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Abstract:                      The purpose of this Master’s thesis is to investigate librarians’
                                            views on reading and reading promotion for young people. The
                                            main issue is if activities in reading promotion for people between
                                            the ages of 13-19 years can result in inspiring non-readers to
                                            actually become readers. To find the answers, qualitative
                                            interviews were held with eight librarians. The literature review
                                            covers research on the reasoning of young people on reading, a
                                            historical review of fiction and reading, a review of arguments on
                                            the benefits of reading and finally a chapter which concerns
                                            reading promotion activities.

                                           The result of this study showed that the conceptions of reading
                                           promotion and book talk are very complex and that they each can
                                           have different meanings. To be able to promote reading
                                           successfully my informants need a deeper understanding of the
                                           non-reader and of the literature they mediate to them. Reading
                                           promotion entails displaying books, book talks, exhibitions, author
                                           visits, book acquisition and projects. I found that the informants all
                                           are ambitious literature intermediaries with backgrounds as literary
                                           scholars, social anthropologists, educationalists, and in marketing
                                           as well as being human beings. The arguments for reading are for
                                           developing language, knowledge, democracy, identification and
                                           experience. Some of the factors that can influence young peoples’
                                           reading include parents, the media, friends, the books themselves
                                           and different models. This study also shows that reading promotion
                                           for young people in the age group 13-19 years can, in fact result in
                                           inspiring non-readers to actually become readers.
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1 Inledning

Statens kulturråd gav 1997 ut rapporten Kulturbarometern i detalj: Tema litteratur och bibli-
otek där man i siffror visar Sveriges befolknings litteratur och biblioteksvanor under 1994/95.
Författarna bakom rapporten påpekar att det är en grundläggande färdighet att ha goda läsva-
nor för att kunna delta i samhällslivet som aktiv medborgare. I befolkningen som helhet visar
undersökningen att läsandet av böcker blivit mer utbrett och att andelen ickeläsare har mins-
kat sedan 1990, då den föregående rapporten i serien Tema litteratur och bibliotek presentera-
des. Denna positiva trend håller tyvärr inte i sig när det gäller de ungas läsvanor. Barn och
ungdomar i åldern 9-24 år har minskat sin läsning sedan 1990. Andelen ickeläsare i denna
ålder har även ökat. (Kulturbarometern i detalj, 1997, s 10, 20)

I ett tidigare arbete kom jag, tillsammans med ett par kurskamrater, fram till att ungdomar
använder biblioteket till annat än att läsa och låna böcker. Detta bekräftas i rapporten Kultur-
barometern i detalj vars undersökning visar att ungdomarna har breddat sitt biblioteksutnytt-
jande. Förutom att låna och lämna böcker har ungdomarna ökat sitt användande av aktiviteter
som sökt information, besökt arrangemang, läst tidning/tidskrift, lånat/sett video och lå-
nat/lyssnat på cd-skivor. Speciellt har dock användandet av datorer i denna åldersgrupp ökat.
(Kulturbarometern i detalj, 1997, s 24) Bibliotek bedriver ofta läsfrämjande verksamhet i
syfte att få en viss del eller hela befolkningen att öka sitt läsande. Två riksomfattande sats-
ningar som bland annat har riktat sig till barn och ungdomar avslutades sommaren 2002: Läs
2000! och kampanjen Läsrörelsen. I denna magisteruppsats ämnar jag lyfta fram läsandet och
den läsfrämjande verksamheten där jag framförallt vill peka på varför det är viktigt att läsa.

1.1 Bakgrund

Då jag först anmälde mitt uppsatsämne skrev jag att jag ville undersöka icke-användarna och
folkbibliotek. Jag ville då undersöka vad folkbiblioteken kan göra för att locka nya användare
till sig, det vill säga hur når biblioteken ut till användarna? Ett svar på denna fråga kan vara:
genom läsfrämjande verksamhet. Sedan dess har jag ändrat icke-användarna till att undersöka
ickeläsarna samt valt en avgränsning som innebär att jag har valt ungdomar i åldern 13-19 år
som användargrupp. Anledningen till detta val är jag i tidigare arbeten under min utbildnings-
tid har valt just ungdomar som användargrupp. Detta har lett till ett ökat intresse från min sida
att även i fortsättningen arbeta med ungdomar. Ungdomstiden är en speciell tid i livet som är
full av förändringar både hos individen själv och i dennes omgivning. Det är en tid av sökande
efter identitet och en tid av problem och funderingar. För mig var läsningen ett viktigt mo-
ment under denna tid. I läsningen kunde jag leva mig in i andra individers liv och därigenom
koppla bort mitt eget för ett tag. Det var också med hjälp av böckerna jag fann mig själv, min
egen identitet. För de ungdomar som inte läser kan detta sökande ta längre tid. De måste helt
på egen hand finna både sig själva och svar på alla problem och funderingar som finns. Därför
vill jag ytterligare framhäva vikten av att ungdomar i åldern 13-19 år läser.

Tillsammans med kurskamrater skrev jag en b-uppsats i ämnet biblioteks- och informations-
vetenskap där vi, genom en litteraturstudie och genom att jämföra olika topplistor över ung-
domsböcker på Internet, undersökte ungdomars läsvanor. I uppsatsen behandlade vi bara de
läsande ungdomarnas läsvanor och vi kom fram till att de läser både den så kallade ungdoms-
boken såväl som skönlitteratur skriven för vuxna och att de framförallt föredrar tre genrer:
romantik/kärlek, fantasy/science fiction och deckare/thrillers. I denna magisteruppsats vill jag
nu gå ett steg vidare och istället fokusera mer på de ungdomar som inte läser. Anledningen till
att jag tycker att denna studie är värd att göras är att den ovan redovisade undersökningen
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visar att ungdomarnas läsning successivt har minskat under det senaste decenniet och för att
vända denna trend anser jag att bibliotekarierna och deras läsfrämjande verksamhet spelar en
stor roll. Att undersöka hur denna verksamhet ser ut och hur bibliotekarierna som arbetar med
ungdomar uppfattar denna är av intresse för att kunna utveckla detta. Jag som blivande bibli-
otekarie bör därför uppmärksamma detta för att så småningom aktivt kunna medverka till att
vända den negativa lästrenden för ungdomar.

1.2 Syfte, problemformulering och frågeställning

Syftet med denna magisteruppsats är att genom åtta stycken kvalitativa intervjuer med bibli-
otekarier undersöka deras syn på läsning och deras uppfattningar om läsfrämjande verksamhet
för ungdomar i åldern 13-19 år. Jag vill framförallt veta om läsfrämjande verksamhet för ung-
domar i denna ålder kan resultera i att göra ickeläsarna till läsare. Min problemformulering
blir således: Är läsfrämjande verksamhet för ungdomar i åldern 13-19 år ett bra sätt att inspi-
rera till nya läsare? Jag vill även undersöka varför det är viktigt att läsa och hur samhällets syn
på läsning har förändrats över tid samt se hur läsfrämjande verksamhet kan se ut. Min fråge-
ställning är som följer:

-Hur ser bibliotekarier på begreppen och läsfrämjande och bokprat?
-Hur ser deras läsfrämjande verksamhet ut?
-Vilka roller anser sig bibliotekarierna ha för ungdomarna i deras läsande?
-Bidrar läsfrämjande verksamhet till nya läsare bland ungdomar i åldern 13-19 år?
-Varför bör man läsa?

1.3 Definitioner och avgränsningar

Ungdomar: I denna uppsats har jag valt att studera den läsfrämjande verksamheten för ung-
domar i åldern 13-19 år. I den litteratur som jag har använt mig av har dock definitionen av
ungdomar varierat kraftigt. En källa definierar ungdomar som personer i åldrarna 15-24 år, en
annan refererar till ungdomar som personer i åldrarna 12-15 år och en tredje sätter likhets-
tecken mellan personer i slukaråldern och ungdomar. Ungdomar kan även vara tonåringar,
högstadieelever och gymnasieelever. Några källor har även använt sig av termen barn i enlig-
het med barnkonventionens definition vilket innebär personer upp till 18 år. Av denna anled-
ning kan jag inte hävda att denna uppsats endast behandlar ungdomar i åldern 13-19 år men
jag har försökt att så gått det går hålla mig till den åldern eftersom en gräns måste dras någon-
stans.

Ickeläsare : Med ickeläsare menar jag ungdomar som aldrig eller nästan aldrig läser skönlitte-
ratur på fritiden. Detta utesluter dock inte att de är biblioteksbesökare. Ungdomar besöker ofta
bibliotek för att använda datorer och för att träffa varandra genom att använda biblioteket som
en social mötesplats. Av denna anledning kan några av ickeläsarnas litteraturintresse fångas
genom exempelvis utställningar och boksnurror.

Läsfrämjande : Med läsfrämjande menar jag allt som kan verka i läsfrämjande syfte. Allt från
större läsprojekt till boksnurror och bibliotekarierna själva räknar jag in i den läsfrämjande
verksamheten. Mina informanter har själva fått tolka begreppet som de har önskat. För en mer
utförlig beskrivning av begreppet se kapitel 3.4.

Bokprat: Med bokprat menar jag en bibliotekarie som presenterar böcker för en grupp ung-
domar genom att berätta något om varje bok. Bokprat kan dock även syfta på att en bibliote-
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karie diskuterar böcker tillsammans med ungdomar. Exempel på båda betydelserna förekom-
mer i denna uppsats.

Skönlitteratur/Litteratur: Denna uppsats behandlar läsfrämjande verksamhet av skönlitte-
ratur i första hand. I några få undantag tas dock även en del exempel med från verksamhet
med tidskrifter och facklitteratur.

1.4 Disposition

Nedan följer först en redogörelse för hur jag har gått tillväga i denna magisteruppsats. Jag
inleder metodkapitlet med att berätta om min sökprocess. Därefter följer en redogörelse för
hur urvalet av informanter, intervjuerna med dessa och analysen av materialet har gått till.
Uppsatsens tredje kapitel är ett teorikapitel där jag redogör för skönlitteraturens roll på bibli-
oteket och bibliotekariens olika roller. Detta kapitel bygger helt på Jofrid Karner Smidts reso-
nemang. Kapitel fyra är en litteraturgenomgång som består av resonemang om ungdomar,
läsning och läsfrämjande. Här redogör jag för vad läsning kan betyda för ungdomar, hur sy-
nen på skönlitteratur och läsning förändrats över tid och resonemang om varför man bör läsa.
Kapitlet avslutas med en granskning av läsfrämjande verksamhet där jag bland annat tar upp
källor som visar på hur läsandet ska göras lustfyllt. Följande kapitel är en resultatredovisning
av mina intervjuer där varje informant presenteras för sig. I det nästföljande analyskapitlet
sammanställs intervjuresultaten och informanternas svar jämförs med varandra och med den
litteratur jag tidigare redovisat för. Resultaten analyseras utifrån diskussioner kring det läs-
främjande begreppet, det läsfrämjande arbetet, informanternas roller, om läsfrämjande verk-
samhet är ett bra sätt att inspirera till nya läsare och om varför man bör läsa. Uppsatsen av-
slutas med en slutdiskussion och en sammanfattning. (Se vidare under uppsatsens huvudrub-
riker för en utförligare redogörelse för uppsatsens disposition.)
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2 Metod och Material

Här redovisas redogörelser för min sökprocess och hur jag har gått tillväga i uppsatsen. I sök-
processen redogör jag för hur jag har hittat materialet till denna uppsats, vilka sökverktyg som
har använts, vilka sökord jag har haft, hur jag har inlett mina sökningar, vilket material jag har
valt respektive valt bort och vilka problem jag har upplevt. Därefter följer resonemang om
själva metoden och arbetssättet för denna uppsats. Jag berättar om hur jag har gjort mitt urval
och vilka problem jag har haft där. Sedan följer ett kapitel som berättar om hur själva inter-
vjuerna har gjorts där jag bland annat förklarar användandet av min frågemall. Metodkapitlet
avslutas med en redogörelse för hur analysen har gått till där jag även berättar om hur och
varför jag har valt att strukturera min empiriska undersökning och dess resultat.

2.1 Sökprocessen

För att hitta material till denna uppsats gjorde jag litteratursökningar i de bibliografiska data-
baserna Nordiskt BDI-index, Lisa och i Artikelsök. Nordiskt BDI-index är en referensdatabas
som innehåller referenser till nordisk litteratur inom ämnena bibliotek, dokumentation och
information. Även Lisa är en referensdatabas. Här finns referenser till artiklar ur fler än 500
internationella tidsskrifter inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Artikelsök är
en icke vetenskaplig databas som innehåller referenser till artiklar ur svenska tidningar och
tidskrifter. Jag har även utfört sökningar i bibliotekskatalogen Libris, som är det nationella
biblioteksdatasystemet för Sverige, och i högskolebibliotekets egen katalog Voyager. Fram-
förallt har jag använt mig av sökorden litteratur?, läs? och bok? antingen ensamma eller i
kombination med varandra eller i kombination med ord som ungd? eller barn?. Fördelen med
att använda trunkering är att det täcker in en mängd olika former av det sökta ordet. Många
gånger har jag också fått träff på böjningar och sammansättningar av det sökta ordet som jag
inte ens har tänkt på. I fråga om litteratur? har jag exempelvis fått fram orden litteraturför-
medling, litteraturpedagogik, litteraturkampanj och litteraturreception. Andra sökord som jag
har använt mig av är youth, reading promotion, library, bibliotek, librarian och bibliotekarie.
Några sökningar har även gjorts på webben via sökmotorn Google.

Jag inledde mina sökningar i Voyager eftersom jag där omedelbart kunde hitta dokumenten i
fysisk form. Då högskolan i Borås innehåller en institution för Biblioteks- och informations-
vetenskap kan man också anta att det finns relevant litteratur inom ämnet i högskolans bibli-
otek. Samma sökningar gjordes sedan om i Libris med liknande men fler träffar. En annan
skillnad mellan Voyager och Libris är att Libris ger fler ämnesord så att man kan komma vi-
dare. Libris innehåller också fler klassifikationskoder än Voyager vilket möjliggör för så kal-
lad ”browsing” direkt i hyllorna. Även den litteratur jag har hittat har kunnat hjälpt mig vidare
eftersom jag genom att läsa igenom dokumentens källförteckningar har fått tips på andra käl-
lor.

Det material jag i första hand har använt mig av är olika vetenskapliga handlingar (doktorsav-
handlingar, magisteruppsatser etcetera), offentligt material, artiklar, rapporter om olika läs-
främjande projekt och annat material som har rört det läsfrämjande området. Det material jag
har valt bort är material av äldre datum som jag anser har blivit inaktuellt. Eftersom ämnet
läsfrämjande för ungdomar verkar ganska lågprioriterat inom forskningen har jag dock ändå
valt att ta med en del sådant material. Jag har också koncentrerat mina sökningar till svenska
förhållanden men material på norska och engelska har också tagits med när jag har funnit
detta relevant. Något annat som har vållat vissa problem under informationssökningarna är att
litteratur som behandlar läsfrämjande oftast gör detta för de lägre åldrarna (förskolan, låg- och
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mellanstadiet). Jag har även upplevt litteraturens uppdelning av begreppen barn och ungdo-
mar som ett problem eftersom det inte finns någon klar gräns för när man är barn och när man
är ungdom. Ibland har även dessa begrepp använts synonymt.

2.2 Urval

Urvalet av informanter skedde genom att en mailförfrågan skickades ut till ett antal folkbibli-
otekarier inom ett begränsat geografiskt område. Mailet innehöll en kort beskrivning av mig
själv och min uppsats (se även bilaga 1). Jag ställde tre krav på mina informanter. För det
första skulle de vara folkbibliotekarier, för det andra skulle de arbeta med läsfrämjande verk-
samhet och för det tredje skulle denna verksamhet rikta sig till ungdomar mellan 13-19 år. Jag
hade inga könskrav. Mailadresserna fick jag fram från bibliotekens Internetsidor. De flesta
mail skickades till bibliotekariernas privata emailadresser på biblioteken men även några all-
männa mail till biblioteken i stort skickades ut. I några fall har även bibliotekarierna själva
vidarebefodrat mitt mail till andra bibliotekarier i kommunerna. Eftersom jag fick ett mycket
svalt intresse från det första mailutskicket utökade jag det geografiska området något. Detta
utökades sedan ytterligare i flera steg. Detta resulterade endast i ett fåtal svar från intresserade
folkbibliotekarier vilket i sin tur ledde till att mitt första krav fick omdefinieras till att gälla
bibliotekarier i överhuvudtaget. Därmed kunde även mailsvar från skol- och gymnasiebiblio-
tekarier räknas med. Totalt skickades cirka 50 mail ut till ett fyrtiotal bibliotekarier på olika
bibliotek i sex olika landskap. Även cirka tjugo stycken påminnelsemail skickades ut till de
bibliotekarier som inte svarade. Den vanligaste orsaken till att inte ställa upp var att bibliote-
karierna inte hade läsfrämjandeverksamhet för ungdomar mellan 13-19 år. Detta kan bero på
att jag i mitt brev inte förklarade vad jag menade med läsfrämjande verksamhet. Om jag hade
definierat begreppet som allt ett bibliotek gör för att väcka ungdomarnas läslust hade jag kan-
ske fått fler positiva svar. Till de bibliotekarier som accepterade att ställa upp för intervjun
skickades nya mail ut där vi bestämde en tid att träffas.

2.3 Intervjuerna

Totalt intervjuades åtta informanter. Intervjuerna utfördes under tiden mellan den tredje och
den 25e april 2003. Intervjuernas längd varierade mellan cirka 30 minuter till en timme och
20 minuter. Alla intervjuer utom en genomfördes på informanternas arbetsplatser. Detta inne-
bar att informanterna fick befinna sig i en miljö där de kände sig vana. Samtliga intervjuer
skedde på ostörda platser. En stor fördel med att besöka informanternas arbetsplatser var att
jag själv kunde skapa mig en bild av hur de arbetade. Jag kunde själv se hur de valde att ex-
ponera böckerna. När vi sedan pratade om den läsfrämjande verksamheten i intervjun kunde
informanterna på plats visa vad de hade gjort och hur de hade tänkt. Den intervju som inte
skedde på informantens arbetsplats skedde i dennes hem vilket innebar att den ovan beskrivna
delen missades vilket jag nu i efterhand kan bedöma som en klar nackdel. Många av intervju-
erna inleddes eller avslutades med en guidning i biblioteket.

