna 
hämmade barnen från att välja den goda boken framför serierna. Man upprördes både 
av värderingarna i seriemediet och av det förenklade språket (2002, s. 17). En annan 
kritiker var Ulla Forsén som i skriften Seriehjältarnas vara eller icke vara från 1982,
menade att böcker främjar ett abstrakt tänkande, medan serien är bildmässig och 
berättande. Serieläsaren förs rakt in i en miljö och serietexten kräver inte samma 
aktiva läsning som en riktig bok. Forsén är av åsikten att det behövs lika lite 
ansträngning att slötitta i ett seriealbum som på en Tv-film (1982, s. 17).

Malena Jansons avhandling i filmvetenskap Bio för barnens bästa? från 2007, handlar 
om svensk barnfilm under sextio år. Syftet är att problematisera de tankar och 
diskurser som funnits runt svensk barnfilm under de sextio år den existerat. I kapitlet 
Skepsis mot filmen som medium beskriver hon hur tongångarna lät under det tidiga 
1900-talet i filmens barndom. Bland annat lyfts författare Hjalmar Söderberg fram, 
som redan 1904 hade en upplevelse på en biograf som han skrev om i Svenska 
dagbladet. Söderberg fann en film så upprörande dålig för barn att han kastade sitt 
programblad på biografvaktmästaren (2007, s. 28). I 1945 års statliga utredning 
Ungdomen och nöjeslivet fastslogs att film som vände sig till små barn, medför 
skadeverkningar som nattskräck och psykisk uttröttning.

Jansson menar att man i utredningen hade hämtat inspiration till dessa tankar från 
barnläkaren Per Nordenfelt som i radiodebatten Filmen och barnen hade uttryckt att 
barn under sju år inte borde få vistas i biograferna (2007, s. 32).
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Kritiken mot film, både själva mediet och innehållet varade långt in på sjuttiotalet som 
tätt följdes av videovåldsdebatten på 80-talet.

2.3 Synen på barn

Frågan hur länge man är barn kan besvaras och ses på olika sätt. Barndomens längd 
varierar i olika sammanhang. Utvecklingspsykologiskt varar barndomen fram till 
puberteten, därefter och fram till vuxen ålder träder människan in i adolescensen 
(Kåreland 2009, s. 15). FN:s definition är att människan är barn mellan 0-18 år. I det 
praktiska livet är man barn olika länge, exempelvis när det gäller att åka buss, få rösta 
och handla på systembolaget. Enligt Kåreland går det inte att se barn som en enhetlig 
kategori och att synen på barnet varierat genom tiden som i sin tur även inverkat på 
barnboksutgivningen (2009, s. 16).

I det förindustriella bondesamhället skulle barnet så tidigt som möjligt hjälpa till med 
familjens arbete. Vid sju år kunde barndomen anses vara slut och sysslor som samla 
ved, valla boskap var vanligt. Hans och Greta kan här nämnas som exempel på 
folksaga som avspeglar barnens uppgifter. Långt in på 1900-talet fick barn slita hårt, 
barn skulle bli vuxna så snabbt som möjligt, det var den korta barndomen. I det 
moderna industrisamhället talas det om den långa barndomen, där skolan får ta en stor 
plats (Nettervik, 2004, s. 6).

Från studierna vi granskat kan man dra slutsatsen att i det post-industriella 
kunskapssamhället har vi fortfarande en lång utbildningstid men att barn på grund av 
det stora informationsflöde som numera är tillgängligt, har en större inblick i 
vuxenvärlden. Samtidigt framträder en motsättning i samhällsklimatet vad gäller barns 
möjligheter till självständighet. Dagens föräldrageneration är experter på säkerhet och 
vi lever i vad sociologen Ulrich Beck (1992) på åttiotalet benämnde risksamhället. 
Förutom atomhot, miljöförstöring, och skräpmat har vi nu i västvärlden även risker 
från de nya medierna. Ellneby menar att synen på barn och barns beteende har 
förändrats sen början av 1980-talet, barn idag har helt andra krav på sig från sina 
föräldrar ifråga av vad de ska prestera och klara av (2005, s. 14). Ellneby ställer sig en 
viktig fråga: ”Vad har hänt med barndomen när det är barnsligt att vara barn?” (2005, 
s. 15).

2.4 Barns förändrade livsvillkor

Buckingham menar att det skett en ökad polarisering mellan rika och fattiga barn i 
västvärlden under en trettioårsperiod. Barn växer upp med olika ekonomiska 
möjligheter och i socioekonomiskt olika världar och har således olika tillgång till den 
nya medievärlden. Vi menar att det är viktigt i sammanhanget att påpeka att det redan 
är 10 år sedan Buckinghams bok skrevs och tillgången till Internet och andra former 
av nya medier nu har blivit billigare och tillgängligt för fler barn. Barns fritid menar 
Buckingham har blivit alltmer kommersialiserad, privatiserad och styrd. Buckingham 
beskriver främst förhållanden från Storbritannien. Sverige har stora geografiska 
skillnader inom landet; det är stor skillnad att växa upp på landet jämfört med i en 
tätort eller i en storstad. Det kan ändå stämma överens med svenska barn i storstads-
och tätbebyggda områden att barn mer sällan vistas fritt ute på gatan. Fritiden har 
flyttats från den offentliga sfären på gatan, till familjens sfär, vardagsrummet och till 
sist den privata sfären, sovrummet (Buckingham, 2000, s. 70).
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Sonia Livingstone, professor i socialpsykologi menar att sedan 1970 rör sig barn allt 
mindre självständigt i lokalsamhället (2002, s. 8). Fler och fler barn har både egen TV 
och dator på rummet. TV-tittandet i vardagsrummet har i många familjer, visar 
Livingstones studier, upphört att vara något man gör gemensamt med familjen till att 
ha individualiserat. TV:n har flyttat in till sovrummen där familjemedlemmarna ser på 
olika program på var sitt håll. Eftersom barn efter fritidshemsålder har sämre tillgång 
till naturliga mötesplatser efter skoltid är det inte underligt att de nya sociala medierna 
har fått så stark genomslagskraft.

Kirsten Drotner, påpekar att det är som om när varje nytt medium introduceras, så 
infaller en slags offentlig glömska om den panik som bröt ut vid föregående 
introduktion. (Livingstone, 2002, s. 5). Detta är långtifrån en ny företeelse. När 
läsningen väl hade blivit var mans kunskap förfasade sig arbetarna över att ungdomar 
blev drömmare om man läste för mycket. Den första så kallade kiosklitteraturen kom 
för cirka hundra år sedan. Nick Carter-böckerna kunde genom ny teknik produceras i 
massupplagor och förde med sig en livlig debatt om hur simpel litteratur kunde 
påverka ungdomar negativt.

Efter diskussioner om TV:s eventuella negativa effekter på barn på 70-talet, kom 
videovåldsdebatten på 80-talet, efter det oron över datorspel och sedan mobiler och 
Internet (Livingstone, 2002, s. 5). Livingstone menar att mediepanik ofta kan verka 
som vettiga och berättigade farhågor som målar ut bilden av barn som sårbara offer 
som behöver skyddas från vuxenvärlden men när de blir närmare undersökta, ofta 
visar sig vara medelklassens rädslor för arbetarklassens dåliga smak och oförmåga att 
kontrollera sina barn. Bakom retoriken, ligger helt enkelt medelklassens försök att 
bevara gränsen mellan gott och ont, högt och lågt inom kulturen (2002, s. 6).

2.5 Litteracitet

Begreppet litteracitet kommer från det engelska ordet literacy och har etablerat sig 
som den svenska motsvarigheten. Traditionellt betyder literacy läs och skrivkunnighet 
men man har på senare tid börjat tala om andra former av literacy: medialiteracy: att 
kunna läsa och tyda olika former av medier. Carina Fast redogör för begreppet i sin 
doktorsavhandling. Literacy handlade länge enbart om läsande och skrivande, menar 
Fast. Sedan kom det att innefatta även det muntliga språket och idag även texter som 
blandar bilder och tryckt text (2007, s. 33).
Fast följer sju barn i sin studie från olika socioekonomiska och kulturella förhållanden, 
från att de är fyra år tills de börjar skolan. Syftet med studien var att se hur de sociala 
och kulturella sammanhang barnen befinner sig i, påverkar barnens möte med det hon 
kallar ”literacy events” det vill säga ett tillfälle då barnen interagerar med någon form 
av text, vilket kan betyda allt från högläsning av bilderböcker till spel på dator eller 
leksakskataloger. Det övergripande syftet var också att se i vilken utsträckning de 
kunskaper barnet har med sig, från sina traditioner och från populärkultur, togs till 
vara på i skolan när de formellt skulle börja med läsinlärningen. Det visade sig tydligt 
att barnen, oberoende av social eller kulturell bakgrund, hade gemensamma 
erfarenheter och förståelse av texter relaterade till populärkultur och nya medier 
(2007, s. 16).
Det vidgade textbegreppet är även något som varit av stort intresse för Margaret 
Mackey. En undersökning kallad Playing the text följde hon sexton barn mellan 10 
och 14 år mellan 1997 till 1999. De fick utforska utvalda texter i olika former:
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tryckta böcker, videofilmer, dataspel, CD-rom och ljudböcker. De som de tittat och 
lyssnat på, läst eller spelat, fick de sedan diskutera med varandra. Syftet var att se hur 
unga tar till sig olika former av berättelser i olika medier. En av de slutsatser Mackey 
kom fram till i denna studie var att det som påverkade barnen mest att fortsätta 
engagera sig i en text var hur utstickande och fängslande den var, snarare än beroende 
av det format den var representerad i. Emellertid upplevde barnen att vissa texter var 
mer lämpade i vissa format och medietyper.

En annan liknande studie Narrative attraction: One story, One reader and two 
decades of ongoing appeal av Mackey som består av en intervju av en numera vuxen 
man och beskriver hans fascination och intresse för filmen Highlander. Under tjugo 
års tid, sedan 13 årsåldern, 1986, då filmen kom ut har intervjupersonen sett filmerna 
och TV-serierna men framför allt spelat kortspelet som efterföljde filmen. Dessutom 
höll han på med riktig svärdfäktning som sport. Med denna intervjustudie menar 
Mackey att hon fått en djup bild av varför en berättelse fängslar en persons intresse 
och vilka bevekelsegrunder som bidrar till att intresset för en viss genre består, i detta 
fall under en lång tidsperiod. I respondentens fall är berättelsen ursprungligen en film 
men det är berättelsen i kortspels form som håller intresset vid liv i många år (2007, s. 
2-13).