Samma frågemall användes vid alla intervjutillfällena. Jag kallar min frågemall för ”en struk-
turerad checklista” (se även bilaga 2). Jag valde att inte ha en ren strukturerad frågemall efter-
som jag inte har velat binda informanterna alltför mycket. Jag valde att inte ha en ren check-
lista eftersom jag själv är alltför osäker som intervjuare för att helt kunna behärska en sådan.
Frågemallen innehåller sex stycken huvudfrågor som har ställts till samtliga informanter.
Varje huvudfråga innehåller sedan ett antal underfrågor men dessa har endast ställts om in-
formanten inte redan har svarat på dem i huvudfrågan. Frågorna är ganska öppna vilket inne-
bär att informanterna själva har fått styra intervjuerna. Fördelen med denna typ av frågemall
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är att informanterna har kunnat pratat fritt om det som berör just dem. Ibland har jag fått svar
och resonemang om frågor jag inte har tänkt på men som ändå har passat in i min uppsats.

Nackdelen är att informanterna ibland har ”svävat” iväg och blivit alltför utförliga även om
sådant som inte direkt berör mitt ämne. Detta har dock gått att mildra genom att jag har kom-
mit med följdfrågor som har lett dem in i det läsfrämjande ämnet igen. Frågorna har inte
skickats ut i förväg eftersom jag har eftersträvat spontana svar. I metodboken Närhet och di-
stans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (1999) diskuterar Pål Repstad (docent i sam-
hällsvetenskap) skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa intervjuer. Han menar att
fördelen med kvalitativa intervjuer är att de inte innehåller för inrutade frågor. Därmed får
informanterna svara som de vill genom att de endast styrs varsamt i den riktningen som inter-
vjun har. Detta är också ett sätt att få informanterna att öppna sig. (Repstad, 1999, s 64) Under
intervjuerna har jag upplevt mina informanter som öppna. De har alla haft lätt att svara på
frågorna och de har även haft lätt för att ta upp nya spår.

Vid alla intervjuer utom en användes bandspelare för ljudupptagning av intervjun. Den av
informanterna som inte spelades in hade själv som önskemål att få slippa och jag gjorde inga
större övertalningsförsök. En stor fördel med att använda sig av bandspelare är att jag i efter-
hand har kunnat lyssna igenom banden noga för att se om jag har uppfattat intervjupersonerna
rätt. Någon direkt nackdel har jag inte märkt av förutom att ljudet har krånglat vid två tillfäl-
len vilket har gjort bandupptagningarna bristfälliga då delar av svaren har dränkts i brus. Jag
har tagit utförliga anteckningar även under intervjuerna men då man använder sig av band-
spelare tillkommer risken att man litar för mycket på tekniken. Genom att kombinera de brist-
fälliga ljudupptagningarna med mina egna anteckningar har jag ändå kunnat få fram det vä-
sentliga. Vid det tillfället då bandspelare inte användes har enbart mina anteckningar använts.

Jag har valt att inte skriva ut intervjuerna. En ordagrann utskrift av intervjuerna medför
mycket material med uppgifter som inte är relevanta för min studie som exempelvis vissa
utsvävningar om levnadshistorier och biblioteksverksamheter som inte knyter an till det läs-
främjande. Dessutom förekommer mycket talspråk och tvekan i intervjuerna vilket jag anser
kan ge svårarbetat material. Istället har jag använt mig av en metod som Repstad beskriver.
Han menar att ordagranna utskrifter av intervjuer är ett mycket tid och kraftmässigt krävande
arbete. Därför kan det vara bättre att lägga den tiden och kraften på analysdelen i arbetet
istället. Istället föreslår han en metod som i korthet innebär att man refererar hela intervjun
(dock inte ordagrant) och att endast citat skrivs av ordagrant. (Repstad, 1999, s 86) Detta in-
nebär att jag har skrivit ner det väsentliga utan att för den skull ha brutit ner intervjuerna och
förvrängt dem. Detta har gett ett mer lättarbetat material eftersom omfånget har bearbetats
ner. Nackdelen med denna metod är möjligen den så kallade mänskliga faktorn. Det är mina
bedömningar som har styrt men möjligheten har alltid funnits att gå tillbaka till bandupptag-
ningarna eftersom dessa alltid har funnits i min ägo. En annan nackdel med detta val av metod
är att det vid analysen kan uppstå problem med vad som är informanternas egna ord och vad
jag har skrivit om. Detta har jag dock försökt att ange när jag har skrivit ner intervjuerna.
Även mina egna anteckningar från intervjuerna har kunnat användas om så har önskats. När
jag hade färdigställt uppsatsen skickade jag ut denna till mina informanter så att de själva
kunde läsa igenom och rätta till sådant som jag missuppfattat.

2.4 Analysen

Jag har valt att lägga upp min uppsats på ett sätt som gör att jag först behandlar och presente-
rar varje intervju för sig innan jag ställer informanterna mot varandra och jämför dem. Anled-
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ningen till detta är att jag först har velat presentera dem som de individer de faktiskt är. Där-
med kan läsaren av denna uppsats själv få sig en uppfattning om vad varje informant står för.
En klar nackdel med detta presentationssätt är dock att det ger upphov till upprepningar.
Denna känsla mildras dock något i och med att jag i analysen även väver in den litteratur jag
tidigare presenterat i litteraturgenomgången.

Jag har använt mig av en jämförande analys som man skulle kunna kalla för en korsanalys. I
metodboken Fallstudien som forskningsmetod (1994) beskriver Sharan B Merriam (professor
i pedagogik vid universitetet i Georgia, USA) hur en korsanalys kan gå till. Vid en korsanalys
behandlas först varje enskilt fall som ett individuellt fall. Detta innebär att man först får känna
varje fall (med fall menar jag här informant, egen anmärkning) för sig och vad som är speci-
fikt för just det fallet. Genom att sedan jämföra fallen med varandra kan man dra generalise-
rande slutsatser. (Merriam, 1994, s 164-165) Ett problem med denna typ av analys är enligt
Merriam att man riskerar att få mycket rådata att ta hand om. Därför krävs det att informatio-
nen på något sätt struktureras upp så att den blir hanterbar. Ett exempel på hur man ska han-
tera dessa rådata är att man använder sig av speciella urvalskategorier eller frågor som be-
stämts på förhand. (Merriam, 1994, s 165, 185)

Inför intervjuerna utvecklade jag en speciell frågemall som jag redan har berättat om (se ka-
pitel 2.3). Denna frågemall har också legat till grund för mitt analysarbete. Redan vid utarbe-
tandet av denna frågemall arbetade jag med att gruppera frågor som kunde tänkas hänga ihop
med varandra. Därmed var en slags kategorier utvecklade redan innan den empiriska studien
gjordes. Analysen har sedan i stort sett följt denna frågemall. Först behandlar jag informanter-
nas mer allmänna åsikter om det läsfrämjande arbetet för att sedan gå in på deras praktiska
arbete. Informanternas roller behandlas för sig liksom uppsatsens huvudfråga om läsfräm-
jande verksamhet är ett bra sätt att inspirera till nya läsare. Analysen avslutas med resone-
mang kring själva läsandet. Undantaget då analysen inte följer frågemallen är i frågan om hur
man ska ta sig an läsovana ungdomar och i frågan om hur man ska undvika känslan av tvång,
eftersom dessa svar överlappar varandra.

Repstad menar att man i analysprocessen ska tolka informationen dels i förhållande till de
frågeställningar man har haft och dels i förhållande till de teorier man har använt sig av. (Rep-
stad, 1999, s 94) Mitt mål har varit att hela litteraturgenomgången på något vis ska flätas in i
analysen. De källor jag har lagt störst vikt vid i analysen och som kan kallas för en teoretisk
utgångspunkt är Jofrid Karner Smidts båda skrifter. Analysen av bibliotekariernas roller byg-
ger nästan uteslutande på Smidts artikel ”Bibliotekaren som litteraturformidler” (1994) medan
hennes avhandling från 2002 genomsyrar resonemangen om kvalitetsbegreppet. Jag har för-
sökt att placera in informanterna i olika grupper utifrån de svar jag har fått under intervjuerna.
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3 Teori

Här presenterar jag min teori som grundar sig på Jofrid Karner Smidts resonemang. Jag kom-
mer att ta upp hur skönlitteraturens roll på biblioteket kan uppfattas. Där kommer jag att re-
dogöra för två olika litteraturförmedlingar: Den efterfrågestyrda och den aktivt rekommende-
rande och bildande. Jag kommer även att presentera Jofrid Karner Smidts teorier om de fem
roller som en bibliotekarie kan ha: bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare, bibliote-
karien som socialantroprolog, bibliotekarien som pedagog, bibliotekarien som marknadsförare
och bibliotekarien som vanlig människa.

3.1 Bibliotekariers uppfattningar om skönlitteraturens roll på biblioteket

Jofrid Karner Smidt har skrivit doktorsavhandlingen Mellom elite og publikum: litteraer smak
og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek (2002). Syftet med avhand-
lingen är att genom en surveyundersökning med enkäter och nio stycken kvalitativa intervjuer
med bibliotekarier undersöka litterär smak och förhållande till skönlitteratur hos bibliotekarier
i norska folkbibliotek. Den del av syftet som har betydelse för min uppsats är hur bibliotekari-
erna uppfattar skönlitteraturens roll på biblioteket. Detta får konsekvenser för inköp och för-
medling av skönlitteratur i folkbiblioteken. Jag är medveten om att Jofrid Karner Smidt inte
behandlar specifikt ungdomar eller ungdomsbibliotekarier men delen som handlar om littera-
turförmedling anser jag ändå har betydelse för min uppsats eftersom litteraturförmedling är en
viktig del av den läsfrämjande verksamheten.

Enkäten skickades ut till alla fackutbildade yrkesverksamma folkbibliotekarier i Norge, totalt
994 personer. Smidt uppnådde en svarsprocent på 67% vilket hon betraktar som tillfredsstäl-
lande. Intervjupersonerna valdes ut utifrån dessa enkätsvar och representerar, efter medvetet
val av Smidt, tre olika åldersgrupper och tre olika smakprofiler. (Mer om urval och kriterier se
Smidt, 2002, s 73-75) Gemensamt för informanterna i Jofrid Karner Smidts undersökningen
är att de alla framhäver kontakten med allmänheten/låntagarna som det mest givande i biblio-
tekarieyrket. Bland låntagarna finns det olika kategorier läsare med olika behov. Det råder en
bred enighet om att dessa enskilda behov måste tas till vara. Alla låntagare är lika värdefulla
oavsett smak. En av respondenterna menar till och med att vi som bibliotekarier måste und-
vika att sätta stämplar på folk. Informanten menar att vi har lätt för att katalogisera våra lånta-
gare på samma sätt som vi gör med böckerna. (Smidt, 2002, s 258-259)

I Smidts intervjuundersökning nämns olika former av litteraturförmedling. Allt från föredrag
om nyutkommen litteratur och bokprat till utställningar och presentationer av bibliotekets
boksamlingar nämns. Även olika medier såsom bokprat i radio och tidningar används av bib-
liotekarierna. Den form av litteraturförmedling som ges störst vikt är dock den personliga
kontakten som inträffar när låntagaren ber bibliotekarien om råd och tips. En stor risk i denna
form av litteraturförmedling är att bibliotekarierna helst tipsar om sådan litteratur de själva
läst och tyckt om. Av denna anledning menar Smidt att undersökningar av bibliotekariers
egen litterära smak och värdering av litteratur är av stor vikt. Det är viktigt att ge låntagaren
den sorts litteratur som låntagaren själv vill ha. Men en av de kvinnliga informanterna menar
att låntagarna ibland är osäkra på vad de vill läsa och i sådana situationer brukar hon ge tips
på böcker hon själv läst och gillat, men hon poängterar vikten av att ge låntagarna flera alter-
nativ. (Smidt, 2002, s 260-261)

Smidt kommer fram till två olika sorters litteraturförmedlingar i sin intervjuundersökning: den
efterfrågestyrda litteraturförmedlingen och den aktivt rekommenderande och bildande littera-
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turförmedlingen. De bibliotekarier som framhäver den efterfrågestyrda litteraturförmedlingen
ser till låntagarnas behov och intressen oavsett vilka dessa är. Låntagaren kan här ha en annan
smak än bibliotekarien men bibliotekarien ska ändå visa respekt för denne. Här likställs den
mer seriösa litteraturen med den populära och det är efter låntagarnas önskemål som inköpen
av litteratur skall göras Bibliotekarier som framhäver den efterfrågestyrda litteraturförmed-
lingen ska inte verka för att påverka och pröva låntagarnas läsvanor och litterära referenser.
Istället ska bibliotekarien se till att läsaren får med sig ett urval av titlar så att denne själv kan
prova sig fram. Det är viktigt med social intelligens så att bibliotekarierna kan uppfatta vad
låntagaren menar med en god bok. Att rekommendera böcker i enighet med låntagarnas öns-
kemål är det samma som att respektera andra människor, menar en av Smidts informanter.
Man ska vara försiktig med att sätta kvalitetskrav och istället föra fram låntagaren i centrum.
En av de kvinnliga informanterna menar att det ger dåliga signaler utåt då biblioteken inte
köper in viss sorts efterfrågad litteratur. Informanten menar att detta kan verka nedlåtande
från bibliotekets sida. Att utesluta populärlitteratur är detsamma som att utesluta låntagare,
menar hon. I Smidts enkätundersökning framgår att 20% av bibliotekarierna menar att lånta-
garnas önskemål ska väga tyngre än bibliotekens kvalitetsvärdering av skönlitteratur. Hos
informanterna i intervjuundersökningen finner hon dock att den efterfrågade litteraturförmed-
lingen är en synpunkt på frammarsch. (Smidt 2002, s 262-264)

De bibliotekarier som ställer sig bakom den aktivt rekommenderande och bildande litteratur-
förmedlingen efterfrågar ett visst kvalitetskrav på den litteratur de förmedlar. Här betonas
litteraturens utvecklande funktion såväl för ditt språk som för dig själv som läsare. För att
framhäva dessa funktioner är det bibliotekariens uppgift att erbjuda litteratur av högre kvali-
tet. Litteraturförmedlingen ska vara vägledande och ge information om litteratur som lånta-
garna annars aldrig skulle ha kommit i kontakt med. Jofrid Karner Smidts informanter som
framhäver denna litteraturförmedling menar också att man ska undvika att ge låntagarna allt-
för tung litteratur då detta kan gå ut över läslusten. Men de menar vidare att bibliotekarierna
ska utnyttja sin kunskap om litteratur för att kunna ge låntagarna nya sorters litteratur som de
kan ha glädje av. Informanterna menar att detta inte är att vara nedlåtande mot låntagarna,
tvärtom så innebär detta att man visar respekt för dem. Att utveckla låntagarnas litterära smak
är ett uttryck för värdesättning, menar de. (Smidt, 2002, s 264-265)

Jofrid Karner Smidts empiriska undersökning visar att en stor del av bibliotekarierna anser att
skönlitteraturen får för lite uppmärksamhet i dagens folkbibliotek. Ofta nedprioriteras för-
medling av skönlitteratur i förhållande till andra uppgifter. Många av bibliotekarierna menar
att folkbiblioteken har fått en för stor roll ifråga om utbildning. Detta har lett till större press
på att köpa in läroböcker och facklitteratur vilket i sin tur har gått ut över skönlitteraturen.
Vad Smidts informanter menar är bibliotekets nya utökade roll i det livslånga lärandet. En av
de kvinnliga informanterna i undersökningen understryker betydelsen av litteraturförmedling
till ungdomar men menar att hon som bibliotekarie står alldeles för ensam. Hon efterlyser ett
ökat ansvar hos skolan och lärarna som behövs som samarbetspartners. En annan aspekt som
lyfts fram som konkurrent till litteraturförmedlingen i Smidts avhandling är satsningen på
informationsteknologi. En av informanterna menar att biblioteket som kulturell instans har
kommit i bakgrunden och istället har biblioteket lyfts fram som en informationscentral. Fixe-
ringen vid datorer och informationsteknologi har tagit över alltför mycket, menar informanten
som anser att biblioteken måste betona de tre delarna kultur, information och kunskap som tre
sidor av samma sak och att alla tre måste drivas för att biblioteket ska kunna fungera. (Smidt,
2002, s 268-269) Visserligen handlar Smidts avhandling om norska bibliotekarier och norska
biblioteksförhållanden men jag anser att skillnaderna mellan Norge och Sverige är så pass
små att resonemangen även kan gälla här.
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3.2 Bibliotekariens olika roller

I artikeln ”Bibliotekaren som litteraturformidler” (1994) ställer sig Jofrid Karner Smidt frå-
gorna hur vi kan göra bibliotekets innehåll känt, hur vi kan skapa lust till att besöka bibliote-
ket och hur vi kan skapa motivation till att läsa. Smidt lyfter fram slagordet att synliggöra som
svar på dessa frågor. Hon menar att vi måste synliggöra biblioteken och litteraturen men fram-
förallt synliggöra oss själva som litteraturförmedlare. Hon anser att det okända är bibliotekets
största problem. Folk vet inte vad de vill ha eftersom de inte vet vad som finns. (Smidt, 1994,
s 8-9)

Jofrid Karner Smidt lyfter fram fem olika roller som bibliotekarien kan ta. Bibliotekarien
som kritiker och litteraturkännare: Som kritiker kan bibliotekarien värdera och välja ut
goda böcker som man vill ge en speciell uppmärksamhet till. För att kunna ta till vara på en
sådan roll är litteraturkunskaper en grundläggande färdighet. Bibliotekarien som litteraturkri-
tiker kan hjälpa låntagarna att upptäcka nya författare och andra litteratursorter än vad de är
vana vid. En närliggande metod är också att lyfta ut böckerna ur hyllorna och synliggöra dem
i utställningar som kan innehålla överraskningsmoment vad gäller en blandning av genrer och
media. Likt andra kritiker som skriver om nyheter från förlagen kan bibliotekarien som litte-
raturkritiker skriva i lokalpressen om nyheter i biblioteket. (Smidt, 1994, s 8-9)