Mackey menar att bibliotekarier kan ha nytta av att använda de strukturer som den 
kommersiella populärkulturen består av. Det är intressant att hon uttryckligen menar 
att lärare och bibliotekarier bör ställa sig frågan: Hur skulle jag sälja denna text om jag 
var tvungen att tjäna pengar på den? (Mackey, 2007, s. 21). Att vara medveten om och 
ta till vara denna vidgade syn på textbegreppet är ett sätt att främja läsning även av 
tryckta texter. Vi anser att Mackeys studier visar på det viktiga faktum att det är hur 
fängslande berättelsen i sig är som ofta är avgörande om ungdomar ska engagera sig i 
den eller inte. En tråkig berättelse behöver inte bli bättre av att filmatiseras eller 
manifestera sig i ett kortspel, eller dataspel men det omvända kan vara sant. Ett 
fängslande dataspel kan bli en ingång till en ungdomsbok med samma tema.

2.6 Nya mediers påverkan på barnboken

I 2000-talets första nummer av Bookbird utgiven av IBBY (The International Board 
on Books for Young People) som är en ideell organisation som stöder barn och 
ungdomslitteratur, var temat barnlitteraturen och den nya teknologin. Redaktören 
Meena. G. Khorana skriver i inledningen att nya medier har utvecklat nya former och 
funktioner för barnlitteraturen och dessutom utmanat lärare, forskare, författare och 
illustratörer till nyskapande samarbeten mellan böcker och teknik (Bookbird, 2001/1 
s.2).

Sonia Livingstone har noterat hur ofta tryckta böcker omnämns som tråkiga av barn 
hon intervjuat, i jämförelse med dataspel, TV, eller Internet. Tryckta texter ses ofta 
som auktoriteter. Som Livingstone har uppfattat det, är det TV som barn och unga får 
underhållande historier från och information får de helst från nätet. Det tryckta ordet 
är starkt förknippat med traditionell undervisning, medan barnen i Livingstones 
studier uppfattar de nya medierna som något som de själva kan påverka och ta del av. 
Den visuella kulturen har påverkat de traditionella medierna, anser Livingstone, vilket 
även sammanfaller med de möjligheter som ordbehandlingsprogrammen och de 
grafiska designprogrammen medfört.
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Allt eftersom dessa utvecklats och numera även är var mans verktyg har skrivandet 
blivit alltmer visuellt. Å ena sidan, eftersom man nu lätt kan manipulera typsnitt och 
färger, har skrivande blivit mer lustbetonat bland barn och ungdomar. Å andra sidan, 
tenderar barn och unga att undvika sådana texter, både tryckta och on-line, som inte 
tar till vara på den nya grafiska estetiken och uppfattar dem som tråkiga och 
gammaldags (2002, s. 223).

Mackey menar att även om läsning alltid har inkluderat andra material som 
dagstidningar och serietidningar så har den starkaste länken mellan läsare och läsning 
varit boken. Det som nu pågår med en tilltagande fart är att läsning håller på att tappa 
sitt starka band till boken (Mackey, 2004, s. 18-27).
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3. Teoretiska utgångspunkter

I den här uppsatsen avser vi att studera barnbibliotekariers uppfattningar om den 
tryckta barnbokens ställning i det nya medielandskapet. Vi har valt att i vårt arbete 
inspireras av olika teoretiska utgångspunkter och forskningstankar. De fem forskare 
och författare vi valt att använda oss av i studien är Neil Postman, Ylva Ellneby, 
David Buckingham, Sonia Livingstone och Margaret Mackey. De är valda som 
representanter för två skilda synsätt. Postman och Ellneby, å ena sidan, anser i 
huvudsak att nya medier har en negativ inverkan på den tryckta barnboken. 
Buckingham, Mackey och Livingstone, å andra sidan, anser att nya medier har 
förändrat barns vardag och påverkar läsning och böcker men inte nödvändigtvis till det 
negativa. Företrädare för det positiva synsättet anser att barn har en inneboende 
kompetens att ta till sig medier av många slag och att barn har en viss självreglerande 
förmåga att sovra bland det stora utbudet av medier. Vidare skiljer det positiva 
synsättet sig från det negativa synsättet beträffande synen på texter av andra slag än 
tryckta böcker. De upplevs inte som ett hot mot barns lärande och utveckling.

Negativt synsätt på barns användning av nya medier:
Det negativa synsättet ser nya medier som konkurrenter till den tryckta barnboken och 
dess fortlevnad. Dessa forskare och författare är oroliga för att nya medier ska 
konkurrera ut den tryckta barnboken och påverka barns läsutveckling till det negativa.

Ylva Ellneby är förskollärare, författare, föreläsare, samt tal- och specialpedagog och 
har skrivit ett flertal böcker om barns utveckling. Ellneby ifrågasätter nya mediers 
snabba ökning i barns och ungas liv. Boken Cyberungar eller vad barn verkligen
behöver (2005) är en av de böcker som vi inspirerats och använt oss av. Det Ellneby 
vill med boken är att ställa den snabba samhällsutvecklingen i relation till det växande 
barnet och den mognande hjärnan (2005, s. 15). Ellneby menar att läsandet utvecklar 
barns tänkande och att ett rikt språk utvecklar symbolprocessen. Ett barn som läser 
eller får en bok läst för sig skapar egna bilder. Författaren menar vidare att det finns 
många barn idag som tittar för mycket på TV eller video och använder datorn för 
mycket, medierna skapar i dessa fall bilderna åt barnen (2005, s. 164). Ellneby anser 
att för många barn har läsning av böcker bytts ut mot TV-tittande och data- spelande. 
Om de nya medierna ersätter läsning ställer sig författaren frågan vad det skulle kunna 
få för konsekvenser i fråga om barns intellektuella utveckling (2005, s. 165). Ellneby 
menar att det är mycket viktigt att behålla barns intresse för böcker och berättandet 
(2005, s. 166).

Neil Postman, professor i medieekologi och en av USA:s mest inflytelserika skol- och 
kulturdebattör har skrivit ett flertal böcker. Postman är negativ till nya mediers 
inflytande och vill rädda barndomen genom boken. Den bok vi använt oss av är 
Postmans Den förlorade barndomen (1984). I boken driver författaren ett resonemang 
om två olika sätt att fostras till att förhålla sig till verkligheten; det ena sättet är läsning 
och det andra är bildtittande. Postman menar att lära sig läsa är att lära sig tänka på ett 
vuxet sätt, det krävs abstraktion och koncentration. Bilden talar mer till känslan än till 
intellektet. Bilden träffar näthinnan direkt. Bildmediet främjar ett barnsligt beteende 
och hämmar det vuxna hävdar Postman (1984, s. 9).
Författaren menar att boktryckarkonsten gav upphov till barndomen som begrepp och 
att de elektroniska medierna driver den på flykt (1984, s. 12).
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Positivt synsätt på barns användning av nya medier.
Det positiva synsättet ser nya medier som en möjlighet till den tryckta barnbokens 
fortlevnad. Barn anses ha tillgång till ett stort utbud av olika medier där barnboken 
ingår som en del. De ser nya medier som ett positivt komplement till barnlitteraturen 
och anser att barns livsvillkor har förändrats men att nya medier bara är en del av 
denna förändring.

David Buckingham, professor i pedagogik ger med boken After the death of Child-
Hood (2000) i viss mån ett svar på Neil Postmans bok, som kom ut tjugo år tidigare. 
Den är ett försök att nyansera bilden av barns relation till nya medier. Medan Postman 
var reaktionär i sina tankegångar och målade ut ett scenario där gränserna mellan 
vuxna och barn har suddats ut, kärnfamiljen har splittrats, läskulturen ger vika för en 
bild och pratkultur och boven i dramat är massmedier och TV, ser Buckingham 
situationen som mer komplex och mångfasetterad. Barndomen som fenomen i sig är i 
förändring, men det är inte endast nya medier som är orsaken. Hans huvudpoäng är att 
barns livsvillkor har förändrats över en trettioårsperiod. Naturliga mötesplatser för 
barn har blivit färre i och med att trafiken har ökat. Gatan eller torget är inte längre 
den lämpligaste lekplatsen. Även offentliga rum som lokala bibliotek och fritidsgårdar 
har blivit färre och de ekonomiska klyftorna ökar igen, dels mellan barn i västvärlden 
och de i tredje världen men även mellan barn inom västvärlden (s. 78).

Teknologin är här för att stanna, anser Buckingham, och man bör varken få 
moralpanik eller som media och reklamproducenterna klappa i händerna åt en ny 
målgrupp - barnen. Istället eftersträvar Buckingham en realistisk inställning till barns 
relation till medier, där man bör stödja och guida barnen i medielandskapet och ta till 
vara de nya medieverktygen som ett sätt för barn att uttrycka sin kreativitet (s.205-
207). Buckingham ser Postmans tes om att den tryckta kulturen skapade barndomen 
som en förenklad bild av verkligheten och att den i många fall saknar legitimitet. 
Motsättningen mellan tryckta och elektroniska medier är olycklig menar han och för 
inte debatten vidare (s. 39). Han framför också viss kritik mot en barnlitterär kanon 
som anser att vissa texter skulle vara finare än andra (s. 61).

Sonia Livingstone, professor i socialpsykologi forskar om nya mediers betydelse i 
barns liv. I ett omfattande forskningsprojekt som utfördes med både kvalitativa och 
kvantitativa metoder fokuserar Livingstone på vad medier har för betydelse för barn, 
hemma, bland kamrater och i skolan och vad denna betydelse får för konsekvenser för 
att forma dagens barndom (2002). Hennes huvudsakliga anledning till att utföra 
studien var att hon såg en diskrepans mellan den oro som uttrycks bland den allmänna 
opinionen för barns medieanvändning och den brist på empiriska studier av barns som 
faktiskt existerade. I hennes intervjuer med barn har det framkommit att många barn 
upplever tryckta böcker som tråkiga och gammeldags. Däremot har skrivandet med 
datorns hjälp blivit mer lustbetonat och barn vill gärna experimentera med typsnitt och 
färger (2002, s. 223).

Margaret Mackey är forskare inom området barnlitteratur och media. Mackey är 
generellt positiv till nya mediers inverkan på den tryckta boken. Hon menar att den 
tryckta textens stabilitet som har varit en självklar del i barndomen för alla över fyrtio 
års ålder, inte längre kan tas för given. Texter kommer och återkommer i många olika
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medier där den tryckta boken endast är en del av utbudet. Mackey frågar sig vad detta 
skifte får för konsekvenser, såväl pedagogiska, akademiska som estetiska (1999, s. 
155). 

Vi kommer att använda dessa ståndpunkter i analyskapitlet som ett verktyg för att 
tydliggöra om det finns negativa eller positiva synsätt i barnbibliotekariernas 
uppfattningar angående den tryckta barnbokens ställning. I och med att vi tydliggör 
ståndpunkterna kan vi dra eventuella paralleller mellan bibliotekariernas utsagor och 
de teoretiska utgångspunkterna.
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4. Metod

Vi har i vår studie valt kvalitativa intervjuer som metod för insamling av material. I 
huvudsak har vi använt dessa metodböcker: Kvalitativ intervju av Anne Ryen från 2004, 
Karin Widerbergs Kvalitativ forskning i praktiken från 2002 och Samhällsvetenskapliga
metoder av Alan Bryman. Vårt syfte med studien är att öka kunskap om 
barnbibliotekariernas uppfattning om vårt problemområde därför anser vi kvalitativa 
intervjuer vara den metod som bäst kan besvara våra frågeställningar. Widerberg menar att 
om man vill få fram människors förståelse av olika fenomen är intervjuformen ett bra val 
(2002, s. 17).

Vi utgår i vårt intervjuarbete främst från Ryens kapitel om hur en intervju skall genomföras 
(2004, s. 43). Ryen beskriver det som att data finns inuti intervjupersonen och det blir 
intervjuarens uppgift att hämta det genom intervjun (2004, s. 47). Samtalet består av 
intervjupersonens tolkning av världen. Personens tolkning står för hennes sanning och 
verklighet och resultaten blir med sannolikt sanna (2004, s. 42). Vidare har vi valt att 
använda oss av den halvstrukturerade intervjun som kännetecknas av huvudfrågor och 
viktiga teman. Intervjun blir därigenom ett slags samtal med bestämda avsikter (2004, s. 46-
47).

Utifrån det insamlade materialet ska vi som forskar återge informanternas uppfattningar 
angående vårt problemområde. Det blir därigenom vår tolkning av bibliotekariernas utsagor 
som utgör resultatet av analysen. Analysprocessen genomförs genom att bygga materialet 
nedifrån och upp vilket beskrivs under punkt 5.1. Efter det att barnbibliotekariernas utsagor 
analyserats tolkar vi deras uppfattningar genom våra teoretiska utgångspunkter.

4.1 Intervjuerna

Vi har i vår studie valt att genomföra fyra intervjuer med barnbibliotekarier på olika 
bibliotek. Vi började vår kontakt med ett telefonsamtal eller ett besök på barnbiblioteket. 
Efter den första muntliga kontakten skickade vi ett brev till informanten där vi presenterade 
oss och vårt syfte med undersökningen samt intervjuns längd och att intervjun skulle kunna 
liknas ett samtal med tillhörande huvudfrågor berörande ämnet (se bilaga 2). Här följde vi 
de råd som Ryen ger då hon skriver att huvudregeln är att alla som skall intervjuas 
kvalitativt får ett brev innan intervjun där forskaren redogör för en del aspekter i studien. 
Ryen rekommenderar att ett brev skickas till dem som skall intervjuas kvalitativt för att 
informanten i förväg skall vet vad undersökningen skall användas till och för att de får 
möjlighet att ta del av aspekter om studien som problemställning eller tema. Forskarna 
skriver om vilka de är, vilken institution de representerar samt hur intervjun ska gå till och 
kort vad studien handlar om före själva intervjutillfället (2004, s. 76).

Intervjuerna genomfördes på biblioteken d.v.s. informanternas respektive arbetsplatser. Att 
utföra intervjuerna på arbetsplatsen tycker vi i likhet med Widerberg är en fördel. Att 
informanterna befinner sig i sin invanda miljö inger en trygghet och intervjuplatsen kan 
sägas rama in intervjuerna väl (2002, s. 106). Vid varje intervju var vi tydliga med att 
informanterna eller biblioteken inte skulle komma att namnges och efter det gavs frågan om 
en inspelning av samtalet kunde godkännas. Intervjuerna var till sin natur halvstrukturerade 
då vi gärna ville skapa ett samtal med informanterna men med förberedda öppna frågor.
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Intervjuerna varade ca 1h och vi valde att spela in intervjuerna tillsammans med att kort 
notera egna anteckningar under samtalet.

Vi valde denna metod, i enlighet med Ryen (2004, s. 56) som ett sätt att få med allt från 
intervjun. Detta gav oss ett rikt råmaterial att bearbeta och vi fick således tillfälle att i flera 
steg reflektera över intervjuerna, dels vid själva transkriberingen och sedan vid 
analysarbetet. Vid alla intervjuer var vi båda på plats, vilket underlättade vårt analysarbete. 
Avslutningsvis tackade vi informanten för intervjusamtalet.

4.2 Urval och avgränsningar

Vi har valt att intervjua fyra barnbibliotekarier på fyra olika bibliotek. Urvalskriterier för 
informanterna var att de skulle vara utbildade bibliotekarier, arbeta på folkbibliotek samt 
arbeta på barn- och ungdomsavdelning. Vi resonerade om hur ett urval av bibliotekarier 
skulle genomföras. Först tänkte vi välja mycket olikartade bibliotek, profilerade mot nya 
medier eller tvärtom, de som valt bort ny medier. Vi kom fram till att det eventuellt skulle 
kunna bli för förutsägbart med starkt profilerade bibliotek. Till slut beslöt vi oss för en 
geografisk spridning över Stockholmsområdet. Vår förhoppning var att uppfattningar om 
den tryckta barnboken i relation till nya medier från olika synvinklar och förutsättningar 
skulle komma fram. Vi är dock medvetna om att fyra bibliotekarier inte ger en representativ 
bild över Sveriges barnbibliotekariers inställning till området. Den geografiska spridningen 
blev norr, söder, väst och innerstaden. Två av biblioteken är stora med många besökare per 
dag och två är mindre bibliotek. De valda biblioteken är:

1. Förort i västra delen av Stockholm 
2. Innerstad i Stockholm 
3. Förort norr om Stockholm 
4. Förort söder om Stockholm 

4.3 Analys av intervjumaterialet

I denna analys är det informantens uppfattning om verkligheten som är intressant för oss i 
vår tolkning och analys (2004, s. 105 - 106). Vi har valt att i vår analysprocess inspireras av 
Ryens beskrivning av Erlandsons m.fl. metod för analysering av datamaterialet, en metod 
som härstammar från Grounded Theory. Ryen beskriver detta sätt att analysera insamlad 
data som att bygga nerifrån och upp d.v.s. vi som forskar skall låta data, insamlat material, 
ligga till grund för de begrepp och kategorier som vidare utvecklas uppåt (2004, s. 123).

Vi kommer nu att ge en kort förklaring till hur vi kommer att genomföra analysprocessen. 
Processen kan sägas vara indelad i tre steg. Steg ett består i att slå ihop all data, det vill säga 
utskrifter av det inspelade materialet från intervjuerna. Utifrån dessa utskrifter från 
intervjuerna, skall materialet delas upp i enheter, meningar som uppfyller kriteriet av att 
kunna stå ensam (2004, s. 110). Enheternas storlek kan variera. När indelningen av enheter 
är gjord går vi till steg två. Enheterna skall nu sorteras in i kategorier eller rubriker. Flera 
enheter kan komma att tillhöra samma kategori eller kanske stå ensam i en kategori. Man 
läser och sorterar in en dataenhet i taget tills alla enheter tillhör någon kategori. Den första 
kategorin man skapar är den första enheten man läser. Sedan tittar forskaren på om nästa 
enhet går in i samma kategori som föregående, annars bildar den enheten den första
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enheten i nästa kategori (2004, s. 111). Ryen skriver att det är viktigt att hålla i minnet att de 
kategorier som framkommer är analytikerns (2004, s. 111).

4.4 Analysprocessen:

Av vårt råmaterial bildas olika enheter (se figur 1). Enheterna sorteras in i kategorier med 
rubriker eller beskrivningar som skiljer kategorierna åt (se figur 2). Bryman beskriver i 
kapitlet om Grounded theory hur man kan gå till väga när man ska upprätta kategorier. För 
att hitta lämpliga benämningar på de kategorier man vill lyfta in enheterna inunder kan man 
ställa sig följande frågor:

Vad representerar denna information?

Vad handlar den om och vilket tema är den ett exempel på? (Bryman 2001, s. 183).

Det är även viktigt att se om några av de begrepp man vill använda sig av redan finns inom 
teori och litteratur från det valda ämnet. I sådant fall är det bättre att använda dessa 
vedertagna begrepp menar Bryman (2001, s. 384). I vårt fall utarbetade vi kategorierna från 
flera genomläsningar och bearbetningar av rådata. Enheter och stycken med innehåll som 
var ett ursprungligt svar på en särskild fråga från vår intervjuguide, kunde återkomma med 
liknande innehåll som ett svar från en annan informant under en annan fråga. Ur materialet 
kunde vi sedan plocka in det innehåll som vi bedömde hörde samman under övergripande 
passande kategorierna som inte nödvändigtvis motsvarade den ursprungliga intervjufrågan. 
Benämningarna på kategorierna hämtades från själva materialet men speglar även teori och 
litteratur.
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Analysprocess i steg:

Figur 1

Enhet Enhet Enhet Enhet
Det räcker inte Det är enBoken måste Boken måste ha en
längre med innehållet i utmaning förkämpa omedelbar appell
böcker boken

Rådata
Utskrifter av rådata från inspelad kassett

Figur 2

KATEGORI KATEGORI
KonvergenskulturBoken behöver stärkas

Enhet
Det är en utmaning

Det räcker inte längre
Boken måste med innehållet i böcker

kämpa för boken

I följande kapitel kommer de framarbetade kategorierna presenteras i tur och ordning med 
en kort förklaring vad de står för och sedan visar vi bibliotekariernas samlade utsagor 
kring den berörda kategorin.
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5. Presentation och analys av intervjuerna

Vi har valt att presentera informanterna, det insamlade materialet och resultatet av 
analysen i samma kapitel. Vi börjar med att först ge en kort presentation av de fyra 
barnbibliotekarierna i studien. Efter presentationen av informanterna redovisar vi vår 
empiri utifrån de kategorier som vi arbetat fram under analysprocessen. I kapitlet 
presenteras informanternas utsagor som referat och citat. Varje kategori inleds med en 
kort förklaring till vad de står för. I vårt analysarbete ville vi i så stor utsträckning som 
möjligt gå in med öppna ögon och tänka att allt är möjligt under studiens gång. På så 
sätt blir studien öppen och spännande för oss som forskar i ämnet, allt kan hända. Vi 
har tagit en enhet satt en rubrik/ kategori på den, tagit nästa enhet sett om den tillfaller 
samma kategori eller bildar en ny tills materialet var genomarbetat. Efter att vi 
presenterat informanternas utsagor i tur och ordning i framarbetade kategorier belyser 
vi kategorierna med egna tankar. Dessutom används det positiva och negativa 
synsättet från våra teoretiska utgångspunkter som ett verktyg för att tydliggöra vilken 
inriktning de olika uppfattningarna kan tänkas riktas mot.