Bibliotekarien som socialantropolog: Här läggs vikten på sammanhanget mellan läsupple-
velsen av texten och de färgade kulturella glasögon man läser med. Litteraturförmedlaren bör
ha kunskap om olika kulturella mönster och hur man ska förhålla sig till dessa. Bibliotekarien
som socialantropolog ska vara öppen för låntagarnas egna förväntningar och inte ta sin egen
kulturella utgångspunkt som det enda rätta. Det handlar om att fördomsfritt kunna förhålla sig
till det som är annorlunda. Att känna till kulturella mönster handlar om mer än det folk läser
och inte läser. Det handlar om hur man klär sig, inreder och hur man är som person. Bibliote-
karien som socialantropolog är mycket aktiv genom att knyta och hålla kontakter med olika
användargrupper och genom att veta hur man bäst kan ge dem ett bra och frestande utbud.
Denna typ av bibliotekarie är där låntagarna är oavsett om detta är i biblioteket eller inte.
(Smidt, 1994, s 9-10)

Bibliotekarien som pedagog: Pedagogens främsta uppgift är att motivera. Han/hon bygger
upp positiva förväntningar till det som ska förmedlas. Pedagoger resonerar i termer av lä-
rande. Låntagarna ska lära sig att läsa texter men de ska också lära sig att använda biblioteket.
En pedagog knyter an till det redan kända och aktuella samtidigt som han/hon arbetar med
mottagarens vilja att lära sig något nytt. Det nya passas in i det redan upplevda för att få me-
ning. Bibliotekarien som pedagog arbetar i användarvänlig regi. Om biblioteket exempelvis
ska ha en utställning med inriktning mot en fotbollsintresserad målgrupp sätts lappar upp om
detta på platser där denna målgrupp kan tänkas befinna sig (fotbollsarenor, sportbutiker, lo-
kaltidningens sportsidor etcetera) (Smidt, 1994, s 10)

Bibliotekarien som marknadsförare: Denna typ av bibliotekarie har god social kompetens
och inser vikten av att knyta stora nätverk. Familj, vänner och bekanta betyder oftast mer än
något annat för valet av litteratur. Reklam är också något av ett nyckelbegrepp för biblioteka-
rien som marknadsförare. Det gäller att ta efter och lära sig av professionell marknadsföring.
Att skapa reklam som uppmärksammar, är aktuell och handlar om verkligheten är av stor vikt.
Men den måste även vara användarvänlig föra att kunna nå just sin tänkta publik. Reklam ska
överraska, skapa engagemang men framförallt locka. (Smidt, 1994, s 10-11) Bibliotekarien
som vanlig människa: En litteraturförmedlande roll kan i grunden handla om att etablera
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tillit. Det låntagaren vill möta i biblioteket är inte ett kartotek eller en maskin utan en helt
vanlig människa. Värme och entusiasm är två viktiga egenskaper som kan utmärka biblioteka-
rien som vanlig människa. Slutligen menar dock Jofrid Karner Smidt att den goda litteratur-
förmedlaren förmodligen har kunskap om alla fem roller som ovan beskrivits. (Smidt, 1994, s
11)
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4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning

I detta kapitel kommer jag att redogöra för en litteraturgenomgång som behandlar ungdomar,
läsande och läsfrämjande. Jag har valt att inte separera den tidigare forskningen från littera-
turgenomgången. Jag anser att allt skrivet, oavsett om det är vetenskapligt eller inte, är något
som i mer eller mindre utsträckning för forskningen framåt. Även en lokal rapport kan visa på
resultat som kan vara banbrytande. Litteraturen jag har valt till denna uppsats svarar på frå-
gorna varför läsfrämjande verksamhet behövs och varför det är viktigt att läsa. Jag inleder
litteraturgenomgången med ett kapitel jag kallar för ungdomar och läsning där jag med något
mer allmänna resonemang redogör för vad läsning kan betyda för ungdomar och vad som
händer i mötet mellan läsare och text. Därefter gör jag en historisk överblick över hur synen
på skönlitteratur och läsning har förändrats över tid. En tyngdpunkt i litteraturgenomgången
ligger i kapitlet om varför vi ska läsa. Här ställs läsningen och skönlitteraturen i centrum och
deras roller som språk, demokrati, källa till kunskap, avkoppling, kulturarv och stimulering
och utvecklande av fantasin granskas. Det sista kapitlet i litteraturgenomgången redogör mer
specifikt för läsfrämjande. Tyvärr verkar dock läsfrämjande inte vara något högprioriterat
forskningsområde inom biblioteks- och informationsvetenskapen och därmed blir min redogö-
relse av den vetenskapliga forskningen inom detta ämne något knapphändig.

4.1 Ungdomar och Läsning

Cai Svensson som är docent vid Tema kommunikation vid Linköpings Universitet har bland
annat intresserat sig för barn- och ungdomars tolkning och förståelse av skönlitterära texter.
Jag kommer här att referera till hans bok Att ge mening åt skönlitteratur (1988) som bland
annat handlar om hur barn och ungdomar lär sig tolka och resonera kring skönlitteratur. Bo-
ken vänder sig framförallt till svensklärare men även till bibliotekarier och andra som intres-
serar sig för barn- och ungdomars läsutveckling. I inledningen resonerar Svensson kring frå-
gan varför vi vill att våra barn och ungdomar ska läsa skönlitteratur. Han menar att eftersom
litteraturen har betytt så mycket för många av oss så blir det naturligt att vi vill unna våra barn
och ungdomar detsamma. Det vi då vill framhäva är litteraturen som förmedlare av männi-
skokännedom och livserfarenhet. Men man kan även poängtera kulturarvet och mena att läs-
ning av god skönlitteratur är av yttersta vikt i samband med överföringen av detta. (Svensson,
1988, s 13)

För att få ungdomar att bli läsare av skönlitteratur menar Svensson att det inte räcker med att
läraren eller bibliotekarien själv har goda ämneskunskaper och är en skicklig läsare. Fokus
måste istället läggas på läsprocessen och på de faktorer av sociokulturell art som kan påverka
barn- och ungdomars utveckling att bli läsare av skönlitteratur. Dessa faktorer kan antingen
underlätta utvecklingen eller förhindra den. Sådana faktorer kan vara av biologisk art. Vi ut-
vecklas alla i olika takt och i olika åldrar. Svensson refererar till olika forskare (se exempelvis
Svensson, 1988, s 73) som biologiskt delar in barn och ungdomar i olika stadier och skeden i
livet men Svensson själv vill tona ner både stadietänkandet och de biologiska faktorerna och
istället lyfta fram den kulturella beredskapen som en avgörande faktor i läsprocessen. Han
menar att denna beredskap inte är biologisk i egentlig mening utan istället ett resultat av kul-
turöverföring som föräldrar och andra personer i barn- och ungdomars närhet ansvarar för.
Om personer i deras närhet föraktar läsning är det stor risk för att barnet själv gör det samma.
(Svensson, 1988, s 14, 78)

Innan barnet kan läsa skönlitteratur på ett intensivt och framgångsrikt sätt måste han/hon till-
mäta etiska aktiviteter som, exempelvis litteraturläsning, värde [sic!] för att anse sig ha ett
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utbyte av dem. Med detta menas att läsaren själv måste upptäcka vad litteraturen kan ge just
honom/henne innan denna fullt ut kan njuta av vad litteraturen har att ge. När det gäller att
utveckla läsvanor är de tidiga ungdomsåren den avgörande perioden. Men Svensson framhä-
ver också att man inte kan tvinga någon till att bli läsare. Vad man däremot kan göra är att
stimulera entusiasm för läsning. Han menar att vi kan och bör hjälpa ungdomarna att upptäcka
vad läsningen kan betyda för just dem och deras personliga, yrkesmässiga och sociala intres-
sen. För ungdomar i åldern 13-15 år menar Svensson att det är särskilt viktigt att knyta an det
lästa till egna upplevelser och problem. Att lära sig se anknytningen mellan sin egen existenti-
ella och sociala situation och det lästa kan fungera lässtimulerande i denna ålder. Även för de
äldre ungdomarna i åldern 16-19 år är detta viktigt. Många kan lockas till fortsatt och utvid-
gad läsning om böckerna behandlar frågor som intresserar ungdomar. (Svensson, 1988, s 78,
89-90)

Utöver detta nämner Svensson två viktiga aspekter som kan verka i läsfrämjande syfte och
som kan appliceras på bibliotekarier. För det första måste man hålla sig informerad om vad
ungdomarna läser och för det andra måste man själv utstråla entusiasm och visa upp en positiv
attityd gentemot läsning. (Svensson, 1988, s 91, 94) Det är över tio år sedan Svensson skrev
sin bok men jag har ändå valt att ge honom en hel del utrymme eftersom de resonemang han
för fortfarande kan anses aktuella. Bland flera av forskarna som har gett ut böcker efter
Svensson märks liknande slutsatser om ungdomarnas läsande.

4.1.1 Ungdomarna har rollen som tänkare

Joseph A Appleyard som undervisar i engelska vid Boston College i USA har skrivit boken
Becoming a reader: the experience of fiction from childhood to adulthood (1994) som handlar
om läsarens utveckling från barn till vuxen. Han har utvecklat fem kategorier som läsaren går
igenom i denna läsprocess. Den första behandlar den tidiga barndomen och läsaren får där
rollen som deltagare. Den andra kategorin behandlar den sena barndomen och läsaren får där
rollen som hjälte eller hjältinna. Den fjärde kategorin behandlar studenter och läsaren får där
rollen som tolkare. Den femte och sista kategorin behandlar vuxna läsare som här får rollen
som pragmatiska läsare som medvetet väljer sin litteratur. Den tredje kategorin är den som är
av mest intresse för denna uppsats då den behandlar ungdomarna. Läsaren får här rollen som
tänkare. Appleyard granskar ungdomarnas värld och beskriver dem som sökare efter en in-
dentitet, rebeller och romantiker. Ungdomarna genomgår också flera kriser och humörsväng-
ningar samtidigt som de kan känna sig kluvna mellan barn- och vuxenvärlden. Medan barn
har en outvecklad uppfattning om sig själva så börjar ungdomarna att söka sig själva och bli
medvetna om sitt inre med dess unika känslor, möjligheter och tankar. Medan barn resonerar
konkret börjar ungdomarna alltmer resonera i formella, hypotetiska och logiska termer.
(Appleyard, 1994, s 14-15, 96-97)

Likt andra forskare kan Appleyard konstatera att ett stort antal av ungdomarna inte läser
skönlitteratur på sin fritid. Att titta på TV eller gå på bio är bara två fritidsintressen som kon-
kurrerar ut den frivilliga läsningen. De ungdomar som trots allt läser föredrar skönlitteratur
och helst romaner. Medan barnens böcker ofta målar upp en oskyldig värld där ondska är
förintad och sluten är lyckliga behandlar ungdomarnas böcker ämnen som sex, död, synd och
fördomar. Det goda och det onda är inte tydligt separerade från varandra utan ihopblandade i
förvirrade och turbulenta känslor som återspeglas i huvudpersonernas karaktärer. Appleyard
har funnit fram att ungdomarna framförallt värdesätter tre kriterier på en bra bok: upplevelser
och identifikation, realism och upphov till eftertanke. Ungdomarna efterfrågar karaktärer som
liknar dem själva och deras egna ideal och som de kan identifiera sig med. Realismkravet blir
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nu alltmer tydligt och uppskattat eftersom ungdomarna mer och mer upptäcker den verkliga
världen och ifrågasätter den. (Appleyard, 1994, s 99-100, 106, 108-109)

Det tredje kriteriet Appleyard har funnit är som ovan nämnts att böckerna ska ge upphov till
eftertanke. Vad som menas med detta är dels att ungdomarna nu börjar bli medvetna om sina
egna känslor och tankar när de läser och dels att de reflekterar över karaktärernas motiv och
känslor och hur dessa stämmer överens med deras egna motiv och känslor. Ungdomarna bör-
jar nu även tänka över berättelsernas mening och vad detta kan ha för betydelse för dem
själva. Detta sker dels i konkreta termer (handlingen som sådan) men även i funderingar över
författarens egentliga mening. (Appleyard, 1994, s 111-112) Appleyards resonemang kan ses
som något föråldrade. Det realismkrav ungdomarna ställer i hans undersökning borde efter de
senaste fantasyvågorna med boktitlar som Harry Potter och Sagan om ringen ha luckrats upp.
Jag har själv arbetat på ett bibliotek efter det att filmerna kom och har därför sett att dessa
böcker nu är mycket populära. Bortsett från detta anser jag dock hans resonemang applicer-
bara på dagens ungdomar.

4.1.2 Samspelet mellan läsare och text

Jag kommer här att hänvisa till Louise M Rosenblatt som i många år har undervisat och fors-
kat i litteraturvetenskap vid New York University där hon är professor emerita of English
Education. Hennes verk Litteraturläsning som utforskning och upptäcksresa (2002) (i original
Literature as Exploration) anses vara ett mycket viktigt pedagogiskt verk som har inspirerat
bland annat litteraturforskare och lärare. Hennes verk har haft betydelse inom det humanis-
tiska fältet och i utbildningspolitiskt syfte. Kontentan i verket handlar om betydelsen av att
skapa ett givande samspel mellan läsare och text i undervisningen om litteratur där läsningen
är en aktiv händelse med speciella förutsättningar. (Rosenblatt, 2002) Boken kom för första
gången ut 1938 men dess aktualitet visas av de ständigt nya amerikanska utgåvorna och över-
sättningar till andra språk. Jag har här använt mig av den första utgåvan på svenska. Då man
tar till sig Rosenblatts resonemang måste man vara medveten om att texten trots allt är över
50 år gammal. Trots detta känns hennes text fortfarande aktuell. Rosenblatts långa erfarenhet
av att jobba med ungdomar och läsning speglar av sig i texten och jag upplever henne som en
auktoritet inom området. Jag vill dock påpeka att Rosenblatt talar om lärare och elev/student
medan jag använder mig av begreppen bibliotekarie och läsare.

Rosenblatt talar om vikten av att ge läsaren en personlig litterär upplevelse. En ovan läsare
ska inte börja med något tungt litterärt verk då det saknar relevans i förhållande till läsarens
känslomässiga behov och tidigare erfarenheter. Reaktionen av en sådan läsning tenderar att bli
negativ, svag och oklar eftersom läsaren bär med sig tidigare livs- och språkerfarenheter som
påverkar dennes förståelse av de tryckta orden. Läsaren måste få tillfälle att närma sig littera-
turen på ett personligt sätt som innebär att litteraturen får en betydelse för densamme. Först då
läsaren kan känna att den egna upplevelsen är av vikt kommer denne att förstå dess njutning.
Därför är det av betydande vikt att den litteratur som erbjuds är riktad till läsaren och något
som han/hon kan ta till sig. En bibliotekaries funktion blir då att hjälpa läsarna och de bli-
vande läsarna att inse att det viktigaste är vad litteraturen betyder och gör för dem. Även bib-
liotekariens beslut om vilken litteratur biblioteket ska erbjuda är av stor betydelse i detta
sammanhang. Det som bör tillhandahållas är böcker som erbjuder en koppling till den unge
läsarens intressen, ambitioner och bekymmer. Att kunna välja sådana verk ur litteraturen som
läsarna kan känna för förutsätter en kunskap av bibliotekarien om låntagarna såväl som för
litteraturen. Det krävs en förståelse av unga människors konflikter och behov samt en insikt i
deras sociala och personliga bakgrunder vilkas omständigheter bidrar till att göra vissa böcker
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särskilt upplysande och intressanta. (Rosenblatt, 2002, s 36, 60, 65, 69) Som ett led i detta har
vi i Sverige den så kallade ungdomsboken som knyter an problem och händelser som före-
kommer i ungdomarnas vardag som exempelvis mobbning, incest, vänskap och kärlek.

En av Rosenblatts studenter har påpekat och lyft fram ett personligt värde hos litteraturen i
form av dess förmåga att objektivt kunna framställa våra egna problem. Med detta menas att
vi kan uppfatta vår egen motivation och situation på ett mer objektivt sätt då litteraturen pla-
cerar problemen utanför oss vilket möjliggör att vi kan se problemen med en viss opartiskhet.
För den unge läsaren tillfredställer litteraturen även bredare behov. I läsarens möte med litte-
raturen får sådant som i verkliga livet kan tyckas meningslöst och oorganiserat istället bety-
delse och ordning. I litteraturen möter läsaren människor, situationer och känslor som är in-
skrivna i betydelsefulla mönster. Handlingar har där placerats in i ett orsakssammanhang. I
litteraturen kan den unge läsaren upptäcka formar som denne kan hälla sina egna oklara
känslor i. Det som för läsaren normalt skulle vara döda fakta kan i interaktion med texten få
en mening knuten till sig. (Rosenblatt, 2002, s 47-48)

4.1.3 Personlig läsning

Boken Varför läser du? (1997) tillkom under det så kallade SKRIN projektet (Projektet
skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer). Studien bygger på djupintervjuer med med-
lemmar ur sexton stycken familjer och har syftat till att undersöka läsvanor och då framförallt
vad varje individ anser sig få i utbyte av sin läsning. Jag kommer här inte att redogöra speci-
fikt vare sig för undersökningens resultat eller analys eftersom informanterna inte faller in-
nanför ramen för min åldersavgränsning. Det som däremot är av ett visst intresse för min un-
dersökning är de dimensioner och kategorier som utvecklades vid analysen av studiens mate-
rial. Dimensionen upplevelseläsning/instrumentell läsning skiljer mellan läsningen för nöjets
skull och för nyttans skull. Dimensionen personlig/opersonlig läsning visar hur läsaren enga-
gerar sig i läsningen. I den personliga läsningen lever sig läsaren djupt in i läsningen genom
att till exempel identifiera sig med huvudpersonerna. I den opersonliga läsningen står läsaren
utanför texten och läsmomentet blir då till ren information eller ren avkoppling. (Furhammar,
1997, s 135-136) I ovanstående stycken har jag refererat till Svensson, (1988), Appleyard,
(1994) och Rosenblatt, (2002) som alla poängterar texter som ligger nära ungdomarnas egen
föreställningsvärld och innehåller huvudpersoner som de kan identifiera sig med. Därför är
det den personliga läsningen som kan komma ifråga när det gäller ungdomar.

I den personliga upplevelseläsningen är huvudsyftet med att läsa att få upplevelser genom
texten vars innehåll mycket starkt anknyter till läsarens personliga identitet. Läsaren lever sig
in i handlingen genom att starkt identifiera sig med handlingens personer och uppleva deras
känslor och reaktioner som sina egna. Läsaren är här medagerare och utsätts själv för de hän-
delser som skildras. Läsningen blir därför inte enbart en förströelse utan syftar också till att
berika genom att läsaren även får erfarenheter av texten. I den personliga instrumentella läs-
ningen reflekterar läsaren över sin livssituation eller identitet i ljuset av läsningen med syfte
att det ska leda till ökad självinsikt. Läsaren får här möjlighet att förstå sig själv på ett nytt och
bättre sätt vilket också i sin tur kan leda till direkta förändringar på det personliga planet.
(Furhammar, 1997, s 140, 143) Efter att ha läst in mig på ämnet är jag tämligen övertygad om
att det är den personliga upplevelseläsningen som bäst stämmer in på ungdomarnas läsning.
Både den personliga upplevelseläsningen och den personliga instrumentella läsningen syftar
visserligen till att ge läsaren identifikation och ökade insikter om sig själv men i den person-
liga instrumentella läsningen ska läsaren förstå sig själv på ett nytt sätt. Ungdomstiden är en
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sådan tid då detta inte kan komma ifråga eftersom de flesta ungdomar aldrig har sökt sig
själva tidigare.

4.1.4 Läsförmåga och litteraturförståelse

Carina Spenke har skrivit doktorsavhandlingen Läsa, lära, förstå: en studie av läsning och
litteratur i gymnasieskolan (1982) Hennes syfte är att studera gymnasieelevers läsförmåga
och litteraturförståelse. Resultaten som hon presenterar grundar sig på en undersökning av ett
representativt urval av 405 gymnasieelever. Dessa fick sedan genomföra ett IEA-test. (IEA
står för: International Project for the Evaluation of Educational Achievment) Ett IEA-test är
ett slags modersmålstest. I samband med detta delades även en enkät ut. Den del av hennes
avhandling som är av ett visst intresse för denna uppsats är hennes syfte att studera gymnasie-
elevernas läsvanor. Hennes resultat bekräftar det som tidigare undersökningar redan före
Spenke har påvisat nämligen ett lågt litteraturintresse bland gymnasieeleverna. Spenke menar
att det hos dessa ungdomar finns en negativ attityd till litteraturen och att denna skulle vara
fullt utvecklad under årskurs sju men att den sedan ytterligare förstärks under högstadietiden.
Hon ger två förklaringar till detta avtagande litteraturintresse. För det första påpekar hon att
puberteten innebär förändringar för ungdomarna. En rad av olika aktiviteter lockar till ung-
domarnas uppmärksamhet exempelvis kläder, musik och idrott. För det andra menar Spenke
att ungdomarna ofta får för svåra böcker. Då språket i böckerna ligger över ungdomarnas fak-
tiska läsförmåga riskerar ungdomarna att hämmas i sin språkutveckling och därmed går nöjet i
att läsa förlorat. (Spenke, 1982, s 76-77)

Spenke framhäver att litteraturintresset intimt hänger samman med motivationen att läsa. Att
utveckla ett intresse för litteratur hos ungdomar kan således beskrivas som ett motivations-
problem. För att skapa en motivation gäller det att placera in litteraturen i ett för ungdomarna
meningsfullt sammanhang men även att knyta an till deras erfarenheter. Intresset och viljan
väcks först när man kan känna sig direkt berörd av det lästa. Något som kan verka läsfräm-
jande i denna ålder är andra medier såsom TV, film och radio. En fjärdedel av de undersökta
gymnasieeleverna svarar att de ibland eller ofta har läst en bok på grund av att de tidigare sett
berättelsen på TV eller på film eller hört den på radio. Ytterligare 40 % svarar att detta skett
någon gång. (Spenke, 1982, s 65, 70-71) Dessa siffror tror jag har ökat ytterligare under de se-
naste åren i och med storfilmerna Harry Potter och Sagan om ringen.

4.1.5 Läslust, läsvanor och läspreferenser

1996 inleddes en undersökning i Gävleborgs län i syfte att undersöka läslust, läsvanor och
läspreferenser hos elever i årskurs tre till sex. Undersökningen inleddes med en enkätunder-
sökning men kompletterades under 1999 med en intervjuundersökning. Jag refererar här till
en preliminär rapport av Lars Brink, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Högskolan i
Gävle, över det som hittills gjorts. Denna rapport väntas ligga till grund för den slutliga rap-
porten som ska skrivas när projektet har slutförts. Det som i denna preliminära rapport är av
intresse för min uppsats är den intervjuundersökning som gjordes 1999. Deltagarna består
delvis av elever från årskurs sex (som jag inte kommer att referera) men även av deltagare
från årskurs nio. Totalt intervjuades sex elever från årskurs nio under 30 minuter vardera.
(Brink, 2000, s 2, 31) Brink påpekar att urvalet är för litet för att några egentliga slutsatser ska
kunna dras men jag anser att vissa mönster ändå kan ses utifrån undersökningens resultat.

Gemensamt för informanterna i Gävleborgsundersökningen är att hemmiljön har haft en avgö-
rande roll för läsintresset. Oftast är det föräldrarna som har läst högt för ungdomarna i tidig
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ålder men även andra släktingar som mor- och farföräldrar och syskon har genom högläsning
och boktips hjälpt till att utveckla läsintresset. Även de första biblioteksbesöken har skett till-
sammans med föräldrar eller andra släktingar. Några av informanterna ser hemmet som en
tillgång till böcker även nu eftersom de ofta lånar av sina föräldrar. (Brink, 2000, s 46) Det
råder delade meningar om huruvida bildmedierna konkurrerar ut boken bland informanterna i
Gävleborgsundersökningen. Två av informanterna menar att teve och video har kommit in
istället för läsning på senare år. Tre av informanterna menar att teve och video oftare inspire-
rar till läsning snarare än att de ersätter läsningen. För en informant är det utomhusaktiviteter
som prioriteras medan både läsning och teve- och videotittande prioriteras bort. (Brink, 2000,
s 47) Gemensamt för informanterna är att de alla har distans till det Brink kallar långserie-
böcker. Samtliga informanter berättar att de tidigare läste sådan litteratur i varierande ut-
sträckning men att intresset nu har mattats av. Ungdomarna i denna ålder orienterar sig mer
mot så kallade övergångsböcker och annan vuxenlitteratur. (Brink, 2000, s 48) Eftersom detta
endast är en preliminär rapport med få intervjuer av ungdomar har jag valt att inte ge den allt-
för mycket utrymme i uppsatsen. Resultaten är dock så pass intressanta att jag har valt att
ändå ta med dem.

4.1.6 Ungdomar som ickeläsare

I artikeln ”Outvecklad läslust: En bristsjukdom” (1988) menar Greta Renborg att man endera
läser eller inte och att detta är varje enskild individs eget val. Samtidigt menar hon att det är
en okunskap om man väljer att inte bli läsare eftersom man då inte vet vilken upplevelse som
bokläsandet kan skänka. Hon anser dock att man för att kunna välja fritt måste ha fått denna
chans att veta vad som finns och vad som finns att välja. Därför är det viktigt att människor
som kan förmedla böcker och upplevelser av dessa verkligen utnyttjar denna kunskap för att
förmedla denna insikt till andra. Renborg menar vidare att outvecklad läslust kan vara en
bristsjukdom. För att förklara detta har hon fyra utgångspunkter där hon menar att människor
inte känner till: att det finns ett bibliotek, bibliotekets innehåll, att biblioteket kan tillföra de
egna intressena något nytt och att böcker kan skänka nya upplevelser vilket kan ge en ny syn.
(Renborg, 1988, s17-19)

Renborg menar att väcka läslust är en uppgift som angår oss alla. För att väcka läslust måste
vi först ställa oss frågan vad böcker har betytt för oss. Därefter berättar man detta för andra
men man måste samtidigt vara medveten om att bokläsande är en personlig upplevelse. Ren-
borg anser att alla längtar efter att få uppleva känslor och att man därför inte får underskatta
människors förmåga till upplevelser. Man kan också hålla i minnet att även de som menar att
de inte behöver läsa böcker umgås dagligen med ord eftersom ord ideligen bearbetar oss från
alla håll. Renborg hänvisar till några amerikanska bibliotekarier som har hävdat att endast
barns läslust ska stimuleras. Själv menar hon att eftersom människor hela tiden förändras
håller inte detta resonemang. (Renborg, 1988, s 19-21) Även vuxnas läslust behöver stimule-
ras, liksom ungdomarnas:

Tonåringar som flabbar i biografsalongen, när händelserna blir känsloladdade, eller som lämnar
en flicka, som gråter översiggiven, går också att väcka till insikt om ordens betydelse. Om de
haft ord inom sig, med vilka de inför sig själva hade kunnat klargöra vad de kände inför händel-
serna på bioduken eller med vilka de kunde göra klart för sig vad flicka kände och kanske även
säga några lugnande ord, så kommer de troligtvis även att klara sin vuxna verklighet bättre.
(Renborg, 1988, s 21)

Därmed pekar Renborg på vikten av att läsa, även för ungdomarna som är ickeläsare. Jag har
valt att ta med Greta Renborg eftersom hon anses som något av en pionjär för den läsfräm-
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jande verksamheten i Sverige. Genom ett starkt personligt engagemang har hon spridit kun-
skap om biblioteksarbete och idéer om hur biblioteken ska nå ut till nya grupper i samhället.
Trots att denna artikel är gammal (först publicerad 1963) anser jag att hennes idéer än idag
har aktualitet i den svenska biblioteksvärlden.               

4.2 Historisk syn på skönlitteratur och läsning

För att få en bild över hur samhällets syn på skönlitteratur har förändrats över tid kan man
studera skönlitteraturens roll i läroplaner och normalplaner. Detta har såväl Rigmor Lindö
som bibliotekarien Helen Amborn och litteraturpedagogen Jan Hansson gjort. Rigmor Lindö
är universitetslektor och lärarutbildare vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göte-
borgs universitet. Hon har även författat böcker om läromedel i svenska och böcker som rör
barns språkutveckling. I boken Det gränslösa språkrummet: Om barns tal- och skriftspråk i
didaktiskt perspektiv (2002) har hon granskat kursplaner i svenska, kommentarmaterial och
styrdokument för att visa olika syn på språkande och undervisning. I boken Läsglädje i sko-
lan: En bok om litteraturundervisning tillsammans med slukarålderns barn (1998) granskar
Amborn och Hansson den historiska synen på läsning förr och nu i skolans läroplaner genom
att lyfta fram varför barn borde läsa då och nu. Dessa båda verk kommer fram till liknande
resultat vilket jag här kommer att redogöra för. Jag har dock valt att lägga störst vikt vid
Lindö eftersom hennes resonemang är mer utförliga och tydligt refererade.

Genom folkskolestadgan 1842 fick vi vår första allmänna folkskola. Denna nya folkskola fick
ta över ansvaret att lära folk läsa från kyrkan som fram till då hade kontrollerat människornas
läskunskaper. Syftet med läsningen blev därför att kunna läsa psalmboken och bibeln. Under-
visningen handlade då om ren och flytande innantilläsning och barnens första ABC-bok ut-
gjordes till en början av Luthers lilla katekes. Läsning av skönlitteratur var då strängt förbju-
det. (Lindö, 2002, s 25-26) Tidigare hade husförhören varit ett mått på läskunnighet. Att
kunna läsa var då en förutsättning för ett gott liv eftersom man inte fick bli konfirmerad förrän
man klarade av att läsa vid husförhöret och man fick vidare inte heller gifta sig om man inte
var konfirmerad. Därmed hamnade den oläskunnige i en prekär situation där han eller hon
tvingades till läsning. (Lindö, 2002, s 29) Slutet för kyrkans dominans över läsningen kom
1868 då Läsebok för folkskolan kom ut. Läseboken hade ett normöverförande syfte med hon-
nörsord som skötsamhet, flit, dygd, nytta och hörsamhet. Bland författarna i läseboken märk-
tes några mycket populära författare från den tiden som Geijer, Runeberg, Tegnér, Topelius
och Wallin. (Amborn och Hansson, 1998, s 10)

4.2.1 1800 talets slut och 1900 talets början

Den första läroplanen kom 1878 och var en normalplan för undervisning både i folkskolor och
småskolor. Här finns det uttalade syftet att eleverna skulle lära sig högläsning och utantilläs-
ning. Men läroplanen innehöll också ett outtalat syfte om att socialisera eleverna till det nya
industrialiserade samhället som växt fram ur det feodala samhället. Medelklassens värderingar
och inflytande, vars betydelse växte i det nya samhället, skulle internaliseras och legitimeras.
(Amborn och Hansson, 1998, s 10) 1901 kom boken Barnets århundrade ut. Författarna till
denna bok med kända namn som Elsa Beskow, Ellen Key och Selma Lagerlöf satte sin prägel
på den samhällsdebatt som då rådde. Ellen Key menade att barns känslor och utveckling av
fantasi försummades av skolan. Hon pläderade för att de stora böckerna i original borde er-
sätta dåtidens läsläror. Dessa reformkrav ledde till att skönlitteratur med fantasifulla berättel-
ser och realistiska verklighetsskildringar fick utgöra barnens läseböcker. Detta ledde i sin tur
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till att Selma Lagerlöfs Nils Holgersons underbara resa i flera decennier framåt lästes av alla
skolbarn. (Lindö, 2002, s 26-27)

Ett genombrott för demokratiska och humanistiska tankegångar ser vi i 1919-års undervis-
ningsplan där innehållet visar respekt för barnet och dess behov. Läsningen sker nu för inne-
hållets skull och det slogs fast att texternas innehåll borde vara hämtat antingen från sådant
som tillhör barnets föreställningskrets eller från sådant som osökt kan knytas till denna före-
ställningskrets. (Lindö, 2002, s 27) Texterna som lästes hade historiska motiv eller handlade
om svensk natur, hembygden och människorna där. Kraven på när och hur barnen skulle be-
kantas med den svenska litteraturen anpassades till elevernas utveckling och ålder. (Amborn
och Hansson, 1998, s 10) 1935 kom läseboken Vill du läsa ut. I denna läsebok betonas vikten
av att barnen får knyta an läsandet till sitt eget språk och upptäcka det på egen hand. Texterna
skulle ansluta till skolans hembygdsundervisning och var antingen hämtade ur barnets eller
sagans värld. I handledningen till denna läsebok skriver författarna att de hoppas att boken ska
skänka läsglädje till eleverna och stimulera barnen till självverksamhet. Lindö påpekar att
dessa ord skulle man även kunna hitta i ett nyskrivet läromedel för nutidens svenskämne.
(Lindö, 2002, s 31)

4.2.2 1900 talets mitt

En ny undervisningsplan kom 1955 och där nämns för första gången skönlitteraturen i anvis-
ningarna. Skönlitteraturen ska här få eleverna att inse vad som är litterärt värdefullt. Skönlitte-
raturen ska även förmedla något till eleverna samt ge dem en lust att läsa mer. Valet av litte-
ratur handlade då om värderingsmönstrets reproduktion. Den fria läsningen kommer nu in i
undervisningen och den så kallade bänkboken föds förmodligen vid denna tid. Amborn och
Hansson för ett resonemang runt denna bänkbok där de menar att det är en märklig form av
litteratur som definitivt inte medverkar till att göra litteraturen och läsandet viktigt. (Amborn
och Hansson, 1998, s 10) Med detta resonemang menar de att bänkboken var något som en-
dast togs upp när det blev tid över från något ämne. Därmed blev det knappast fråga om nå-
gon sammanhållande läsning utan eleverna fick istället läsa fem minuter här och tio minuter
där (egen anmärkning). På sextiotalet kommer den första läroplanen för grundskolan: Lgr-62.
Utformningen av innehållet i denna läroplan svarade inte bara pedagoger för. En samverkan
hade gjorts och både representanter från näringslivet och vissa ämnesexperter hade deltagit i
denna utformning. Detta hade gjorts för att kursplanerna skulle anpassas till media- och in-
dustrisamhällets nyttokrav. I svenskämnets utformning betonades sammanhang och menings-
fullhet. Vi lär oss och minns i helheter, påpekade man och därför fick upplevelseläsningen det
vill säga litteraturläsningen dela utrymme med faktakunskapen det vill säga informationsläs-
ningen. (Lindö, 2002, s 32-33)

Undervisningen i skönlitteratur i Lgr-62 skulle även ge eleverna ett intresse för god litteratur
och samtidigt stimulera till läslust. Med läsningens hjälp hoppades man att eleverna skulle
förstå språkets skönhet. I den efterföljande läroplanen, Lgr-69, påpekar Amborn och Hansson
i sin skrift att svenskämnet får karaktär av ”hjälpgumma” och ”sophög”. Ämnet svenska
skulle hjälpa till överallt och det som inte platsade någon annanstans fördes över till svens-
kämnet. Detta ledde också till slut i att ämnet hamnade i en kris. (Amborn och Hansson, 1998,
s 10-11) Under 70-talet delade LTG (Läsning på talets grund) skolan i två läger, de som var
för och de som var emot LTG. LTG har ett holistiskt förhållningssätt och brukar beskrivas
som en analytisk metod vilket innebär att man utgår från helheten. Det som prioriteras är text-
förståelse och innebörder framför korrekt avläsning. En del av kritiken handlade om att LTG
försummade de värderingar av vad som utgör ett korrekt språk. Andra menade dock att LTG
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gav näring åt barns kreativitet. (Lindö, 2002, 42, 46) Diskussionerna kring LTG innebar att
den kris svenskämnet hade hamnat i 1969 blev inte bättre. Skönlitteraturens roll i skolan un-
dersöktes med nedslående resultat. Dessa undersökningar visade att om eleverna överhuvud-
taget läste något så var de negativt inställda till denna läsning. Detta rättades till under 80-talet
med idéer från bland annat de så kallade Lundapedagogerna, Göte Klingberg och Ulla Lund-
qvist som resulterade i en ny läroplan för grundskolan: Lgr-80. (Amborn och Hansson, 1998,
s 10-11)