Presentation av intervjupersonerna som vi har valt att kalla Annika, Bodil, Cecilia och 
Doris:

Annika, barnbibliotekarie som arbetar på ett bibliotek som ligger i en förort 
väster om Stockholm.
Annika har arbetat som barnbibliotekarie i nio år. På sin nuvarande arbetsplats har hon 
en arbetsledande funktion samt är ansvarig för barnavdelningen. Här arbetar hon 
tillsamman med två andra bibliotekarier och en assistent. År 2000 tog hon examen och 
arbetade därefter åtta år som barn och skolbibliotekarie med arbetsuppgifter som 
bokprat, planering av författarbesök, arbete med läsgrupper, projekt med lärare och 
bokning av teaterbesök.

Bodil, barnbibliotekarie som arbetar på ett bibliotek i innerstaden.
Bodil har arbetat som barnbibliotekarie på nuvarande bibliotek i åtta år. Bodil tog 
examen år 1985 och har tidigare arbetat 10 år som skolbibliotekarie för mellan och 
högstadiet samt även arbetat som barnbibliotekarie på en annan arbetsplats än 
nuvarande i två år. Bodil har bl.a. ansvar för mediainköp och dess budget, tar emot 
barngrupper, gör i ordning inköpta böcker samt planerar verksamheten på biblioteket.

Cecilia, barnbibliotekarie som arbetar på ett bibliotek som ligger i en förort norr 
om Stockholm.
Cecilia har arbetat som barnbibliotekarie i över trettio år. På sin nuvarande arbetsplats 
har hon arbetat sedan 1980 och är ansvarig för barnavdelningen. Här arbetar hon 
tillsammans med två andra bibliotekarier och en assistent. År 1973 tog hon examen.

Doris, barnbibliotekarie som arbetar på ett bibliotek som ligger i en förort söder 
om Stockholm.
Doris har arbetat tjugotvå år som barnbibliotekarie.
Doris tog examen år1988.  På sin nuvarande arbetsplats har hon arbetat i tio år.
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Boken behöver stärkas/ läsfrämjande metoder:

Under denna kategori återfinns informanternas utsagor om att den tryckta barnboken 
behöver stärkas. Bibliotekariernas utsagor visar att de har sina olika sätt att se på hur 
den tryckta barnboken kan stärkas och använder sig av olika läsfrämjande metoder för 
att nå dit.

Annika menar att boken fått allt svårare att hänga med. Hon tycker sig se färre riktiga
storläsare/bokslukare idag.

Till viss del jag vet inte men alltså jag måste ju säga att den har … man märker 
att den har svårt att hänga med, boken på något sätt, alltså att det inte är lika 
många storläsare kan jag tycka på de områden där jag har varit i alla fall, så är 
det färre som är riktiga bokslukare tycker jag… det är väldigt olika en del läser 
massor, massor, massor, men jag tycker ändå på det stora hela så är det inte lika 
många som läser 15 böcker på en månad.

Annika upplever även att barn i dag är väldigt upptagna. Hon menar att efter skola och 
dagis har barnen organiserade aktiviteter och utöver detta tar även dataspel och TV 
plats. För att stärka barnbokens ställning tror Annika att det viktigaste är att prata om 
böcker ute i skolklasser och på biblioteket och att skapa en relation till barnen man 
träffar som barnbibliotekarie. Det är väldigt viktigt att det finns barnbibliotekarier som 
hjälper barnet att hitta den rätta boken som stimulerar lusten att vilja läsa mer. 
Annikas metod för att stärka boken handlar om att vara lyhörd och nästan ”påflugen.”

”Jag väntar inte på att de ska fråga om hjälp utan rör mig på barnavdelningen bland 
besökarna och frågar vad de vill ha” Annika anser att om man lyckas fånga upp ett 
barn som väjer en bok istället för datorn så är det ett sätt att stärka bokens ställning:
“… det är mitt mål och det är min plan och jag tycker det är roligt att prata med 
barnen om det jag vill att de ska läsa”, säger hon.

Bodil upplever det som att just på det här biblioteket är det svårt att fånga upp barns
intresse för barnboken eftersom det finns så mycket att göra på det här biblioteket som 
konkurrerar med boken. Vidare menar Bodil att intresset av läsning fått konkurrens.
”Boken behöver mer stöd eftersom böcker inte hoppar upp av sig själv” som Bodil 
uttrycker det. Även Bodil tycker det blivit tuffare för boken och anser att som 
litteraturförmedlare får man hjälpa boken lite att hävda sig. Det kan exempelvis vara 
genom att ställa upp boken på olika sätt så att blir den lite roligare. Bodil vill att 
användaren ska bli fysisk eller psykiskt berörd på något roligt sätt. Exempelvis 
nämner Bodil en idé hon har om en bokautomat. Användaren skulle kunna styra en klo 
i en automat och få en bok eller att man väljer ett ord som man matar in och ut 
kommer en bok. Att arrangera böcker i teman på ett sätt som lockar barnen och då 
gärna i relation till något som händer på biblioteket och göra små utställningar. Bodil 
anser att på det här biblioteket är det lätt att hitta en röd tråd för hela verksamheten. En 
utställning, aktivitet och sagostund följs ofta åt i teman. Bodil menar att genom den 
röda tråden kan man säga att verksamheten kompletterar barnboken.
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Cecilia anser att det är en utmaning för boken att hävda sig i medielandskapet. Hon 
berättar att de har ett väl utvecklat arbete för skolorna. De kan ringa och be om tips 
och de bjuder in till bokprat fyra gånger per läsår från årskurs två till sex. För 
sexåringarna har de biblioteksskola. Cecilia tror att detta har genererat en 
biblioteksvana. Högläsning upp i åldrarna är också viktigt för att bevara läslusten.
Det är viktigt med fortbildning av unga föräldrar menar Cecilia och berättar:

Jag har svårt för att vara pekpinneaktig med vuxna människor men man skulle 
behöva jobba mer med BVC och unga föräldrar… att barn får chans att komma 
och låna böcker i tidig skolålder bidrar till att man kommer tillbaka som vuxen 
Det finns väldigt mycket att göra tillsammans med lärarna. De kommer ofta 
med uråldriga litteraturlistor…

Man borde fortbilda lärare mer och förändra lärarutbildningen, tycker Cecilia. Hon 
anser att man måste arbeta mer aktivt med boken och att kommuner borde avsatta 
mer pengar till projekt och nå ut till skolorna i större utsträckning. Det personliga 
bemötandet av professionell bemanning är viktigare för Cecilia för att främja 
läsande, än att ha Facebook eller en Blogg. Cecilia anser även att det är väldigt 
viktigt hur lokalen är utformad:

Jag tror på att jobba lite som i en butik med exponering, hur man hittar vi har ju 
gamla lokaler, men det är jätteviktigt hur man hittar. Det ska vara lätt att hitta. 
Jag tycker det är skämmigt, jag skäms ibland ute på vuxen för det är så 
krångligt… Jag tycker det är vårt ansvar att göra något åt det och föräldrar blir 
ju lyckliga på det här biblioteket när det står Alfons och you name it.

Doris tycker det är viktigt att böcker finns i barns närhet och menar att om man lär
känna barnen innebär det att man kan fråga:

Vad tycker du om den här boken? och här finns en som är likadan, man kan 
smygvägen fråga, jag tyckte den här boken var så konstig, kan du inte läsa den 
och berätta vad du tycker? Att läsa högt ur böcker är ett underbart sätt att lära 
sig svenska och att få känsla för valörer i språket.

Från ovanstående uttalanden från bibliotekarierna är det lätt att uppfatta en antydan till 
en viss kampanda i förhållande till barnboken. Alla bibliotekarierna arbetar för att 
stärka barnboken men på olika sätt. Annika och Doris som båda arbetar i 
förortsområden upplever att boken har det tuffare än vad Bodil och Cecilia anser. De 
båda poängterar vikten av att skapa relationer till barnen för att verka läsfrämjande. 
Bodil och Cecilia anser också att boken fått tuffare men i de områden där de är 
verksamma är oron inte lika markant. De båda arbetar läsfrämjande med rum och 
uppställning av böckerna.
I Livingstones intervjuundersökningar av barn i Storbritannien var det också 
påfallande hur ofta tryckta böcker omnämndes som tråkiga av barnen. Hon menar att 
det finns en slags inbyggd protest i mot de nya medierna som riktas mot 
vuxenvärldens konventioner, krav och förväntningar och det är vad som gör dem så 
lockande (2002, s. 223 ). Vi anser att om Livingstones resultat i någon mån kan tänkas 
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vara generella även för svenska barn är det en förklaring till varför bibliotekarier 
måste hitta på nya idéer och grepp för att locka barn till böcker.

Ändrade läsvanor och livsstil:

Under denna kategori återfinns informanternas åsikter om läsvanor och vår tids livsstil 
som får inverkan på den tryckta barnbokens ställning.

Annika anser att läsning av tryckta böcker är en vanesak som förs vidare genom att
vuxna omkring barnet tycker böcker är viktiga:

Barn gör ju som vuxna gör, barn ser vad vuxna gör, och om vuxna är upptagna, 
och springer och gör annat ja men man vet ju hur man har det hemma, det är 
inte så ofta som man har tid att sätta sig ned och läsa en bok.

När det gäller vilken roll nya medier har i barns och ungas liv, tror hon att det är en 
ofrånkomlig utveckling och att det både kan vara ett stöd och komplement för barns 
lärande. Det sker väldigt mycket av läsning även på skärm via bloggar och andra 
sociala forum, håller Annika med om, men menar att Facebook och liknande 
webbplatser framför allt är en social arena. Annika anser att vuxna är mycket upptagna 
i dagens samhälle och kanske inte alltid har tid att sätta sig ned och läsa högt ur en 
tryckt bok utan sätter gärna på ett band istället. Hon menar att barnet då kanske inte är 
lika koncentrerad på berättelsen och dessutom inte har någon som kan förklara ord 
som är svåra. Annika menar att:

Våra liv har ändrats tror jag, vi har en annan sorts livsstil numera så att det 
beror på vad man prioriterar alltså vad man prioriterar i sitt liv och böckerna 
kanske inte är alldeles jätteviktiga om man då kan lyssna på en bok istället 
samtidig som man stryker.