4.2.3 1900 talets slut

I Lgr-80 tonades det svenska språket och litteraturen ner som ämnesinnehåll i svenskämnet till
förmån för tala, läsa och skriva. Detta innebar att svenskans position stärktes och fick uppgift
att vara kulturbärare tillsammans med ämnena bild och musik. Denna satsning på skolan som
kulturfaktor innebar en satsning på läsfrämjande projekt. Även en klassikerserie anpassad till
skolans behov gavs ut. Språkutvecklingen betonades och man menade att eleverna via läsning
skulle lära sig att bygga kunskap om skriftspråkliga bruksnormer såväl som de sociala hand-
lingsnormerna. (Lindö, 2002, s 49, 51-52) Skönlitteraturens roll förstärktes och dess värde
betonades:

I skönlitteraturen kan elever på alla stadier i grundskolan få lustfyllda upplevelser av spänning,
humor och skönhet. Med litteraturens hjälp kan de bygga upp förståelse för människor och livs-
villkor och överskrida tidens och rummets gränser och få inblickar i människors liv och tankar i
olika kulturkretsar tiderna igenom. Den kan innebära att de bättre förstår sig själva och sitt eget
liv. Därför skall skönlitteraturen dominera undervisningen i svenska. (SÖ, 1988, Läsa, s17 enligt
Lindö, 2002, s 51)                      

En ny läroplan för grundskolan kom på 90-talet: Lpo-94. Här får litteraturläsningen en nyck-
elroll, dels för den egna livsåskådningen och dels för omvärlsuppfattningen. Det centrala in-
nehållet för den nya kursplanen i svenska blev språk och litteratur men man betonade även
kulturarvets betydelse. Integrering blev ett nyckelbegrepp då svenskan integrerade med andra
ämnen och speciellt då SO-ämnena geografi, samhällskunskap, religionsvetenskap och histo-
ria. Integrering skedde också mellan kunskapsinhämtande och färdighetsträning och mellan
språkliga och litterära moment. (Lindö, 2002, s 64-65) För ett aktivt deltagande i samhällsli-
vet menade man i Lpo-94 att läskunnighet är en förutsättning. Både de enskilda och kollektiva
fördelarna med läsning betonades. För den enskilde individen menade man att litteraturläsan-
det utvecklar fantasi och en lust att lära, för kollektivet betonades samhällets behov av aktiva
samhällsmedborgare. I den nya läroplanen betonades en helhetssyn på språket vilket i sin tur
innebär att arbetet med skönlitteraturen måste ses ur olika perspektiv. Med läroplanens hel-
hetssyn som utgångspunkt ska metoderna utvecklas för att dessa perspektiv ska kunna uppnås.
(Lindö, 2002, s 65-66)

Amborn och Hansson ger en del kritik till Lpo-94. Enligt läroplanen ska elever i slutet av år
nio känna till några av de stora skönlitterära författarskapen och deras mer kända verk som
ingår i vårt kulturarv. Amborn och Hansson uppfattar detta mål som passivt och defensivt
eftersom det räcker att känna till. Ordagrant innebär målet bara att eleverna ska ha hört talas
om exempelvis Röda rummet samt kunna sammankoppla verket till en författare (i detta fall
August Strindberg). Eleverna behöver alltså inte läsa de stora skönlitterära författarskapen.
Istället för målet känna till menar Amborn och Hansson att målen borde ha utformats på ett
sådant sätt att eleverna får anledning till att läsa dessa verk som en hjälp till att ge svar på
livsfrågorna. (Amborn och Hansson, 1998, s 16)
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4.2.4 Läsning för nytta eller nöje?

I sin kandidatuppsats Vad är läsfrämjande?: En jämförande textstudie av synen på läsning
och läsfrämjande åtgärder under tre decennier (1998) har Sara Bengtsson gjort en litteratur-
studie där hon undersöker hur synen på läsning och läsfrämjande åtgärder har sett ut och för-
ändrats under 70-, 80- och 90-tal. I litteraturstudien har hon använt sig av en kombination av
olika texter, från statliga offentliga utredningar och skrifter från Statens kulturråd till skrifter
utgivna av Studieförbundet Vuxenskolan och rapporter från olika kurser och projekt i läs-
främjande syfte. I dessa texter speglas både bibliotekens, bokmarknadens och statens syn på
läsfrämjande. Även texter skrivna av människor som arbetat med läsfrämjande verksamhet
har studerats. Bengtsson knyter an begreppen nytta och nöje i diskussionen som två utgångs-
punkter. Hon menar att olika bibliotekarier har haft, har och kommer att ha olika syn på detta.
Hennes resultat visar att även tidsandan har påverkat denna syn. Resultaten visar på en histo-
risk förändring från nytta på 1970-talet till nöje i nutid (det vill säga 1998 då hennes magis-
teruppsats kom ut, egen anmärkning). (Bengtsson, 1998)

Under 1970-talet menade man att sanna läsupplevelser endast kom från kvalitetslitteratur. En
stor del av det läsfrämjande arbetet var att ändra människors syn på litteratur och därmed även
deras läsvanor. I texter som kom ut under denna tid betonades bland annat utvecklingen av
språket, förändrade värderingar och nya insikter som nyttiga läsupplevelser. Under denna
tidsperiod kopplas läsfrämjande till kvalitet. Därmed ändrades också betydelsen av läsfräm-
jande arbete från ”uppmuntrande till läsning” till ”att uppmuntra läsning av böcker av god
kvalitet”. På Litteraturfrämjandets initiativ startar också kvalitetsförlaget En bok för alla un-
der denna period. Detta kan ses som ett försök till att motverka läsning av kommersiell litte-
ratur och istället ge kvalitetslitteratur till ett rimligt pris. Begreppet nytta har dock bleknat
sedan 1970-talet och begreppet nöje har vuxit sig allt starkare. I läsningen betonas nu hellre
begreppen läslust och läsglädje. Vad man läser har fått en allt mer perifer roll medan det cent-
rala har blivit att man läser. På folkbiblioteken har man köpt in populärlitteratur i högre grad
än tidigare som ett led i att tillgodose läsarnas behov. I och med att man köper in det som ef-
terfrågas hoppas man även på att kunna locka nya biblioteksanvändare. (Bengtsson, 1998)

4.3 Varför bör man läsa?

I Boken i tiden: Betänkande från utredningen om boken och kulturtidskriften (1997) konstate-
ras det bland annat att vi lever i en skriftkultur där mycket i samhället är uppbyggt av text,
böckerna har blivit en del av vår vardag. Men boken har fått allt mer konkurrens med andra
media såsom TV och radio. Vi ägnar en större del av vår fritid till att titta på TV än att läsa
böcker. Bland den yngre delen av befolkningen har bokläsningen minskat under 1990-talet
som en följd av detta. Speciellt har den genomsnittliga lästiden minskat. Under hela vår vakna
tid omges vi svenskar av det skrivna ordet. Vi läser inte bara böcker av olika slag (skönlitte-
ratur, skolböcker, facklitteratur och så vidare) utan vi läser även när vi använder ickelitterära
medel som exempelvis när vi läser framför datorn i samband med olika chatprogram, när vi
läser på TV-rutan när vissa program är textade och när vi läser text tryckt på mjölkpaket.
Detta är ändå bara ett litet urval av situationer då vi möter det skrivna ordet. (Boken i tiden,
1997, s 21, 29) I vårt nästan totalt textbaserade samhälle är det av yttersta vikt att vi inte bara
kan läsa utan också att vi kan läsa relativt obehindrat och självsäkert och läsning av böcker
kan ge oss denna självsäkerhet (egen anmärkning).

Som kunskapskälla och väckarklocka kan inte bokens betydelse överskattas. Ofta mot mak-
tens vilja har litteraturen ständigt sprängt sina ramar, skapat nya former och erövrat nytt stoff.
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Litteraturen kan påverka utvecklingen genom att hämta inspiration och näring från verklighe-
ten. Litteraturen kan spegla vårt samhälle samtidigt som den kan förändra det. Speciellt fack-
litteraturen blir en källa till kunskap medan skönlitteratur blir en källa till förmedling av
känslor, tankar och idéer. På det mer språkliga planet blir barn- och ungdomslitteraturen sär-
skilt viktig som en första inkörsport till inlärning och fördjupning av språket. För vår medver-
kan i den demokratiska processen är det en förutsättning att ha förståelse för det samhälle vi
lever i. Kunskap motverkar maktlöshet och litteratur är en väg till kunskap. (Boken i tiden,
1997, s 24)

Litteraturen förmedlar inlevelse och läsupplevelsen kan starkt beröra oss på ett djupt plan och
har även en förmåga att väcka medkänsla. Som exempel på detta ger utredningen bakom Bo-
ken i tiden boktiteln Anne Franks dagbok. Generationer av ungdomar har fått ta del av detta
personliga vittnesmål som avslöjat förföljelsens terror. Detta har förutom en stark läsupple-
velse lett till en ökad insikt om detta fasansfulla historiska skeende. Boken ger oss en möjlig-
het till reflektion eftersom den fångar tidsandan. Den är oöverträffad som förmedlare av reso-
nemang, tankar och filosofiska eller politiska idéer. Litteraturen har genom att kasta ljus över
rådande förhållanden spelat en stor roll i den politiska omvandlingsprocessen. Boken kan
även hålla mänsklighetens erfarenheter och drömmar vid liv. Boken i tiden citerar Heinrich
Bölls ord från en Nobelföreläsning. Böll menar att litteraturen kunnat tjänat som ”ett bra göm-
ställe: inte för dynamit utan för idéer med fördröjd sprängkraft i samhället.” (Boken i tiden,
1997, s 24)

4.3.1 Språket och demokratin

Boken ger oss vårt språk. Vi lever i en tid av globalisering där nationalspråkens villkor ändras
allteftersom engelskan vinner mer och mer makt. Svenskan är vårt huvudspråk som talas i
hela landet. Denna språkgemenskap har en lång historia och den har bidragit till vår identitet.
I internationell jämförelse är läskunnigheten hög i Sverige. Här finns en omfattande och le-
vande skönlitteratur på svenska med allt ifrån lyrik och dramatik till romaner och noveller.
Det svenska språket vi dagligen möter ter sig annorlunda i olika situationer. Vi talar om ett
vardagsspråk som vi möter i den privata sfären som innefattar det vardagliga arbetslivet och
hemlivet. Vi talar om ett standardspråk som vi möter i en samhällssfär, förmedlat genom
massmedia. Standardspråket använder vi till samtal om offentliga angelägenheter som sjuk-
vård, teknik, utbildning samt om kultur- och näringsliv. Vi kommer även i kontakt med den
globala sfären då vi nås av information och impulser utifrån världen. Då är engelskan det do-
minerade språket. I takt med globaliseringen och europeiseringen förlorar svenskan makt i
förhållande till engelskan. Om denna utveckling fortsätter kommer samhällsdebatten i ökad
utsträckning att föras på ett för många främmande språk. Detta kommer att få till följd att en
stor del av medborgarna inte kan delta i dessa. Av den anledningen är det mycket viktigt att
värna om det svenska språket. Även ur ett kulturperspektiv blir detta viktigt eftersom kulturer
ofta hålls ihop av ett gemensamt språk som bär upp det offentliga samtalet. Sambandet mellan
språket, demokratin och det tryckta ordet blir med ovanstående resonemang tydligt. På detta
vis blir boken en bärare av vårt gemensamma kulturarv och en förutsättning för vår demo-
krati. (Boken i tiden, 1997, s 25-26)

1996 antog den svenska riksdagen sju kulturpolitiska mål:

1. att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,
2. att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget

skapande,
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3. att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersia-
lismens negativa verkningar,

4. att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,
5. att bevara och bruka kulturarvet
6. att främja bildningssträvanden och
7. att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. (Boken i tiden,

1997, s 28)

I arbetet med att uppfylla dessa har boken en mycket viktig roll. Bibliotekens läsfrämjande
verksamhet handlar framförallt om att verka för att mål ett och sex uppfylls. (egen anmärk-
ning)

Den första av riksdagens kulturpolitiska mål från 1996 innebär att reella förutsättningar för att
alla ska använda yttrandefriheten ska skapas. Detta handlar om att ge människor verktyg för
att kunna uttrycka sina tankar och känslor. För att detta ska bli möjligt är läsning grundläg-
gande. Att vara delaktig i kulturlivet innebär en möjlighet att ta del av kulturarvet. Samhället,
i form av inrättningar som exempelvis bibliotek, har som uppgift att utjämna de kulturella
klasskillnaderna som kan hindra medborgare att ta del av detta. Läsfrämjande insatser är ett
sätt att göra detta på. Utredarna bakom Boken i tiden pekar på problemet med att den läs-
främjande verksamheten oftast består av tillfälliga kampanjer och projekt. De menar att för att
alla barn ska få möjlighet att bli framtida bokläsare så krävs ett medvetet och kontinuerligt
arbete med läsfrämjande verksamhet. (Boken i tiden, 1997, s 294) Med sina rötter i folkbild-
ningen är folkbiblioteken av tradition förmedlare av litteraturen och en del av samhällets ut-
bildningspolitik. Att värna om boken och läsandet är en av folkbibliotekens viktigaste upp-
gifter. Folkbiblioteken arbetar med att inspirera både barn och vuxna till att läsa för att däri-
genom levandegöra litteraturen. Att överbrygga kulturella och kunskapsmässiga klasskillna-
der är ett mycket viktigt inslag i folkbibliotekens verksamhet. Med det menas att biblioteket
ska vara till för alla. Folkbiblioteket är till för såväl låg- som högutbildade, gamla, unga, in-
vandrare, handikappade och helt ”vanliga” människor. (Boken i tiden, 1997, s 153)

4.3.2 Läsning för språk, kunskap och kulturarvet

Brodow har skrivit rapporten Törnrosens bok eller Törnfåglarna?: Om läsintresse och litte-
raturläsning på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan, (1985). Rapporten består av
en empirisk undersökning där Brodow försöker kartlägga erfarenheter och attityder av litte-
raturläsning i skolan. Denna undersökning bygger på 1209 stycken enkätsvar från elever i
grundskolans årskurs nio och i gymnasiets andra och tredje klasser (det vill säga avgångsklas-
ser). Enkäten Brodow använde sig av har gett eleverna möjlighet att fritt formulera sina svar
och synpunkter på ett personligt sätt. Jag vill redan nu rikta viss kritik mot Brodows under-
sökning. Han har inte själv delat ut enkäterna utan har istället överlåtit detta till lärarna. Detta
får till följd att vi inte vet när enkäterna besvarades, hur mycket tid eleverna hade på sig, vil-
ken förförståelse de fick och så vidare. Rapporten saknar dessutom en ordentlig metodbe-
skrivning. Det bör dock även påpekas att Brodow ifrågasätter sig själv. Trots detta är Brodow
en forskare man gärna hänvisar till även i nutida undersökningar om ungdomarnas läsande
och läsvanor och därför har även jag valt att referera till delar av hans rapport. Det som fram-
förallt används i nutida undersökningar är de kategorier han utvecklade i frågan om varför det
är viktigt att läsa.

En fråga som ställdes i enkäten var om eleverna ansåg att det var viktigt att läsa skönlitteratur.
Det råder delade meningar bland ungdomarna i denna fråga men en ganska stor del har svarat
nej på denna fråga. (Brodow, 1985, s123) Jag kan dock inte närmare redogöra för siffrorna
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eftersom Brodow är något otydlig. Det höga antalet nej svar kan bero på att Brodow inte har
definierat ordet skönlitteratur. Eftersom eleverna besvarade enkäten i skolan kan man anta att
några elever har definierat skönlitteratur som skönlitteratur i skolan och därmed inte tagit med
den fritt valda fritidsläsningen. Utifrån svaren på frågan om varför det är viktigt att läsa har
Brodow utvecklat fem kategorier. Språklig utveckling är det mest vanligt förekommande
argumentet till att läsa skönlitteratur. Framförallt är det ett ökat ordförråd som poängteras men
även grammatiska och läshastighetsaspekter betonas. Brodow själv förklarar de språkutveck-
lande nyttoaspekternas framskjutna plats med att eleverna förmodligen hade svenska på
schemat när enkäten besvarades. (Brodow, 1985, s 125-126)

Till kunskaper om tid rum och samhälle hör de geografiska-, historiska- och sociologiska
aspekterna på läsning av skönlitteratur. Kunskaper om historia, hur människor lever eller
levde på olika platser i världen och kunskaper om krig värdesätts högt av ungdomarna i un-
dersökningen. I kategorin inlevelse-självkännedom-känsloutveckling sätts människokun-
skaperna i fokus med betoning på inlevelseförmågan. Framförallt poängteras detta av elever
ur årskurs nio men också gymnasieeleverna värderar denna kategori högt. De två sista katego-
rierna fantasiutveckling och avkoppling har inte lika hög uppskattning hos eleverna. Kanske
kan detta bero på att enkäten besvarades under skoltid. (Brodow, 1985, s 126, 129-132)

I Brodows elevenkät ingår det också frågor om kulturarvets värde. En av frågorna lyder:
Tycker du att det är viktigt att veta något om författaren till en bok och om bokens tids- och
samhällsbakgrund? De flesta elever svarar nej på denna fråga. De tycker att innehållet är vik-
tigare än kunskaper om när och av vem boken skrevs. Trots detta är det en majoritet som har
svarat ja på frågan om kunskaper i litteraturhistoria är viktiga. Brodow har även gjort några
intervjuer med lärare och också bland dessa skiftar åsikterna om kulturarvets vikt, några är
mycket entusiastiska medan andra är mer skeptiska, några framhåller vikten av att förmedla
ett kulturarv medan andra framhåller vikten av att överhuvudtaget få elever till att bli intresse-
rade av läsning. (Brodow, 1985, s 164-175)

4.3.3 Litteraturens funktion och värde

I sin magisteruppsats Ungdomar läser: om läs och biblioteksvanor i årskurs nio och gymna-
sieskolan (1996) har Anna-Lena Bergsten utfört tio kvalitativa intervjuer med ungdomar från
högstadiet och gymnasiet. Syftet med hennes uppsats är att försöka kartlägga vad ungdomar
vill läsa. Utöver detta vill Bergsten få kunskap om unga människors läs och biblioteksvanor
och deras attityder till detta. Utöver intervjuerna gjorde Bergsten även en enkätundersökning
på 100 enkäter som delades ut till elever i årskurs nio på en högstadieskola och till elever på
tre gymnasieskolor. Det som är av speciellt intresse för min uppsats är hennes resultat om
litteraturens funktion och värde, det vill säga vad ungdomarna anser att de får ut av läsningen.
(Bergsten, 1996, s 3-4) Bergsten har använt sig av Brodows huvudkategoriindelning medan
hon har skapat underindelningen själv utifrån resultatet av den empiriska undersökningen.
Som grund för indelningen ligger frågor som exempelvis vad i läsningen anser ungdomarna är
bra, vad vill ungdomarna helst läsa om och hur ska en bra bok vara. (Bergsten, 1996, s 42)

Sammanställningen av empirin visar att kategorin avkoppling är den främsta anledningen till
att ungdomar läser. Till denna kategori räknar Bergsten spänningen och underhållningen som
båda ligger högt följt av själva avkopplingen och verklighetsflykten, även hjärnstimulans räk-
nar hon till denna kategori. I kategorin kunskaper om tid, rum och samhälle dominerar unde-
rindelningen som Bergsten valt att kalla få reda på vad som händer/nutidsorienteringen. Hit
räknar hon även historiska kunskaper och kunskaper om andra kulturer och olika ämnen. En
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av ungdomarna påpekar att man kan få kunskap på köpet när man läser en skönlitterär bok.
Även den tredje kategorin inlevelse/självkännedom/känsloutveckling får hög respons i den
empiriska undersökningen. Att få en annan bild av verkligheten och att få känna, tänka och bli
berörd samt inlevelsen ses av ungdomarna som viktiga litterära funktioner. De två sista kate-
gorierna fantasiutveckling och språklig utveckling har endast ett fåtal elever lyft fram som
viktiga. (Bergsten, 1996, s 42-44)

4.3.4 Språk och livserfarenhet

I boken Bokprat: Om barns läsande och om textsamtal mellan barn och vuxna (1997) resone-
rar Lars Norström, svensklärare i högstadiet, över varför det är viktigt att läsa. Jag refererar
här till det inledande kapitlet där författaren diskuterar barns läsande. Norström menar att vi i
litteraturen möter nya människor och situationer vi aldrig varit i närheten av. Dessa människor
och situationer kan ge oss nya intryck som vi kan dra lärdom av. Genom att läsa kan vi lära
oss om livets olika villkor. En ickeläsare går miste om denna livserfarenhet, menar Norström.
Men vad värre är så försenas ickeläsarnas språkliga utveckling. När man lär sig något nytt
behöver man träna på detta, en ickeläsare går miste om denna nödvändiga träning eftersom de
inte läser. Deras läsning blir därför långsam och osäker och självkänslan vad gäller textförstå-
else blir dålig. En läsares ordförråd utvecklas fortare och i större omfattning än ickeläsarens,
vilket även detta kan leda till dålig självkänsla i samband med att förstå en text. (Norström,
1997, s 17)

Vi människor har en förmåga att lära oss genom att härma andra. Genom att titta på vad folk i
vår närhet gör för att sedan upprepa detta är ett av våra vanligaste inlärningssätt. Norström
följer detta resonemang när han menar att vi enkelt sett kan påstå att unga lär sig det språk de
möter, det vill säga det språk som finns i deras omgivning. Vilket språk vi förmedlar till de
unga blir därför av yttersta vikt för deras språkliga utveckling. Som exempel ger Norström
actionfilmen som han jämför med boken. Han menar att actionfilmen har ett stereotypt språk i
syfte att skapa effekter genom att använda starka nedlåtande ord som mother fucker och son of
a bitch. (Norström, 1997, s 18) Trots att de unga ibland inte har en aning om vad orden egent-
ligen betyder så riskeras orden att snappas upp och används vid fel tillfällen som exempelvis
glåpord till kamrater. (Egen anmärkning) I jämförelse med detta innehåller de böcker som
folkbiblioteken förmedlar ett rikt och varierat språk av god kvalitet. Av den anledningen kal-
lar Norström ungdomsboken för ”kvalitetssäkrad”. (Norström, 1997, s 17-18)

Norström knyter ihop sina resonemang med att mena att ickeläsaren kan riskera att få en
smalare referensram än läsarna eftersom de inte kommer i kontakt med de situationer och
människor i böckerna som läsaren gör. Läsningen ger oss en beredskap för att möta nya situa-
tioner i livet. Återigen jämför Norström boken med actionfilmen och menar att filmen ger oss
en förenklad och verklighetsfrämmande bild av verkligheten med schablonartade personskild-
ringar. Läsandet ger oss en bredd som exempelvis filmen inte kan göra. Läsandet ger upphov
till fantasi och kreativitet. I filmen kommer bilderna färdiga medan man i boken själv måste
tolka och skapa egna bilder. Läsarna kan på ett lättare sätt fylla sin lediga tid med menings-
fylld sysselsättning än vad ickeläsarna kan göra. En ickeläsare riskerar att bli en passiv kul-
turkonsument vilket kan leda till sämre kreativitet. Vi talar idag om att vi lever i det vi kallar
informationssamhället. För att kunna följa med i utvecklingen och i nyhetsflödet krävs det att
vi är vana läsare. Samhället av idag förutsätter god text- och läsvana. De som inte kan leva
upp till dessa krav riskerar utestängning från den allt hårdare arbetsmarkanden. (Norström,
1997, s 18-19) Norströms skrift är inte en vetenskaplig källa. Hans resonemang är inte under-
byggda av tidigare forskning utan bygger helt på hans egna erfarenheter som svensklärare för
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högstadieelever. Jag har valt att ta upp Norström som en kontrast till den mer vetenskapliga
litteraturen eftersom jag anser att hans egna erfarenheter på området kan vara nog så viktiga.

Som en motpol till Lars Norström kan man ställa Hansson och Amborn. De resonerar kring
frågan om människor som läser skönlitteratur är bättre än de som inte läser. Utan några för-
skönande formuleringar menar de att det finns gott om belästa skitstövlar samtidigt som det
finns kloka ickeläsare. Något självironiskt menar de att de inte är några fantastiska människor
trots att de har läst massor av moralisk och rättrådig barn- och ungdomslitteratur. (Amborn
och Hansson, 1998, s 7) De fortsätter sina resonemang:

Bleve man vad man läser skulle de ungdomar som läser all svensk ungdomslitteratur under ett
par år bli helgonlika antirasister, toleranta, psykiskt starka, mogna, sexuellt vidsynta, kärleks-
fulla, moraliskt högtstående, modiga, historiskt kunniga, självständiga levnadskonstnärer som
förmår hantera alkoholen med stort förnuft. Sådan är den svenska ungdomslitteraturen, som vi
trots allt älskar. (Amborn och Hansson, 1998, s 7)

4.3.5 Upplevelser och kunskap

I en proposition från regeringen kallad Litteraturen och läsandet från 1998 inleder man med
ett resonemang om varför det är viktigt att läsa. Litteraturen som förmedlare av upplevelser av
glädje, spänning, tragik och humor betonas. Man menar att litteraturen öppnar nya världar för
läsaren som kan ge en ökad förståelse utav världen och oss själva. Litteraturen betraktas som
en källa till kunskap som kan ge oss insikt om människors skilda levnadsvillkor. Litteraturen
som förmedlare av det svenska språket anses mycket viktig. Människors förmåga att använda
språket växer genom läsningen. Genom läsningen kan språket utvecklas och hållas levande. I
propositionen sätts också likhetstecken mellan språk och makt. Tillgång till språket möjliggör
vår medverkan i att forma det framtida samhället. I grunden handlar rätten till ett språk om
demokrati och yttrandefrihet. Att säkra rätten till språkliga kulturella verktyg för varje med-
borgare fastslås som mycket viktigt och detta blev en central uppgift för kulturpolitiken. (Lit-
teraturen och läsandet, 1998, s 5) Speciellt viktigt menar man att det är att få barn och unga
att läsa böcker. Det är även av yttersta vikt att böckerna ska finnas i deras absoluta närhet. Ex-
empelvis bibliotekarier har en viktig roll att fylla när det kommer till att fånga de ungas in-
tresse för litteraturen. Läslusten ska väckas i mycket tidig ålder för att sedan hållas vid liv
under de unga åren. (Litteraturen och läsandet, 1998, s 23) Detta kan ses som en av folkbibli-
otekets uppgifter. I syfte att nå nya läsare ska folkbiblioteket bedriva en uppsökande verk-
samhet för att kunna vända sig till befolkningen som helhet. Uppgifterna ska variera från att
ge avkoppling och förströelse till att erbjuda kultur, utbildning och information. Idag finns
folkbiblioteken i varje kommun och är därmed vår mest spridda kulturinstitution. (Litteratu-
ren och läsandet, 1998, s 10)

4.4 Läsfrämjande

Begreppet läsfrämjande finns inte med i Nationalencyklopedin och det finns många begrepp
som används synonymt: litteraturförmedling, bokförmedling och litteraturpedagogik är några
exempel som jag har kommit i kontakt med när jag sökt material till denna uppsats. Läsfräm-
jande har som mål att uppmuntra till läsning. Andra ord som används i samband med detta är
målet att inspirera, stimulera och öka läsandet. I Elisabeth Bergströms och Annika Lindhés
magisteruppsats Gymnasiebibliotekarier och läsfrämjande: En intervjuundersökning av några
gymnasiebibliotekariers tankar kring läsfrämjande och skönlitteratur i gymnasiebiblioteket
(2002) diskuterar uppsatsförfattarna huruvida litteraturförmedling kan ses som synonymt med
läsfrämjande. Spontant anser de att termerna kan uppfattas som två olika begrepp då främ-
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jande handlar om en vilja att verka för och öka läsandet medan förmedling mer brukar handla
om att ge tillgång till litteratur. Samtidigt, menar de, kan de båda begreppen ses som mycket
nära sammankopplade eftersom tillgång till litteratur är en mycket viktig del av den läsfräm-
jande verksamheten. (Bergström och Lindhé, 2002, s 36) En spontan association av begreppet
läsfrämjande är för mig ett större projekt där olika samhällsinstitutioner verkar för att öka
läsandet bland en viss användargrupp. Men nu när jag har läst litteratur om ämnet har jag för-
stått att det är betydligt mer än så som kan räknas till den läsfrämjande verksamheten: bok-
prat, författarbesök, litteraturlistor, boksnurror, utställningar, skyltning av böcker och tillgo-
doseende av inköpsförslag är bara några exempel. Även bibliotekarierna själva kan verka läs-
främjande då de med sin kunskap och sitt engagemang kan förmedla rätt bok till rätt läsare.

4.4.1 Läsfrämjande bland gymnasiebibliotekarier

I sin magisteruppsats har Bergström och Lindhé utfört kvalitativa intervjuer med nio stycken
gymnasiebibliotekarier där de har undersökt de intervjuade gymnasiebibliotekariernas upp-
fattningar om läsfrämjande och läsning av skönlitteratur. De har bland annat undersökt vilken
innebörd begreppet läsfrämjande kan ha för gymnasiebibliotekarierna och hur dessa uppfattar
sin läsfrämjande roll. Resultaten visar att de vanligaste uppfattningarna om begreppet läs-
främjande handlar om att ge tillgång till litteratur och att visa vad biblioteket kan erbjuda.
Läsfrämjande handlar även om att inspirera och stimulera eleverna till ett ökat läsande, enligt
undersökningens respondenter. Men även negativa aspekter av begreppet tas upp då en av
respondenterna sammankopplar läsfrämjande med tvång. Denne respondent tycker att var och
en ska få upptäcka att det är roligt att läsa på egen hand och att det inte är hennes uppgift att
tvinga någon till läsning. I resonemanget hur gymnasiebibliotekarier uppfattar sin läsfräm-
jande roll för eleverna är det framförallt rollerna som förmedlare och inspiratör som betonas.
Men även en social roll som vuxen person dit eleverna kan vända sig och en vägledande roll
om att se läsandet i ett längre perspektiv framhävs. Samtliga respondenter betonar vikten av
läsfrämjande verksamhet även på gymnasienivå. Framförallt är det av vikt att få läsovana att
läsa för att träna språket och få erfarenhet utifrån böckerna. Kvalitetskraven på litteraturen är
begränsade hos samtliga respondenter men en viss kvalitet efterfrågas av dem i alla fall. Vid
inköp av böcker till biblioteket brukar gränsen för kvalitet gå vid dåliga recensioner. Samtliga
respondenter i undersökningen betonar vikten av att läsa. Genom läsningen får eleverna möj-
lighet att uppleva andra världar. Litteraturen ger även avkoppling samtidigt som den stimule-
rar elevernas fantasi. Läsningen är för undersökningens bibliotekarier ett medel att utveckla
läsförmågan men litteraturen kan samtidigt ses som ett medel för eleverna att tillägna sig kun-
skap. (Bergström och Lindhé, 2002) Det bör påpekas att Bergströms och Lindhés informanter
hade fått intervjufrågorna i förväg och att de därför har haft möjlighet att noga överväga sina
svar.

4.4.2 Medel till läsfrämjande

I regeringens proposition Litteraturen och läsandet från 1998 tog man allvarligt på uppgifter
om att bokläsningen bland de unga har minskat. Man konstaterade att såväl andelen läsare
som lästid har minskat och detta trots en stor kvalitetsutgivning av barn och ungdomslittera-
tur. Denna oroande utveckling innebar att röster höjdes för att staten skulle ta ett högre ansvar
för läsfrämjande verksamhet. En stödform tillämpades där utveckling av nya samarbetsformer
och egna initiativ blev nyckelord. Man ansåg att Statens kulturråd skulle få särskilda medel att
disponera för bidrag till läsfrämjande. Dessa bidrag ska kunna sökas av olika aktörer i sam-
hället som exempelvis bibliotek för verksamheter som ska syfta till att främja läsning bland
barn och unga. Stödet skulle även gå till marknadsföring av titlar som fått utgivningsstöd av
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staten. Det särskilda stödet har inneburit att verksamheter och projekt för läsfrämjande insat-
ser har kunnat genomföras runt om i landet. Exempel på sådana projekt är olika metod- och
utvecklingsprojekt om högläsning och berättarteknik, litteraturläger, skrivarverkstäder, för-
fattarbesök med mer. (Litteraturen och läsandet, 1998, s 24-25)

4.4.3 Läsfrämjande samarbete

Annika Wahlström har skrivit magisteruppsatsen Bibliotekariers och läraresfrämjande [sic!]
(2001). Syftet med denna uppsats är att undersöka den läsfrämjande kampanjen Läs 2000!.
Hon är framförallt intresserad av att undersöka samarbetet inom Läs 2000! som bedrivs mel-
lan lärare och folkbibliotekarier. Utifrån medlemsregistret för denna kampanj valde Wahl-
ström slumpvis ut en lärare och en folkbibliotekarie i varje län att skicka enkäter till. Totalt
skickades 40 stycken enkäter ut (20 till lärare och 20 till folkbibliotekarier). Av dessa fick hon
25 svar (varav 13 stycken var från bibliotekarier och 12 från lärare). Hennes resultat visar att i
och med Läs 2000! har läsningen fått mer uppmärksamhet både på skolor och i biblioteken.
Men framförallt är det lärarna som har lyft fram läsning av skönlitteratur genom att i högre
utsträckning använda skönlitteratur i undervisningen. Även bland bibliotekarierna är tenden-
sen att intresset för läsfrämjande verksamhet har ökat. Wahlström konstaterar i sin magister-
uppsats att samarbetet mellan bibliotekarier och lärare inte har ökat i och med Läs 2000!.
Detta beror dock på att det i de flesta fall redan funnits ett gott samarbete. Hon konstaterar
också att bibliotekarier och lärare samarbetar genom att sinsemellan diskutera det läsfräm-
jande arbetet och att de även tar hjälp av varandra i olika läsprojekt. En annan viktig aspekt i
detta samarbete är att de diskuterar inköp av litteratur med varandra. Eftersom läraren känner
ungdomarna bra vet de också vilken svårighetsgrad litteraturen bör ligga på. Detta underlättar
sedan bibliotekariens arbete med att välja ut och köpa in litteratur i biblioteket. (Wahlström,
2001, s 2, 40-41)

Wahlströms empiriska undersökning visar att såväl lärare som bibliotekarier har märkt effek-
ter av Läs 2000! i form av ett ökat läsintresse. Ungdomarna läste mer både hemma och i sko-
lan och utlåningen på biblioteken har ökat i och med detta. Trots dessa positiva tendenser som
har framkommit av Läs 2000! i Wahlströms uppsats så kan hon utifrån enkätsvaren dra slut-
satsen att den läsfrämjande verksamheten inte har ökat i och med denna kampanj. Sedan tidi-
gare har de flesta personer i undersökningen bedrivit läsfrämjande arbete i sin kommun. Hon
konstaterar att både inom skolan och biblioteket har läsfrämjandet redan varit en väl etablerad
del av verksamheten. Men trots att det läsfrämjande arbetet inte har ökat i och med Läs 2000!
så visar Wahlströms resultat att kampanjen har bidragit till att sätta läsningen i fokus. Dess-
utom har kampanjen fått läsare och bibliotekarier att tänka till, analysera och utvärdera de
läsfrämjande metoderna vilket Wahlström anser vara lika viktigt som att verksamheten ökar i
omfattning. (Wahlström, 2001, s 43) Parallellt med Läs 2000! har även kampanjen Läsrörel-
sen pågått. Eftersom denna nyligen (sommaren 2002) har avslutats kan jag tyvärr inte referera
någon vetenskaplig underökning av denna.