Doris tror att när det gäller barns läsning finns det ett starkare intresse för att lära sig
läsa, dock finns det ganska många områden i Stockholm ett mindre behov av att 
lustläsa men hon säger samtidigt:

Att man har svårt att se hur mycket barn läser på andra medier, typ Internet och 
Facebook. I bästa fall är det så att barn kommunicerar på ett annat sätt och mera 
nu genom ord.

Under denna kategori stämmer Annikas utsagor överens med Ellenby: ”Ja vart har 
barndomen tagit vägen? Den perioden då det fanns ledig tid. Nu verkar alla barn vara 
på väg någonstans, till förskolan, fritids, simning, fotbollsträning, danskursen, 
kören"(2005, s.13). Ellneby anser också att barn vill läsa för att vi vuxna läser: ”Är du 
en person som läser mycket signalerar det till barnet att du finner läsandet värdefullt” 
(2005, s.117). Ellneby menar även att: ”Det är inte heller ovanligt att barnet leker 
samtidigt som TV är påslagen eller att det spelas barnvisor samtidigt som det pågår 
sagoläsning" (2005, s. 21). Vi tolkar det som att Ellneby menar att det blir svårare för 
ett barn att läsa när andra medier som exempelvis Tvn är påslagen, det distraherar mer 
och tar fokus från läsning.

26



Barnbokens funktioner:

Denna kategori speglar de olika funktioner som barnbibliotekarierna anser vara 
viktigast med den tryckta barnboken.

Annika anser att barnbokens viktigaste funktion är att lära barn läsa och det är viktigt
att det sker i den tryckta formen. Dessutom har den tryckta boken kvalitéer som hon 
kallar det ett ”fantasieggande redskap.” Hon anser att för att skapa egna inre bilder 
behövs boken och orden. Ser man bara filmen skapas inga egna inre bilder eller 
tolkningar. Annika tycker det är viktigt att öva sig att tänka själv som man lättare gör 
genom böcker. Annika berättar om en undersökning som visar på att: ”för att klara 
skolan så måste man ha 50 000 ord eller så och har man inte kommit upp i de orden så 
har man svårigheter och det ända sättet är att läsa”

Bodil anser att det är bra med tryckta barnböcker för man kan bläddra i dem fysiskt,
men samtidigt är det bra att andra medier finns. ”barnboken ska vara något lustfyllt 
och till för att lära känna andra…”

Cecilia anser att barnbokens viktigaste funktion är framför allt lustläsningen.

Det är också gemenskap när det gäller små barn är det inte boken i sig som 
måste vara så fantastisk utan det är det att nu ägnar sig mamma och pappa eller 
mormor bara åt mig och jag är i fokus och jag är huvudperson så det är ju en 
kommunikation i det fallet.

Vidare menar Cecilia att språk, kommunikation, lust, humor, rim och ramsor, 
sånger är barnbokens funktioner. När det gäller en bok kommer alla tankar och 
känslor fram och man kommer ned i tempo. Tystnaden, långsamheten och 
kontakten är det man får av boken och det behöver inte vara att själva handlingen 
är långsam men sättet berättelsen förmedlas i en lässituation, förklarar hon. Som 
berättelsebärare anser Cecilia bokens fördel vara det förhållandevis långsamma 
tempot och att man hinner skapa egna bilder. Det finns barn idag som har problem 
med det, berättar Cecilia. ”man blir mörkrädd när man hör om barn som inte ser 
något framför sig när de hör en berättelse”, utbrister Cecilia. Hon berättar ofta 
folksagor för sexåringar som då sitter tysta och lyssnar fascinerat:

Då får de bilder av troll i alla fall en del kanske ser samma troll från någon film 
det vet man inte men ibland har de fått rita och då ser de olika ut men det är 
möjligt att de fått de från någon film.

Cecilia tycker även att det är en sådan hög ljudnivå på skola och fritids att 
högläsningen även blir terapeutisk.

Doris spontana uppfattning om den tryckta barnbokens funktioner är att barn 
ska använda boken för sin lustläsning. Doris menar:

Att försvinna in i en bok att segla ut med orden över haven är en gåva att få när 
man är barn och jag tror att den känslan inte försvinner med åren. Att hålla i en 
bok och fundera kring den bokens huvudpersoner är fantastiskt, uttrycker 
Doris.
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Bodil, Cecilia och Doris menar att barnbokens viktigaste funktion är lustläsning 
medan Annika anser att den viktigaste funktionen är att lära barn läsa och det är 
viktigt att det sker i den tryckta formen. Precis som Ellneby ser även bibliotekarierna 
boken som ett medel att utveckla den egna fantasin. Enligt Ellneby förbättras 
tankeförmågan när barn får möjlighet att öva den. När barn läser själva eller när en 
vuxen läser för dem skapar de sina egna inre bilder. Många barn som sitter alltför 
mycket framför TV, video och datorer behärskar inte denna förmåga, menar Ellneby 
(2005, s.117). Ellneby anser att böcker är mycket viktiga för att barn ska utveckla 
denna förmåga. I ett avsnitt av boken Den förlorade barndomen skriver Postman om 
barnpsykologen Bruno Bettelheims verk Sagans förtrollade värld. Bettelheim menar 
att sagor har utvecklats organiskt genom århundraden och kontrollerats av de vuxna 
som kan anpassa dem utifrån barnets mognad. Han anser, precis som Cecilia, att 
ramen för sagan är lugnade och terapeutisk (1975, s. 31-36).

Bokens framtid:

Kategorin visar bibliotekariernas framtidsvisioner vad det gäller den tryckta 
barnboken. Annika tror att barnboken kommer att finnas kvar i framtiden. Hon 
medger att det händer mycket med boken nu, ifråga om e-böcker och mer avancerade 
läsplattor och hon frågar sig hur en bilderbok skulle kunna gestalta sig i e-bokformat. 
Annika har svårt att se hur det konstnärliga uttrycket och kvalitén som finns i många 
bilderböcker skulle kunna överföras till en läsplatta. Annika tycker att nya medier tar 
en stor plats, så att boken måste kämpa en del, men hon tror inte den kommer att 
försvinna.

Om läsplattor säger Bodil att: ”vi får se hur det går med den här läsplattan nu, jag har 
aldrig läst med läsplatta så jag vet inte hur det är, men man slipper bära tio böcker om 
man har läsplattan” Bodil tror inte heller att läsplattan kan ersätta bilderböcker.

Cecilia tror inte heller att boken kommer att försvinna:

Jag har ingen känsla av att läsplattorna kommer att ta över, det verkar som 
även barn kan tycka det är mysigt och tillfredställande att bläddra i en bok. 
Någonstans är begreppet bok så väl etablerat i vår begreppsvärld så det är 
svårt för t.o.m de som inte läser att tänka bort

Doris tror inte att den trycka barnboken kan bli hotad därför att det finns kvalitéer i 
den tryckta boken som har med djupare känslor att göra. Doris säger att hon gärna vill 
tro att: ”Den tryckta barnboken kan leva lika levande parallellt med andra former av 
litteratur och att man i olika perioder av livet har olika behov av olika former av 
litteratur.” Doris menar att det kanske blir som inom musiken att barnboken blir ”som 
en genre bland andra berättelseformer” precis som man har olika musikstilar så som 
av klassisk musik, dansbandsmusik, popmusik etcetera så har vi nu barnböcker, 
serietidningar, dataspel, Internet osv.

Alla bibliotekarierna har en tro på att den tryckta barnboken kommer att finnas kvar i 
framtiden. Annika och Bodil pratar om att de har svårt att se hur bilderböcker skulle 
kunna överföras på ett tillfredställande sätt till läsplattor. Doris menar att barnboken 
kan leva vidare bredvid andra berättelseformer. Även för Mackey är det viktigt att 
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poängtera att de nya berättelseformerna inte betyder bokens död utan att boken har sin 
plats bland andra medier på många olika intressanta sätt. I artikeln, Reading outside 
the box, menar Mackey att i den närmaste framtiden kommer böcker fortfarande att 
innehålla den längsta form av berättelser eftersom det inte finns någon form som 
konkurrerar med en roman eller längre barnbok vad gäller storlek, det skulle i så fall 
vara de stora multiplayer on-line spelen som skapas kollektivt av spelarna. Men menar 
Mackey, den fiktionen saknar formen och ordningen hos en framgångsrik roman 
(2004, s. 18).

Konvergenskultur:

Kategorin visar sig när en berättelse visar sig i olika medier exempelvis ett dataspel 
leder till den tryckta boken eller tvärtom. Vi har ett Wiispel till biblioteket, berättar
Annika:

Andra bibliotek kan ju ha det framme jämt så att man kan spela TV-spel hela 
tiden, vi har valt att inte ha det så. Vi tar snarare fram det vid tillfällen och gör 
ett event runt det. Så där ja idag åker vi slalom. Det är vår tanke med att 
använda det på det sättet snarare än att bara vara ett tidsfördriv och 
förhoppningsvis kan man koppla till det någon bok.

Ungdomar i området ska även få skapa en redaktionsgrupp och få skriva om böcker, 
spel och vad som händer i området. Annika är däremot tveksam till om barn faktiskt 
läser boktips på bloggar och liknande. Hon tror inte det är många barn som går in på 
ett biblioteks hemsida för att leta boktips, däremot vuxna kan söka tips om barnböcker 
där. TV har ett enormt genomslag om någon bok nämns där.

Cecilia menar att ”man får väldigt mycket språk till livs, killar, ja nu säger jag killar,
läser komplicerade databöcker på engelska och spelinstruktioner till lajvspel är också 
text på något vis.” Cecilia tycker sig se att utgivningen av lättlästa böcker har ökat och 
böcker med fler illustrationer sprider sig upp i åldrarna:

Det räcker inte med innehållet, typografi och layout är mycket mer viktigt och 
boken måste ha en omedelbar appell och det märker vi även bland föräldrar om 
de inte är ute efter en speciell bok de läste själva.

Under denna kategori kan vi se att bibliotekarierna är medvetna om och insatta i den 
nya medievärlden och dess påverkan på barnböcker. Annika vill genom nya medier 
gärna återkoppla till barnboken. Cecilia har noterat hur böckers utformning blir allt 
mer viktigt. Enligt Livingstone håller skrivandet på att bli mer och mer visuellt. 
Tidskrifter, dagstidningar och böcker utmanar den tryckta texten till dess fulla 
potential och unga skyr de tryckta texter som inte tar vara på teknikens möjligheter 
och upplever dem som gammalmodiga och tråkiga (2002, s. 223).