4.4.4 Projekt

I Bok til lyst: ungdom og bibliotek: prosjektrapport (1991) berättar Astrid Skjaerseth (numera
redaktör för Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) om ett projekt i Norge som bland annat
skedde i läsfrämjande syfte. Projektet var ett samarbete mellan folkbibliotek och skolor och
inriktade sig på åldersgruppen 13-16 år. Bakgrunden till projektet bottnar i en minskad kon-
takt mellan ungdomarna och biblioteken. Utvecklingen visade att trots att barnen var trogna
låntagare när de var små slutade de gå till biblioteket när de blev tonåringar. Detta är inte nå-
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got specifikt för Norge utan samma tendenser kan ses i resten av Skandinavien. En orsak till
detta kan vara bibliotekets traditionella indelning i en barnavdelning och en vuxenavdelning
där både utbud, inredning och personalkompetens inriktar sig mot detta. Varken barn- eller
vuxenavdelningarna kan helt känna ansvar för ungdomarna vilket kan leda till att ungdomarna
som användargrupp kommer i skymundan. Detta kan få till följd att ungdomarna inte känner
sig helt välkomna i biblioteket. En annan orsak kan bottna i personalens attityder gentemot
ungdomarna. I diskussioner inför projektet framkom att en stor del av bibliotekarierna känner
sig osäkra på ungdomsgruppen och att många har dåliga erfarenheter av ungdomar på biblio-
tek. Ungdomarna upplevdes ibland som en grupp som besökte biblioteket i primärsyfte att
skapa bråk. En tredje orsak som spelar in är kampen om ungdomarnas intressen. (Skjaerseth,
1991, s 6, 8-9, 16)

Ett delprojekt som Skjaerseth berättar om var att skapa ett speciellt ungdomsrum i ett av folk-
biblioteken. Detta möjliggjorde ett större urval av böcker och en bättre presentation av mate-
rialet. Då litteraturen speciellt utvald för ungdomarna samlades på ett ställe och att det var en
liten och överskådlig boksamling innebar att ungdomarna fick ett klart budskap om att de
också var välkomna i biblioteket. Något annat som fokuserades i projektet var ungdomarnas
delaktighet i inköpen till biblioteken. Utgångspunkten i inköp av skönlitteratur var ungdoms-
böcker och lättare vuxenlitteratur som ungdomarna själva lagt förslag och önskemål om. I ett
försök att möta ungdomarnas olika intressen köptes såväl nya populära böcker som klassiker
in. Två gånger om året gjorde varje klass ett besök i det lokala folkbiblioteket. Avsikten med
dessa besök var att presentera bibliotekets utbud och speciellt det speciella ungdomsutbudet. I
samband med dessa besök valde bibliotekarien ut några speciella böcker som presenterades.
Dessa böcker skaffades in i ett flertal exemplar så att så många som möjligt kunde få låna den
bok de tyckte mest om med sig hem medan läsinspirationen fanns där. Det sista året av pro-
jektet innehöll ett flertal olika aktiviteter för ungdomarna i biblioteket. Bland annat så hade
man ett flertal temautställningar speciellt riktade till ungdomarna. Dessa utställningar hade
många besökare och fungerade även i läsfrämjande syfte då de förmedlade litteratur. (Skjaer-
seth, 1991, s 21-24, 33-34, 41-42) Likt Smidt redogör Skjaerseth för norska förhållanden. Lik-
nande projekt och arrangemang har dock även gjorts i Sverige och därför anser jag ändå
Skjaerseths skrift användbar för denna uppsats.

I rapporten Att väcka läslust hos lässvaga barn och ungdomar: ett metodutvecklingsprojekt
(1991) skriver bibliotekarien Maria Törnfeldt om ett läsfrämjande projekt i Karlskoga kom-
mun som pågick under 1991 och 1992. Syftet med projektet var att prova och utveckla nya
metoder för bibliotekariernas läsfrämjande verksamhet som bättre kan tillgodose de läsovilli-
gas och lässvagas behov. Verksamheten riktade sig främst till mellanstadiet men även insatser
gjordes på högstadiet. Projektet var ett samarbete mellan folkbiblioteket och skolan. Det
mesta av verksamheten i projektet i form av läsgrupper och bokprat skedde dock enbart i
skolan. En av slutsatserna som drogs efter projektet är att det är viktigt med individualisering.
Utgångspunkten ska vara barnens och ungdomarnas egna behov och intressen. Det kan därför
vara värdefullt för bibliotekarien att ha ett nära samarbete med lärarna som bättre känner ung-
domarna. För lärarna är det å andra sidan viktigt att få tillgång till bibliotekariernas bokkän-
nedom. En annan slutsats av projektet är vikten av bokprat. Då bibliotekarien väljer ut ett be-
gränsat antal böcker som presenteras får ungdomarna lättare att välja och genom presentatio-
nen får de också förkunskap om böckerna. Även bibliotekariens specialistroll kan i detta
sammanhang uppfattas som positivt. En erfarenhet som gjordes efter projektet var att det kan
vara gynnsamt för de lässvaga ungdomarna om bibliotekarien eftersträvar en bredare och
större åldersmässig spridning bland böckerna som presenteras. Törnfeldt menar att man gärna
kan blanda Hcf, Hcg och uHc i samma bokprat och att detta gäller i högre grad ju högre upp i



34

åldrarna man kommer. (Törnfeldt, 1991, s 3-4, 30-31) Detta är inte någon vetenskaplig rap-
port utan en rapport över ett lokalt projekt.

4.4.5 Läshjulet

Aidan Chambers är en välkänd föreläsare som förespråkar att barn och ungdomar ska få till-
gång till bra böcker. Jag kommer här att referera till Böcker omkring oss: om läsmiljö (1995)
som handlar om vad som kan göras för att barn och ungdomars intresse för läsning kan
väckas. Boken vänder sig till alla som arbetar med barn och ungdomar och böcker som exem-
pelvis bibliotekarier. Chambers har utvecklat ett läshjul det vill säga ett läsandets cirkel. Cir-
keln innehåller tre steg: att välja (urval), att läsa (läsning) och reaktion/respons . Som sam-
manhållande nav finns vuxenstödet. (Chambers, 1995, s 11) Att välja handlar om bokbe-
stånd, tillgång, tillgänglighet, skyltning och presentation. Chambers menar att skyltning av
böcker är grundläggande i en fungerande läsmiljö. Jämfört med dess genomslagskraft kräver
en bra skyltning relativt lite arbetsinsats och tid. Skyltning med böcker innebär att man syn-
liggör dessa och skapar ett intresse kring dem. En bra skyltning bör innehålla ett väl genom-
tänkt urval böcker och att dessa böcker arrangeras så att de kan dra till sig målgruppens upp-
märksamhet och väcka deras nyfikenhet. (Chambers, 1995, s 30)

Att läsa handlar om högläsning och tyst läsning men också om tid. En viktig del av den vux-
nes stödjande arbete under läsarens utveckling är att se till att läsaren får tid att läsa men man
måste också hjälpa läsarna att ägna mer tid åt de mer givande böckerna, menar Chambers.
Varje individ måste få tid att i egen takt läsa texter med lämplig svårighetsgrad. Läsaren
måste också få tid och tillfälle att prova många böcker av skilda slag. (Chambers, 1995, s
15,45) Reaktion/respons  handlar framförallt om uppmuntran och även organiserade bok-
samtal räknas hit. Chambers pekar på två olika typer av reaktion som är speciellt viktiga att
tänka på i arbetet med barn och ungdomar som ska bli tänkta läsare. För det första vill vi
gärna få samma positiva läsupplevelse igen när vi har läst en bra bok. I förmedlandet av en ny
bok kan det vara av stor vikt att läsaren får en liknande bok eller en bok av samma författare
för att kunna upprätthålla detta nyvunna läsintresse. För det andra är det viktigt att det finns
någon som kan lyssna. Vill läsaren prata om en bok eller fråga något om den är det av bety-
delse att någon finns i dennes närhet som kan avsätta tid åt detta. Detta kan sedan verka i
uppmuntrande syfte. (Chambers, 1995, s 16) Chambers påpekar vikten av att vi är medvetna
om de inre (intellektuella och känslomässiga attityder) och de yttre (den fysiska omgivningen)
förutsättningarna. Om någon känner sig tvingad att läsa utan att förvänta sig något större ut-
byte kommer denne också troligen att tycka att det är tråkigt. Därför måste vi vara medvetna
om dessa förutsättningar och hur de kan påverka läsaren. (Chambers, 1995, s 21)

4.4.6 Lustfylld läsning

I artikeln ”Att väcka läslust – något om bibliotekets kreativa roll” (1991) ställer sig Gunilla
Borén (universitetsadjunkt vid Bibliotekshögskolan i Borås) och Louise Limberg ( filosofie
doktor vid Bibliotekshögskolan i Borås) frågan vad en bibliotekarie kan göra för att öppna
dörrarna till böckernas värld det vill säga vad kan bibliotekarien göra för att mötet med boken
ska bli lustfyllt? För det första bör själva bibliotekslokalen vara inbjudande. Böckerna ska
placeras tillgängligt på ett inbjudande sätt. Bibliotekarien ska även ha en aktiv roll och dels
berätta om bra böcker och plocka fram böcker ur olika hyllor för att visa och dels hjälpa till
med bokval efter läsarens läsförmåga och önskemål. Utställningar och författarbesök är ex-
empel på två aktiviteter som bör förekomma på ett bibliotek. För det andra är kontakten med
låntagarna av stor vikt. Det är låntagarna som ska stå i centrum för bibliotekariens intresse
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och det är dessa han/hon ska lyssna på och tala med. Bibliotekarier understryker ofta sin roll
som icke-lärare. De vill inte verka styrande och läsningen ska inte uppfattas som ett tvång.
Istället vill de inspirera till läsning. För det tredje är det viktigt att bibliotekarien ser arbetet
med att väcka barns och ungdomars läslust som en viktig och betydelsefull arbetsuppgift.
Bibliotekarien måste själv ha en tro på att böckerna är spännande och intressanta för att kunna
förmedla denna känsla till låntagarna. När läslusten väl är väckt är det också av stor vikt att
bibliotekarien stöder läsarnas utveckling genom lustfyllda läsupplevelser. (Borén och Lim-
berg, 1991, s 36)

En vanlig arbetsuppgift för barn- och ungdomsbibliotekarier är att besöka barn och ungdomar
i deras vardagsmiljö, som exempelvis skolor och fritidsgårdar, för att berätta om böcker. Detta
är en metod som vanligen kallas för bokprat. Men Borén och Limberg påvisar att det finns
tvivel hos bibliotekarierna själva angående denna metod. Går det verkligen att kombinera
arbete i skolan med sin egen roll som icke-lärare? Om man ska arbeta för barn och ungdomars
läsutveckling genom skolan är det svårt att undvika en pedagogroll. Dessa tankar har också
lett till en förändring av bokprat som metod. Allt oftare arbetar nu bibliotekarier med vuxna
för att indirekt kunna nå barn och ungdomar. Bibliotekarierna informerar först de vuxna (of-
tast lärare) om bra litteratur för åldersgruppen och sedan är det lärarna som direkt arbetar med
litteraturen för barnen. Fördelen med detta är att fler barn och ungdomar kan nås i arbetet med
litteratur och läsning. Men Borén och Limberg påpekar också att det finns nackdelar med
denna metod genom att barnen och ungdomarna kanske går miste om känslan av frivillighet
och lust när litteraturen presenteras av den vanlige läraren istället för av en bibliotekarie som
hälsar på tillfälligt. Detta innebär också att bibliotekarien förlorar en del av sin kontakt med
låntagarna. (Borén och Limberg, 1991, s 36-37)

Greta Renborg menar i boken Bibliotekens PR- och kontaktarbete (1977) att det talade ordet
är en bra läsfrämjande metod eftersom människa där möter människa. Hon anser att bokpratet
är en användbar läsfrämjande metod för alla bibliotekstyper. Ett bokprat innebär att boken är i
centrum istället för biblioteket. I bokpratet pratar man om något som angår en. Detta innebär
att den som håller i bokpratet själv bör ha upplevt något inför den bok det berättas om. Med
andra ord ska det i bokpratet ligga något av en upplevelse. Förmedlandet av vad man själv har
upplevt kan ge andra människor impulser till att läsa. Bokpratet ska medverka till att inspirera
till läsning av en vis bok eller vilken bok som helst. Men det kan också inspirera till biblio-
teksbesök. Det är endast genom att hålla ett engagerat bokprat som man själv kan locka någon
annan till engagemang. (Renborg, 1977, s 58, 60-61)
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5 Resultatredovisning

Jag kommer nu att redovisa resultaten från mina intervjuer med bibliotekarier som arbetar
med eller har arbetat med läsfrämjande verksamhet för ungdomar mellan 13-19 år. Resultat-
redovisningen följer en liknande ordning som denna magisteruppsats frågeformulär, dock inte
helt. Samtliga informanter är kvinnor men i varierande ålder som har genomgått någon form
av bibliotekarieutbildning. För att anonymisera har informanterna fått fingerade namn och
speciellt utmärkande uppgifter har utelämnats. Informanterna arbetar inte i samma kommun.
Jag vill också påpeka att jag inte haft för avsikt att undersöka informanternas tid i yrket. In-
formanterna kommer först att presenteras var för sig innan jag ställer dem mot varandra och
jämför dem.

5.1 Anna

Anna är barn- och ungdomsbibliotekarie på ett folkbibliotek. Hon är utbildad bibliotekarie
men har dessutom läst litteraturvetenskap, informationsteknik och drama-teater-film. Hennes
tanke var inte att bli bibliotekarie utan dramapedagog. Efter studierna fick hon ett vikariat på
ett folkbibliotek som sedan övergick i fast tjänst som barnbibliotekarie. Att kombinera bibli-
otekarierollen med drama tror hon kan vara bra eftersom bibliotekarieyrket innebär en utåt-
riktad roll. Idag är Anna arbetsledare på barn- och ungdomsavdelningen. Hon sitter även med
i biblioteksgruppen som är en ledningsgrupp för biblioteket där det blir mycket möten och
administrativa uppgifter men även omvärldsspaning. Inför denna uppgift har hon tagit tre
fempoängs kurser på distans som handlar om barnbibliotekets roll i lokalsamhället. Anna är
en av två som har hand om bibliotekets media och är dessutom webbansvarig för bibliotekets
barn- och ungdomssidor. Utöver detta har Anna de mer vanliga biblioteksuppgifterna det vill
säga den yttre tjänsten som exempelvis pass i informationsdisken och kvälls- och lör-
dagstjänstgöring. Hon arbetar även med sådant som barnbibliotekarierna själva kallar för yttre
tjänst som exempelvis visningar och studiebesök. När Anna själv läser blir det mest barn- och
ungdomsböcker. Hon menar att det är en skyldighet att vara påläst. När hon läser vuxen-
böcker blir det mest faktaböcker i ämnena historia och filosofi och gärna böcker i kassettform.
Hon läser även en hel del bibliotekstidningar. ”Man måste ha koll på vad som händer”, menar
hon.

För Anna innebär begreppet läsfrämjande att stimulera till läsning. Det handlar om att få läs-
ningen att verka som ett alternativ, menar hon. Läsfrämjande innebär att hitta nyckeln till vad
det är som gör att man tar en bok. Anna menar att många ungdomar läser väldigt dåligt vilket
också kan vara anledningen till att de inte läser även om de vill. Som exempel på detta ger
hon Sagan om ringen. Många ungdomar kommer in och ber om denna bok och sedan har de
inte förmågan att läsa den. Hon brukar då tipsa om en speciell upplaga av Bilbo som innehål-
ler en del bilder för att mildra denna upplevelse av att vilja men inte kunna. ”Att jobba med
barn- och ungdomar är att peppa hela tiden, det är en kamp!”, menar Anna. Även böckerna
själva tycker hon kan verka läsfrämjande. ”Många kan inte läsa en bok på 30 sidor på svenska
men däremot så tar man de här fantasyböckerna överhuvudtaget […] även om de är på eng-
elska”. Det handlar om nyfikenhet tror Anna, men mycket beror också på omvärlden. Hon
anser att boken har fått en lite bättre status nu än för några år sedan. Det är populärare att läsa.
”För det är mycket det här med ungdomar att det är inne och läsa eller ute och läsa.” Nu finns
också Harry Potter- och Sagan om ringen filmerna.

För att kunna bedriva läsfrämjande verksamhet för ungdomar tycker Anna att hon behöver ha
kunskaper om hur ungdomarna fungerar. Hon måste använda ett språk som de förstår utan att
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själv verka som en tonåring. Dessutom anser hon att är det viktigt att ha koll på vilka böcker
som finns vilket innebär att man måste läsa en hel del men också ha koll på vad ungdomarna
själva vill ha. Kunskaper överhuvudtaget behövs också för att man ska verka trovärdig. Hon
har dock inte fått någon speciell utbildning i läsfrämjande. Anna berättar att det ofta händer
att ungdomarna är trötta och sitter och gäspar trots att hon själv tycker att hon gör ett väl
sammanknutet bokprat. Detta tror hon kan bero på att klasserna kommer in till stan från
kommundelsskolor och ska då hinna med för mycket på en gång som exempelvis kyrko-, tid-
nings- och museibesök. Sedan orkar de inte ha full uppmärksamhet i biblioteket. ”Hur får man
utbildning att tackla sånt här?”, undrar Anna. Hon menar att ungdomar innebär en mycket stor
utmaning. Ibland har hon tvingats avslutat bokpraten i förtid då ungdomarna har vägrat att
lyssna och istället varit upptagna med annat, medan det ibland har fungerat ”jättebra”. ”Man
kan aldrig få någon utbildning i det här”, slår Anna fast. Anna anser att det är viktigare att få
ungdomarna att läsa än vuxna. Men mycket handlar också om pengar, menar hon och refere-
rar till åldersstegen som i korthet innebär att minst ska ha mest. Därmed läggs det mycket
pengar på barnen och lite mindre till de vuxna. Ungdomarna hamnar någonstans där emellan.
För de mindre barnen finns en väl fungerande verksamhet med gåvoböcker. Men Anna har
även önskemål om en gåvobok till ettorna i gymnasiet eftersom hon anser att något missas
där.