Mackey menar i en artikel i tidskriften Papers att utbudet av attraktiva multimedia 
texter för barn har påverkat bokförlagen att komma fram med nya former av 
barnböcker eftersom förväntningarna har ökat på hur tryckta böcker ska se ut. 
Läsning, anser hon, har flyttat ut från boken som tidigare har varit den viktigaste 
källan i på som, hon uttrycker det, nya attraktiva sätt (Mackey, Papers:nov 2004, 
Explorations into Children's Literature).
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Mediasyn:

Kategorin visar barnbibliotekariernas syn på nya medier.

Angående nya medier berättar Annika: ”jag tycker det är spännande, jag tycker det är 
kul med alla utvecklingar alltså jag tycker det är roligt… morgonen inleddes med att 
spela Wii.” Annika anser att unga i viss mån skapar egna berättelser med hjälp av de 
nya medierna, men att den övervägande delen av barn trots allt är användare i första 
hand och inte medskapare. Vad det gäller den ökade rollen nya medier har i barns och 
ungas liv säger Annika

”Jag tror det är ofrånkomligt och jag tror att det är ett stöd och ett bra komplement och 
ja, jag tror det, men det tar en stor plats…”

Att lära sig läsa svenska genom ljud och film kan vara ett sätt att skapa en 
förförståelse genom att först se en film och sedan läsa boken men hon tycker man ska 
fortsätta arbeta med att förmedla den tryckta boken även bland dem som inte har 
svenska som förstaspråk. Ser man bara filmen skapas inga egna inre bilder eller 
tolkningar. Annika tycker det är viktigt att öva sig att tänka själv som hon säger att 
man lättare gör genom böcker.

Bodil anser att ”Film är ju också ett fantastiskt sätt att berätta en historia båda 
medierna är unika på sitt sätt det finns mycket som är nytt och det vidgar barnets 
värld på ett positivt sätt”

”Med film kan man ha en gemensam upplevelse med andra men barn idag utsätts för 
så mycket bilder och snabbt tempo ändå så blir film en i raden av det som låter och 
syns,” menar Cecilia:

Det finns ingenting bättre för språkutvecklingen än att man sitter ned och gör 
något tillsammans med någon som säger orden, som anpassar orden efter 
personen, en dator kan vara fin och pedagogisk men inte personligt anpassad.

Cecilia ser inte nya medier som något ont i sig men hon anser att man måsta ha 
begränsningar. Spelen ger barnen omedelbar tillfredställelse och feedback och blir 
därför mer frestande att göra framför andra mer långsiktiga saker som att läsa, 
resonerar hon. Cecilia berättar att de har två datorer på barnavdelningen som de haft i 
många år men att de nu funderar på att ta bort dem, eftersom så gott som alla barn har 
datorer hemma numera: ”Jag tycker det är lite skämmigt att de går rakt på datorn, det 
är inte helt ok”.

Om nya medier som läsredskap säger Cecilia att det finns en hel del bra på CD-ROM. 
De har skivor med bra språkträning där man övar ord och begrepp och ett sådana 
medier kan vara enklare än boken. Hon menar att samma typ av träning skulle kunna 
låta sig göras med en bok och lärare men att man sällan har den personaltätheten att en 
vuxen kan sitta oavbrutet med ett barn som har svårigheter, då kan CD-programmen 
vara ett bra komplement.

Doris har ibland tyckt att den tryckta boken är någonting som tilltalar fler sinnen än en
e-bok på Internet och därför har barnen om de får möjlighet lättare att ta till sig den. 
Vad det gäller den tryckta barnboken som berättelsebärare tycker Doris att 
bilderboken har en fantastisk dimension i och med att det är både bild och text. Om 
film uttrycker sig Doris så här:
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Jag är en stor älskare av film. Film är jämbördigt med en tryckt bok tycker jag 
som berättelseform men det beror också på om man är en bildmänniska eller en 
utpräglad bildmänniska eller om man är en människa som lär sig berättelser 
genom att höra

Doris tycker själv det är roligt med de kreativa egenskaperna hos de nya medierna. Att 
barn kan rita på olika ritprogram och konstruera till exempel städer. Doris frågar sig 
vad vi vet om de nya medierna:

”Vad det finns att skapa det är ju en oändlig tanke där barnen är våra budbärare in i 
framtiden” Hon försöker att inte tänka negativt när det gäller vad nya medierna har för 
inverkan på den tryckta barnboken. Doris berättar att många äldre som får problem 
med synen går över på inlästa böcker. Det är av stor betydelse för upplevelsen av 
talböcker att man uppskattar inläsaren, menar hon. Det är så mycket mer som ska 
stämma när man lyssnar på en bok, både rösten och dialekten. Doris anser att det blir 
en annan upplevelse, lite som radio och teater. Hon tror att det dels har med 
modersmålet att göra och dels med vilken tradition man vuxit upp i. Doris berättar att: 
”som barn hade jag svårt att sitta stilla och lyssna på en muntligt traderad berättelse, 
jag är en utpräglad bildmänniska men fick jag en bilderbok så satt jag stilla”

Ellneby skriver i Cyberungar, 2005 om hur datorspelandet kan utvecklas till beroende: 
Vuxnas måste sätta gränser. Inom IT-området behöver vi vuxna som vågar vara 
föräldrar, resonerar Ellneby och vidare: ”Upplägget av spel stimulerar hjärnans 
belöningssystem. Det här var kul! Känslan av att man blir allt duktigare hela tiden gör 
att man känner starkare belöning. Förändringen är viktig. Såsom hjärnan är 
konstruerad finns ett accelererande behov av att spela” (2005, s. 59). En dator kan vara 
fin och pedagogisk men inte personligt anpassad, säger Cecilia. Postman uttrycker sig 
i liknande ordalag om TV: ”TV förmedlas inte av någon mammas röst, modifieras inte 
för att passa barnet, bestäms inte av någon teori om barnets utveckling” (1984, s. 105).

Doris uppfattning stämmer överens med Sonia Livingstones som genom sina 
undersökningar märkt att barn och unga njuter av att skriva och att leka med den 
visuella aspekten av skrivandet som de nya verktygen erbjuder, inte endast via e-post 
och Chat men även vid skoluppgifter (2002, s. 223).

Det lokala socioekonomiska förhållandet och dess betydelse för 
bokläsning:

Under denna kategori framgår betydelsen av områdets socioekonomiska förhållande 
för hur bibliotekarierna upplevde intresset för bokläsning och deras arbetsmetoder. 
Det visade sig att det hade stor betydelse för informanterna och påverkade både deras 
synsätt och arbetsmetod.

Annika som arbetar på ett bibliotek i ett mångspråkigt förortsområde tycker det är
väldigt många barn, både stora och små som kommer för att sitta vid datorerna på 
biblioteket. Hon anser att det finns spel som är utvecklande men menar att de flesta 
endast spelar sådana som gör att man tränar på att trycka på mus och tangent och inte 
några logikspel. Barnen väljer datorer före böcker på detta bibliotek.
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Cecilia arbetar i en förort som inte är mångspråkig utan övervägande har invånare 
med svenska som modersmål. Cecilia menar att hon inte är så pessimistisk vad det 
gäller läsning som hon tycker många verkar vara, men det kan bero på, att som hon 
uttrycker det:

Trenden är så pass trevlig här i min kommun det är en ganska hög 
utbildningsnivå i den här kommunen. Unga familjer som flyttar in har ofta bra 
jobb och bra utbildning så vi har ju ganska trevliga målgrupper att arbeta med

Cecilia kan tänka sig att det i detta område inte behövs datorer på barnavdelningen och 
att folk efterfrågar något annat.

Doris arbetsområde är i ett mångspråkigt förortsområde. Om hon jämför med vissa
andra delar av Stockholm är det så att barn i det här området har sämre svenska. Vad 
det gäller den tryckta barnboken som läsredskap tror Doris att de internetbundna 
medierna har lättare att nå barn i ett mångkulturellt område. Doris tror att det finns ett 
motstånd om man har arabiska som modersmål och talar t.ex. arabiska i sitt område 
mot den tryckta barnboken på svenska och hon menar att:

Det inte är så stor skillnad på en berättelse med ord och bild på nätet eller en 
tryckt bok med bild och text däremot tror jag att det är olika barn från olika 
grupper i samhället som väljer det ena eller det andra.

Doris berättar att ganska få barn i detta område kommer till biblioteket för att läsa, 
vilket är något som Doris upplever negativt:

Jag känner mig nästan ledsen när barn i det här området kommer och frågar 
efter dataspel när det finns så många böcker på svenska, arabiska, kurdiska 
väldigt många språk att erbjuda men man ratar böckerna och vill ha ett 
dataspel.

Polariseringen mellan rikare och fattigare områden har ökat och både barns sociala 
värld och deras medievärld är alltmer ojämlik. Barn i mindre välbeställda familjer har 
sämre tillgång till kulturlivet och sämre tillgång till de nya medierna enligt 
Buckingham om barn i Storbritannien (2000 s. 102). Det kan tänkas att vi i Sverige 
fortfarande ha en större offentligt finansierad sektor vad gäller tillgång till kultur för 
barn. Det är något som enligt vår kulturpolitik bör prioriteras inom skola och på 
bibliotek. Trots detta menar vi att det är slående att vad som efterfrågas av barnen som 
besöker biblioteken skiljer sig mellan de olika områden vi utförde intervjuerna i.

5.2 Avslutande ord till empirin

Vi frågade oss inledningsvis vad professionens uppfattningar och förhållningssätt får 
för konsekvenser för den tryckta barnboken och om barnbibliotekarierna uppfattar nya 
medier som konkurrenter eller som ett komplement till den tryckta barnboken. De 
slutsatser vi presenterar utifrån vår studie är inte ”generella” för alla barnbibliotekarier 
i landet utan bygger på fyra intervjupersoners uppfattningar. Möjligen skulle vi våga 
säga att de slutsatserna vi kommit fram till utifrån vissa återkommande uppfattningar 
och åsikter hos dessa fyra bibliotekarier skulle kunna överensstämma och återkomma 
vid fler likartade intervjuer.
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5.3 Frågeställningarna besvaras

Uppsatsens syfte är att undersöka barnbibliotekariers uppfattningar om den tryckta 
barnbokens ställning i dagens medielandskap. Här besvarar vi nu frågeställningarna vi 
valt att studera i tur och ordning. I nästa kapitel kommer frågeställningarna diskuteras 
tillsammans med resultaten där viktiga uppfattningar och synvinklar framkom varav 
en del låg utanför frågeställningarnas ramar.

1. Vilka uppfattningar har barnbibliotekarierna i undersökningen om den 
tryckta barnbokens funktioner?

En viktig funktion som nämns av en informant är att den tryckta barnboken bör finnas 
som redskap för att lära barn att läsa. Den andra viktiga funktionen är att uppmuntra 
till lustläsning anser informanterna. Bibliotekarierna anser även att den tryckta 
barnboken är ett fantasieggande redskap som är viktigt för fantasin och förmågan att 
skapa egna inre bilder. Att genom fantasin kunna fundera och tänka kring bokens 
huvudpersoner sägs vara fantastiskt. Att rent fysiskt kunna bläddra i en barnbok ses 
också som viktigt. I skolan där ljudnivåer ibland kan vara höga kan boken genom 
högläsning få en funktion som terapeutisk. Språk, kommunikation, lust, humor, tankar, 
känslor och att varva ner i tempo, alla är nämnda ovan och ses som viktiga funktioner 
som den tryckta barnboken fyller enligt barnbibliotekarierna.

2. Vilka uppfattningar om nya medier har barnbibliotekarierna?

Bibliotekarierna är väl insatta och medvetna om den nya medievärlden och den 
påverkan den har på den tryckta barnboken. Två av bibliotekarierna säger att de tycker 
film är en fantastisk berättelseform. En av dem säger vidare att det finns mycket nytt 
och det vidgar barnets värld på ett positivt sätt. De andra två informanterna anser att 
det inte skapas några egna inre bilder då man ser på film. Däremot kan man få en 
gemensam upplevelse med andra, säger en av informanterna, men poängterar 
samtidigt att hon anser att film bara blir en i mängden av det som syns och hörs i dag 
av nya medier. Spel ger omedelbar tillfredställelse och feedback och för barn anser 
hon att detta blir mer frestande att göra framför mer långsiktiga saker som att läsa. En 
annan av barnbibliotekarierna säger sig personligen tycka att nya medier är spännande 
och spelar själv Wii-spel och försöker hänga med i utvecklingen. Hon tycker att nya 
medier kan vara ett stöd och komplement för barns lärande

3.   Hur arbetar barnbibliotekarier läsfrämjande för att därigenom stärka
den tryckta barnbokens ställning?

För att stärka barnbokens ställning säger två informanter att det viktigaste är att prata 
om böcker ute i skolklasser och på biblioteken samt att skapa en relation till de barn 
man möter. Att arbeta för att barnen ska välja boken framför datorn är en annan av 
informanternas mål. En annan säger att som litteraturförmedlare får man hjälpa boken 
genom att göra den roligare som exempelvis att arrangera böcker så att det lockar och 
olika teman och utställningar. Vi uppfattar det som att flera av informanterna använder 
sig av nya medier i läsfrämjande syfte.
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Boktips och speltips och aktuella händelser i området vävs på detta sätt samman och 
de olika delarna kan stötta varandra. En av bibliotekarierna anser dock att 
professionell bemanning är viktigare än att lägga tid på bloggar och Facebook. De 
läsfrämjande metoder som användes av informanterna var således: att skapa relationer 
till barnen, bokprat, att göra boken mer spännande genom skyltning samt arbeta med 
biblioteksrummets utformning. En annan viktig metod som kom fram var att arbeta 
med barns tidiga läsvanor via BVC och föräldragrupper och att förmedla insikten att 
man behöver ta sig tid med sitt barn till hög- läsning för att läsning ska bli lustfyllt.
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6. Diskussion och slutsatser kring studiens resultat

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka uppfattningar barnbibliotekarier har om den 
tryckta barnbokens ställning i dagens medielandskap. Här nedan följer en diskussion och 
reflektion kring studiens resultat.

Bibliotekarierna i studien upplevdes överlag entusiastiska över barnboken som media men 
det fanns en tydlig tendens till en gemensam uppfattning att det blivit en större utmaning att 
arbeta som litteraturförmedlare. Att bibliotekarierna uttryckte sig i ordalag som ”boken 
måste kämpa lite” och ”man måste vara lyhörd” och ”nästan påflugen” och ”boken har fått 
konkurrens”, samt ”det är en utmaning för boken att hävda sig i medielandskapet” vittnar 
om detta.

Uppfattningarna bland informanterna angående barnbokens funktion är att boken skall 
användas till lustläsning och att det är viktig för fantasin som leder till skapandet av egna 
inre bilder. Språk, kommunikation, lust, humor, tankar, känslor och att varva ner i tempo är 
också viktiga funktioner som den tryckta barnboken uppfyller enligt informanterna. Vi 
anser att det är viktigt att som barnbibliotekarie reflektera över den tryckta barnbokens 
funktioner och vad som är unikt med boken i jämförelse med andra medier. Reflektionen i 
sig tror vi är en viktig del i att den tryckta barnbokens ställning i medielandskapet stärks.

Flera av bibliotekarierna ansåg att den tryckta barnboken och läsning var något som gick 
hand i hand. Vi diskuterade om det verkligen är så att den tryckta boken som form är 
nödvändig för att lära sig läsa. För att enbart lära sig läsa behövs kanske nödvändigtvis inte 
en bok utan barn idag läser på många olika sätt: sms, på Internet, mejl eller läroböcker. 
Däremot, menar vi att innehållet i en skönlitterär bok skänker något annat. Vi vill mena i 
likhet med alla bibliotekarierna i studien att den tryckta barnboken bidrar till att: utveckla 
fantasin och förmågan till koncentration. Dessutom utvecklas ett rikare språk och 
inlevelseförmåga i andras känslor genom att läsa skönlitteratur. Det förefaller även, efter 
denna studie, som att man genom att läsa en tryckt bok, till skillnad från på skärm lättare 
kan varva ner. Vi menar även att det är viktigt att bibliotekarier ifrågasätter bokens 
självklarhet och lyfter fram frågan om den tryckta barnbokens framtid. Även om den tryckta 
barnboken förväntas leva kvar i den närmaste framtiden så är frågan om barnlitteraturen 
finns mellan pärmarna i en bok eller i en annan form inte kommer bli den viktigaste. Det 
kanske är så att vi som bibliotekarier i framtiden skall värna mer om det skönlitterära 
innehållet istället för att hålla fast vid formatet.

Den kanske viktigaste slutsatsen vi kom fram till var att de socioekonomiska förhållanden 
som råder i det område bibliotekarien verkar i har stor betydelse för deras syn på den tryckta 
barnboken i relation till nya medier. Det visade sig att det blir ännu viktigare att ha kunskap 
om och använda sig av nya medier för att stärka barnboken i de områden där det finns fler 
lässvaga. Vi menar att det i informanternas utsagor tyder på att nya medier konkurrerar ut 
den tryckta barnboken lättare i mångspråkiga områden. I de mångspråkiga förortsområdena 
uppfattade bibliotekarierna det som att det är svårare att fånga upp barns intresse för läsning 
av tryckta böcker. Både Annika och Doris som arbetar i mångspråkiga förortsområden 
använder sig av datorer för att få barn att få barn att vilja komma till biblioteket. De menar 
att konsekvensen av att inte erbjuda datorer skulle kunna vara att vissa barn inte skulle 
komma alls. De resonerar att barn som är på biblioteket åtminstone har en chans att lockas 
att läsa en bok. 
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Detta fenomen kontrasterades av Cecilia som är verksam i ett område där läsvanorna är 
goda och detta uppfattas i sig bero på området som sådant, vuxna har hög utbildningsnivå 
och många har bra jobb. I det här området uppfattas ingen större oro för den tryckta 
barnboken. I detta område behövs inte datorer för att få barn att läsa böcker, här funderar de 
på att ta bort datorerna. På Bodils arbetsplats blir arbetet genom utställningar, teman och 
annat som händer runt barnboken stärkande för barnboken.

Efter studiens genomgång tror vi att som litteraturförmedlare av idag måste man när det 
gäller barn och läsning vara ytterst aktiv själv. Aktiv i att som vuxen göra ett val att böcker 
är viktiga för barn och vuxna på många områden. Samhället förändras snabbt idag. Ellneby 
(2005) uttrycker det som att alla verkar vara på väg någonstans och den beskrivningen 
tycker vi är värd att tänka på. Därför behövs barnboken, den är viktig, den kan få oss 
människor att stanna upp. Barnboken har idag stark konkurrens av olika medier och därför 
anser vi i likhet med informanterna att boken behöver stöd. Den behöver bli mer tilltalande 
och bokens ställning behöver stärkas. Informanternas olika sätt att arbeta för boken och 
främja läsning är alla bra på sitt sätt. Att arrangera böcker tilltalande, göra en utställning, 
bokprata, anordna Wii-turnering, allt som med en tanke bakom leder till att barn får lust att 
läsa och läsa mer är bra arbetssätt anser vi.

Negativt eller positivt synsätt enligt de teoretiska utgångspunkterna

En viktig aspekt på arbetet med analysen av intervjuerna är att det var svårt att kategoriskt 
dela in bibliotekariernas uppfattningar i den ena eller andra av våra olika teoretiska 
utgångspunkter. Synen på nya medier hos bibliotekarierna var inte svartvitt negativ eller 
positiv.

Det bestående intrycket är att Annika och Cecilia tenderade att i större utsträckning spegla 
det negativa synsättet medan Bodil och Doris tenderade att se mer på nya medier utifrån det 
positiva synsättet. Samtidigt var Annika själv flitig användare av nya medier och arbetade 
med dessa med målet att via medierna få barn att nå böcker, vilket är en skillnad mot att se 
film och bildmedier som jämbördiga, vilket Doris uttryckte.

Vi tyckte oss även kunna skönja en tendens till en gemensam uppfattning bland 
informanterna att barns förmåga till egen fantasi lättare utvecklas genom läsning av böcker 
än genom konsumtion av andra medier. Däremot var det endast en av bibliotekarierna, 
Cecilia, som var uttalat negativ till nya mediers ökning trots att hon arbetar i ett område där 
barns läsning inte är ett uttalat problem. De övriga var mer ambivalenta i sin syn på nya 
medier och till och med en viss skräckblandad förtjusning kunde urskiljas om vad vi vet om 
nya mediers framtid, vad som kan skapas med dem.

Den negativa synen på nya medier som Cecilia ger uttryck för får en tydlig konsekvens för 
verksamheten. Datorerna är på väg att tas bort och det på grund av att även användarna 
uttrycker en önskan om detta. Denna åtgärd kommer att signalera att på att detta bibliotek är 
läsning och boken i fokus. De spel som lånas ut är ett urval med pedagogiska spel med 
anknytning till barnlitterära figurer. CD-ROM och ljudböcker ses som ett komplement för 
barn med läshinder men Cecilia vidhåller att en person som hjälper barnet med läsningen är 
att föredra framför en dator. Trots att Annika själv gärna använder nya medier har Annika 
en tydlig syn på den tryckta boken som ett överlägset instrument vad gäller läsinlärningen 
och förmågan att skapa inre bilder. Dessutom anser hon att nya medier tar för stor plats i 
barnens liv och att föräldrar ofta är för stressade för att ägna sig åt högläsning. Annika 
tycker ändå det är en spännande utveckling som sker och provar själv på nya spel för att 
vara insatt i vad barnen gör. Vi anser därför att hon pendlar mellan ett negativt och positivt 
synsätt. 
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Bodil säger att man måste jobba mer aktivt med boken idag men hon tycker att de nya 
medierna vidgar barnens värld. Hon menar att film är jämbördig med en bok.

Under den tid vi har arbetat med vår undersökning har läsplattorna fått ny fart i och med att 
en ny produkt har introducerats på marknaden, surfplattan. De nya tunna datorplattorna kan 
man både surfa, spela och läsa e-böcker på och med en touch-screen-teknik som kommer 
allt närmare känslan av att bläddra sig fram i en bok. Att läsa en bok eller en digital text är 
inte samma sak, skriver Kåreland (2009, s. 68). I en digital text kan man styra i vilken 
ordning man vill ta del av textmassan, menar hon. Vi skulle vilja hävda att man i en tryckt 
bok kan börja med sista kapitlet om man så vill. Det man däremot inte lika lätt kan, enligt 
våra bibliotekarier är att djupläsa koncentrerat. Den tryckta boken är en enhet i sig och inte 
flera saker på en gång. I kundundersökningen Bokens framtid: Ipad eller läsplatta utförd av 
företaget INUSE visar det sig att läsplattornas succé har uteblivit på grund av att många vill 
läsa en bok just för att komma bort från de elektroniska medierna. Testpersonerna föredrog 
surfplattorna före de rena läsplattorna men inte framför allt för att läsa böcker på. Känslan 
av att kunna bli avbruten av ett mejl upplevdes som störande. Att läsa en bok uttrycktes som 
en ”analog paus” eller en ”fredad zon” från ”den digitala snabbheten” (Bokens framtid,
2010, s. 10).

Slutligen tror vi utifrån vår ökade kunskap om barnbibliotekariers uppfattningar angående 
den tryckta barnbokens ställning, att för att stärka barnboken, kommer behovet av 
bibliotekarier eller andra förmedlare som kan prata om litteratur och förmedla berättelser bli 
om möjligt än viktigare i framtiden. Vi anser att barnboken har viktiga funktioner och 
förtjänar att behålla en stark ställning i det nya medielandskap som växer fram.

6.1 Förslag till fortsatt forskning

Det vore intressant att fördjupa någon aspekt av vårt ämnesområde. Man kan tänka sig en 
undersökning där barn får ta del av de olika nya läsplattorna och jämföra dem med läsning 
av traditionella böcker. Det vore även intressant att intervjua barn om hur de upplever 
läsning av böcker i jämförelse med andra medier och vad de anser att skillnaderna består av.
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7. Sammanfattning

I den här uppsatsen undersöks fyra barnbibliotekariers uppfattningar vad det gäller den 
tryckta barnbokens ställning i det nya medielandskapet som växer fram. Den tryckta 
barnboken är idag en bland andra medier både när det gäller läsning och förmedling av 
berättelser, barnboken har fått konkurrens från många håll. Uppsatsen har sin utgångspunkt 
i Lena Kårelands bok Barnboken i samhället från 2009. Kårelands bok tar upp det viktiga 
faktum, att det finns en utbredd oro att en icke läsande generation håller på att växa upp. 
Författarna har vidare inspirerats av en viktig fråga Kårelands bok tar upp: vilka möjligheter 
har den tryckta boken att hävda sig i dagens medielandskap?

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka uppfattningar barnbibliotekarier har om den 
tryckta barnbokens ställning i dagens medielandskap. Hur uppfattar barnbibliotekarier nya 
mediers intåg i relation till barns läsning av tryckta barnböcker? För att besvara syftet 
används frågeställningar, dessa är:

1. Vilka uppfattningar har barnbibliotekarierna i undersökningen om den 
tryckta barnbokens funktioner? 

2. Vilka uppfattningar har barnbibliotekarierna om nya medier? 

3. Hur arbetar barnbibliotekarier läsfrämjande för att därigenom stärka den 
tryckta barnbokens ställning? 

Studien innehåller en litteraturgenomgång som ger en överblick i nuet och bakåt i tiden, 
barnbokens historia, barns medievärld och teorier om barnbokens framtid. Olika forskare 
och författare som rör sig inom fältet nya medier, barnlitteratur och relationen emellan dessa 
utgör en grund till studiens teoretiska utgångspunkter. De forskare och författare som 
används i studien är Neil Postman, Ylva Ellneby, David Buckingham, Sonia Livingstone 
och Margaret Mackey. De är valda som representanter för två skilda synsätt. Postman och 
Ellneby representerar ett synsätt där de anser att nya medier har en negativ inverkan och är 
en konkurrent till den tryckta barnboken. I uppsatsen kallas synsättet för det negativa 
synsättet. Buckingham, Livingstone och Mackey företräder det som i uppsatsen nämns som 
det positiva synsättet och ger uttryck för att se nya medier som ett komplement till den 
tryckta barnboken.

I studien används kvalitativa intervjuer. Fyra barnbibliotekarier på olika bibliotek har 
intervjuats. Från det insamlade materialet har analysprocessen i studien inspirerats av Anne 
Ryens beskrivning av Erlandssons med fleras metod som härstammar från grundad teori. 
Ryen beskriver detta sätt att analysera insamlad data som att bygga nedifrån och upp dvs. 
forskarna skall låta data, insamlat material ligga till grund för de begrepp och kategorier 
som vidare utvecklas uppåt. Resultatet från intervjuernas analys presenteras inom utarbetade 
kategorier med en reflekterande del efter varje kategori.

I kapitel diskussion och slutsats diskuteras frågeställningarna tillsammans med övrigt 
resultat från empirin. Barnbibliotekarierna uppfattar det som att barnboken har fått 
konkurrens och att barnboken måste kämpa för att hävda sig i det nya medielandskapet som 
växer fram. 
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En av de viktigaste slutsatserna från bibliotekariernas utsagor är att i de områden där 
barnbibliotekarierna är verksamma i har stor betydelse för deras syn på den tryckta 
barnboken i relation till nya medier. Studien visar att det blir ännu viktigare att ha kunskap 
om och använda sig av nya medier för att stärka barnboken i de områden där det finns fler 
lässvaga. Informanternas utsagor tyder på att nya medier konkurrerar ut den tryckta 
barnboken lättare i mångspråkiga områden. I de mångspråkiga områdena uppfattade 
barnbibliotekarierna det som att det är svårare att fånga upp barns intresse för läsning av 
tryckta barnböcker.

En annan kunskap som studien visar är det faktum att även om den tryckta barnboken 
förväntas leva kvar i den närmaste framtiden så är frågan om barnlitteraturen finns mellan 
pärmarna i en bok eller i en annan form kanske inte den viktigaste. Det som finns innanför, 
den skönlitterära berättelsen skänker något unikt i förhållande till andra medier. Det blir en 
utmaning för framtidens barnbibliotekarier att få barn att välja skönlitteratur.

Slutligen visar studien genom bibliotekariernas utsagor att behovet av barnbibliotekarier 
eller andra förmedlare som kan prata om litteratur och förmedla berättelser blir om möjligt 
än viktigare i framtiden för den tryckta barnbokens ställning.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Plats, datum, tid
Inledning och allmänt om intervjuperson.
Namn, år i arbete, antal år på detta bibliotek, arbetsuppgifter, år för examen.
Intervjufrågorna är indelade i tre teman, den tryckta boken, nya medier och samverkan 
mellan nya medier och den tryckta boken, konvergenskultur.

1. Barnbibliotekariernas uppfattningar om den tryckta barnboken

1.1 Hur upplever du barns intresse för läsning idag? 

1.2 Vad anser du vara den tryckta barnbokens funktioner idag? 

1.3 Hur ser du på den tryckta barnbokens möjligheter att hävda sig i det 
nya medielandskapet som växer fram? 

1.4 Vad är din uppfattning om den tryckta barnboken som läsredskap? 

1.5 Vad anser du om den tryckta barnboken som berättelsebärare? 

2. Barnbibliotekariernas uppfattningar om nya medier och dess relation till 
den tryckta barnboken.

2.1 Hur ser du på nya mediers ökade roll i barns och ungas liv? 

2.2 Vad tror du nya medier har för inverkan på den tryckta barnboken? 

2.3 Tror du att nya medier kommer att ersätta de tryckta barnböckerna i framtiden? 

2.4 Hur används nya medier av användarna, barn och unga på din arbetsplats? 

2.5 Vad är din uppfattning om nya medier som läsredskap? 

2.6 Vad anser du om nya medier som berättelsebärare? 

3. Att använda nya medier för att samtidigt stärka den tryckta barnbokens 
möjligheter och ställning 

3.1 Använder ni nya medier för att främja läsning av 
böcker? (t.ex: blogga, använda Twitter eller Facebook) 

3.2 Kan du nämna något annat sätt att stärka barnbokens ställning? 
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Bilaga 2

Hej!

Vi läser biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i Borås. Vi skriver en 
kandidatuppsats som handlar om den tryckta barnbokens ställning i det nya medielandskap 
som växer fram. Vårt syfte med studien är att öka kunskap om barnbibliotekariers 
uppfattningar vad det gäller den tryckta barnbokens ställning. Vi vill dessutom öka kunskap 
om barnbibliotekariernas uppfattning vad det gäller nya medier och dess relation till den 
tryckta barnboken. Intervjun kommer att ta ca 1 h och liknas vid ett samtal. 
Begreppsförklaringar som används vid intervjun: Med nya medier menar vi de nya digitala 
medierna och teknikerna så som dataspel och TV-spel, internet, mobil samt traditionell TV 
och videofilm.
Med barnbok menar vi böcker skrivna för barn- och ungdom. Begreppet inbegriper 
dessutom även ungdomsböcker.

Kontakta gärna oss om det är något som du undrar över inför intervjun eller om du har 
frågor efter intervjutillfället.

Tack på förhand!
Med vänlig hälsning, Maria Gauffin och Sofia Malone
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