På Annas bibliotek finns ett mycket omfattande läsfrämjande arbete. Det som hon framförallt
poängterar som viktigt är de visningar av biblioteket som hon har som avslutas med bokprat.
Hon går inte ut i skolorna med bokprat utan det är istället skolklasserna som kommer till
henne. ”De flesta frågor man får från barn är ju faktiskt på visningar, är det tjugo ungar kan
man få tjugo frågor.” Anna har även genomfört speciella visningar där hon gjort i ordning
texter där hon skriver om fem stycken böcker som kan vara läsvärda. Men hon skriver inte
vilka böckerna är utan ger ledtrådar som kan användas i katalogen. Detta innebär dels att ung-
domarna själva måste utföra informationssökningar i katalogen, dels att de sedan måste hitta
böckerna i hyllan och dels att de måste läsa dessa texter vilket kan leda till att läsintresset
fångas. I samband med dessa visningar brukar hon även anordna informationssökningskurser
om hur man kan hitta författare och olika länkar på Internet. Under varje visning är hon speci-
ellt noga med att visa hyllan med media för funktionshindrade barn- och ungdomar. Anna tror
att ibland kanske man inte vill läsa på grund av att man inte förstår och därför är det viktigt att
visa att det finns hjälp. Hon berättar om exempel då Daisy har lett till att några börjat läsa
trots att de tidigare knappt ens hade öppnat en bok, detta gäller speciellt killar. Det kan upp-
fattas som ”lite häftigt” att sitta vid datorn och läsa, menar hon. Biblioteket brukar också ha
ett program med föreläsningar där hon har bjudit in olika grupper som exempelvis tjejjouren.
Först får de prata och sedan brukar Anna hålla i ett bokprat där hon presenterar böcker som
anknyter till detta. Hon ser det som klart läsfrämjande att koppla ett program till bokpratet
eftersom det då blir lite av varje och inte för mycket på en gång.

Annas bibliotek har även haft ett flertal utställningar. En mycket uppskattad utställning är en
som ungdomarna själva arbetat fram. I skolan har de fått arbeta med varsin författare som de
sedan har presenterat i text och bild samt att de själva har fått ge boktips i samband med detta.
Detta har sedan samanställts på bord med olika teman. Sedan har utställningen invigts på rik-
tigt med vernissage där det har serverats alkoholfri cider och tilltugg och där även tidningarna
har varit inbjudna. Även utställningar från olika föreningar förekommer och då brukar Anna
lägga ut böcker i samma teman och som anknyter till detta. Barn- och ungdomsavdelningen
där Anna arbetar, har program med ”spökvandring i magasinet” med bokprat och spökhisto-
rier. Anna har även en referensgrupp med tjejer som kommer med förslag och önskemål på
böcker. I samband med lussevakan anordnas flera arrangemang i Annas bibliotek som exem-
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pelvis författarbesök och poesi. Anna brukar då försöka anlita författare som tilltalar både
ungdomar och vuxna då det är viktigt att få ut föräldrarna på stan. Tyvärr menar hon att det är
svårt att få tag på författare för ungdomar då dessa ofta har mycket att göra och således är
upptagna på andra håll.

Annas bibliotek har en speciell avdelning för ungdomar som hon kallar för ”unghörnan”. Där
jobbar biblioteket efter FN:s barnkonvention vilket innebär att det är ungdomarna själva som
får komma med åsikter och önskemål. Något som hon där anser som speciellt läsfrämjande är
att hon köper in mycket pocketböcker. När man ser ungdomar på stan händer det ofta att de
går omkring med pocketböcker eftersom det är till den bokformen de oftast vänder sig när de
själva köper böcker, menar hon. Avsikten med att köpa in pocketböcker till biblioteket är
också att omsättningen ska öka eftersom en pocket är billig att köpa in och ersätta om den går
sönder, menar hon. Anna påpekar att det är bra att upplysa ungdomarna om att det faktiskt är
gratis på biblioteket och att de kan träffa varandra och prata och eventuellt också läsa böcker
utan att behöva köpa något. Man kan till och med tjäna på det genom att spara in en tidning-
sprenumeration exempelvis, betonar hon. Många kommer också hit för att spana på tjejer och
killar, berättar Anna med ett skratt! Anna brukar även lägga ut en del boktips på ungdoms-
webben men hon tror mer på läsfrämjande verksamhet med direktkommunikation. ”Att lägga
ut lästips på nätet ger ingenting om ingen vill läsa dem.” Det som däremot kan locka är en
anslagstavla i biblioteket som berättar om olika livearrangemang. Ungdomar, och speciellt
killar, brukar besöka biblioteket för att hålla koll på vad som händer i stan, berättar hon.

Annas bibliotek arbetar mycket tillsammans med skolorna i form av att skolklasserna kommer
till biblioteket för visningar och bokprat. Anna och hennes kollegor skulle gärna vilja gå ut i
skolorna själva men det finns varken tid eller personal till detta. Något direkt samarbete med
fritidsgårdarna har de dock inte. Något annat som saknas är pengar. Det som finansierar bibli-
oteksverksamheten är en barn- och en vuxenkultur. Bibliotekets barnavdelning har 10.000
kronor till program men om det gäller program för ungdomar så stöttar enheten vuxenkultur
ekonomiskt, berättar Anna. Bristen på pengar kan innebära problem, menar Anna, och som
exempel ger hon bokpraten. Ett bokprat brukar innehålla runt tio böcker som är speciellt in-
köpta för kulturrådspengar. Men det finns för få exemplar av varje bok och när ungdomarna
vill låna riskerar de tyvärr att bli utan, berättar hon.

Som jag tidigare nämnt sitter Anna med i en ledningsgrupp för biblioteket. Detta innebär en
hel del omvärdsspaning. Anna har åkt på nätverksträffar och gjort studiebesök i andra biblio-
tek i andra städer där hon har hämtat inspiration till sitt läsfrämjande arbete:

Man kollar runt i Sverige, man tittar på olika hemsidor vad de har gjort där, vad har de gjort där
och man åker på någon lästräff och man åker på nått möte eller man [ohörbart] och gud det här
borde vi kunna göra men vi kan inte göra precis som de gör vi tar liksom grunden i det här […]
och så gör man om det till sitt eget.

Även arbetskamraterna kan verka inspirerande liksom det att hon ofta får fria händer i sitt
arbete. Även ungdomarna själva kan inspirera: ”Får man en unge som inte redan läser då är
man, då är det en femetta alltså. […] Det är stimulansen i det här arbetet.”

I det läsfrämjande arbetet för ungdomarna anser sig Anna ha rollen som den som kan, den
som vet vad som finns. Hon ska veta och kunna söka: ”Jag ska kunna hitta rätt information till
dem med rätt svårighetsgrad i rätt sammanhang”. Mycket av det läsfrämjande arbetet handlar
om att hitta rätt bok vid rätt tillfälle, menar hon. Men det är också viktigt att inte vara överni-
tisk, poängterar hon. ”Vill de bara ha en bok ska man inte ge dem 20 böcker.” Anna är också
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ett ansikte utåt. Hon blir ibland inkallad till olika platser som exempelvis ungdomstinget där
hon gör PR för bibliotekets verksamhet. Anna är helt övertygad om att den läsfrämjande verk-
samheten är ett bra sätt att inspirera till nya läsare. Hon påpekar vid flera tillfällen under in-
tervjun att bokprat är en oöverträffad metod och att mycket handlar om kontakten. Speciellt
viktigt är ögonkontakten, anser hon. Det som inte är läsfrämjande är när föräldrarna kommer
med sina barn till biblioteket och ska låna böcker. Då är det föräldrarna som pratar hela tiden.
Anna själv pratar med ungdomen och föräldern pratar med henne. Många föräldrar riskerar att
ta över helt, berättar Anna. Hon poängterar att det gäller att få kontakt med den som ska ha
böckerna.

Anna menar att det finns en schablonartad bild om läsning att ”nu frälser vi världen”. Detta
stämmer naturligtvis inte men hon anser ändå att det är bra att läsa. Speciellt lyfter hon fram
språket och språkutvecklingen: ”Jag tror att man klarar sig bättre i världen om man läser […]
läser man böcker som handlar om barn i andra länder kanske man motverkar rasism […] man
blir mer tolerant kanske, värderar saker annorlunda.”

Anna menar att den läsfrämjande verksamheten handlar om att:

[…] försöka få det att framstå som att det här är kul. Tycker man att det är roligt så läser man
och läser man så får man en bra, kanske ett bättre språk får man ett bättre språk kanske man vå-
gar prata med andra människor man kanske vågar gå upp till en politiker […] att våga säga ifrån
och våga skriva plakat […] och att det handlar om kunskap.

Anna tycker att man ska hålla på kvalitén. Hon tycker inte att man ska ”slänga på ungarna vad
skit som helst”. Annas bibliotek har ganska hårda kvalitetskrav och man kan inte köpa allt,
anser hon. Till skillnad från vuxna så nöjer sig ungdomar oftast med svaret att den boken har
vi inte. Då väljer de något annat istället, menar hon. Anna frågar sig: ”Ska vi verkligen ha
allting? Är det det vi är till för?” Hon berättar dock att biblioteket har en låda som de kallar
för ”kiosklådan” som innehåller information om författare som exempelvis Blyton och böcker
av dessa författare. Denna låda får sedan cirkulera på filialer och skolor. Det är svårt att be-
driva läsfrämjande verksamhet utan att det kan uppfattas som ett tvång, menar Anna. Hon vill
inte vara lärare men uppfattas alltför ofta som det ändå. När ungdomarna kommer till biblio-
teket för visningar och bokprat så gör de det med skolan och då uppfattas det tyvärr som ett
tvång, tror hon. Det är också fel att tvinga någon att ta en bok, fortsätter hon. De måste ha rätt
att själva välja och väljer de ingen bok ska det vara okej, anser Anna. Själv skulle hon aldrig
tvinga någon att ta en bok utan det är lärare eller föräldrar som gör det. Anna anser att man
ska läsa både för nytta och för nöje. Lustläsningen är jätteviktig, menar hon, men kommer de
med skolan så blir det för nytta och då uppfattas det som ett tvång. Det blir automatiskt peda-
gogiskt och nyttigt. Man ska givetvis få läsa vad man vill poängterar Anna.

Några faktorer som Anna lyfter fram som speciellt viktiga att påverka ungdomars läsning är
hemmet och föräldrarna. Har föräldrarna från början inspirerat och läst högt för dem så är det
lättare, menar hon. Hon tror också att det är viktigt att det också finns tillgång till läsning i
hemmet som exempelvis en dagstidning. Föräldrarnas utbildning kan också påverka ungdo-
marnas läsning, tror hon. Även läraren lyfter hon fram som en faktor. ”En lärare som är öppen
och som intresserar sig det tror jag är jätteviktigt”. Detta har hon även märkt på visningarna.
Anna lyfter också fram kändisarna som en faktor för ungdomarnas läsande. Hon refererar till
Tomas Brolin som ”knäppskalle” då han ska ha sagt: ”Läsa en bok? Så sjuk blir jag aldrig”.
Det är viktigt att förebilder som idrottsstjärnor och pop- och rockstjärnor går ut och säger att
det är viktigt med böcker, menar Anna.
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5.2 Sara

Efter att ha gått ut humanistisk gymnasielinje har Sara läst litteraturvetenskap, engelska,
konst, barn- och ungdomslitteratur och etnologi med inriktning på ungdom innan hon gick på
bibliotekshögskolan. Efter utbildningen fick hon jobb direkt. Sara har en bakgrund som barn-
bibliotekarie och har även arbetat på ett integrerat gymnasiebibliotek. Hon fick själv mycket
god kontakt med sin egen gymnasiebibliotekarie vilket inspirerade henne till att själv bli bib-
liotekarie. Sara har även alltid varit intresserad av att läsa och fick många sagor och berättel-
ser höglästa för sig i barndomen. Hon hade även funderingar på att bli antingen veterinär eller
lärare men under tiden då hon arbetade på gymnasiebiblioteket upptäckte hon att biblioteket
är en underbar arbetsplats och att bibliotekarieyrket är ett levande utåtriktat arbete med stora
utmaningar. Idag arbetar Sara på ett stadsbibliotek men en dag i veckan arbetar hon på en
filial som är ett integrerat låg-, mellan-, högstadie- och folkbibliotek. Själv läser Sara gärna
berättelser från andra länder och helst historier som hon kan leva sig in i. Dokumentärer, bio-
grafier och äventyrsskildringar är tre av hennes favoriter. Sara läser även en hel del debutan-
ter. På jobbet har de en läsecirkel där de träffas ungefär var sjätte vecka. På träffen pratar de
om böckerna och äter mat förknippat med träffens tema exempelvis Latinamerika och Island.
Självklart blir det också mycket läsning av barn- och ungdomslitteratur för henne och speciellt
tonårslitteratur. En dag i månaden får de också ta som arbetsdag att läsa hemma på. Sara har
som vardagliga arbetsuppgifter att ta pass i informationsdisken och hon sköter dessutom det
speciella rum för ungdomar som hennes bibliotek har vad gäller inköp och evenemangsplane-
ring etcetera.

För Sara betyder begreppet läsfrämjande att man på olika sätt försöker få människor att läsa
böcker, men det handlar även om att få de som läser att fortsätta upptäcka nya saker. Det är
också viktigt att känna gemenskap i sitt läsande genom exempelvis cirkelverksamhet, menar
hon. Hon anser att det är viktigt att prata om det vi läser, framförallt betonar hon vikten av att
prata om hur det lästa påverkar oss. I cirkelverksamhet med barn och ungdomar är det också
av intresse att se hur de utvecklas, tycker Sara. Hon berättar om en cirkel hon höll i under ett
helt läsår där de träffades var fjortonde dag. Till en början fick ungdomarna ta med sig vad de
ville läsa och då blev det mycket massmarknadslitteratur. Successivt tog de dock med även
andra böcker och när året var slut läste de mer och mer avancerade böcker. Inför träffarna fick
ungdomarna skriva lappar om vad i böckerna som hade påverkat dem och utifrån dessa ut-
gångspunkter diskuterade de sedan vidare. Det som framförallt främjar läsning tycker Sara är
bra böcker och någon att tala med. Det kan bli många bra samtal när flera har läst samma
böcker, menar hon. För att kunna bedriva läsfrämjande verksamhet krävs ett bra hum om
böcker och vilka nyheter som kommer ut, menar Sara. Men hon skulle även vilja ha kunska-
per i litteraturpedagogik samt ta del av lärarutbildningen. Hon har också önskemål om mer
kunskaper om hur man hittar den röda tråden som knyter ihop allt till en enda enhet, det vill
säga kunskaper om hur man kan bearbeta texterna utan att det tar död på någonting. Sara an-
ser att det är viktigare att få ungdomar att läsa än vuxna: ”Får man ungdomar att läsa så fort-
sätter de att läsa som vuxna också. Ungdomarna tar efter föräldrarna.” Sara har ingen utbild-
ning i läsfrämjande.

Utöver de cirklar det berättas om ovan pågår det andra läsecirklar i ungdomarnas eget rum i
biblioteket som ungdomarna själva anordnar. I dessa cirklar är det oftast ett övervägande del-
tagare av pojkar, berättar Sara. Till dessa cirklar får de själva välja litteratur som de sedan
pratar relativt fritt om. Sara betonar vikten av mindre grupper och en god läsmiljö. Läsningen
får också gärna knyta an till något annat som exempel ger hon Mahmut Baksis Helin, en bok
om en kurdisk flicka. Vid cirkelträffen bjöd Sara på turkisk mat och turkisk musik spelades.
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Sara utför bokprat där hon knyter an till ungdomarnas läsår. Hon ger ett exempel i årskurs nio
som läste om lag och rätt. Sara tipsade då om böcker med anknytning till ämnet i och med att
hon gick ut i klasserna och berättade om några böcker och läste högt ur några av dem. Men en
nackdel med detta är att man går miste om återkopplingen, menar Sara. Helst skulle hon vilja
besöka klasserna flera gånger men resurserna till detta är knappa. Bland de övriga läsfräm-
jande insatserna i Saras bibliotek märks att då Sara köper in böcker tar hon gärna hänsyn till
de förslag ungdomarna själva kommer med genom en brevlåda i biblioteket. I ungdomarnas
eget rum i biblioteket är det god exponering av böcker. Några egentliga utställningar har de
dock inte haft. Samarbetet med fritidsgårdar är dåligt men bibliotekets ungdomsrum startade
sin verksamhet i en fritidsgård innan det flyttades, berättar Sara.

Sara har även haft hand om ett speciellt läsprojekt på gymnasiet med pengar från kulturrådet.
Projektet riktade sig till läsovana ungdomar och baserade sig på lusten i att läsa. Det gick ut
på att ungdomarna först fick läsa böcker och sedan träffa författarna till dessa böcker, berättar
hon. I samband med detta hade Sara även en del bokprat. Totalt fick ungdomarna träffa fyra
stycken författare: Katarina von Bredow, Per Nilsson, Mats Wahl och Sara Kadefors. Förfat-
tarna fick massor av frågor om böckerna och författarskapet och många av ungdomarna läste
mer efter projektets slut. Sara får sin inspiration genom att hon själv tycker att det är roligt att
läsa och förmedla detta ”och är det då någon som nappar som inte läser innan så tycker man
att det är så himla kul”. Hon ger även ett exempel på en pojke som aldrig hade läst men som
fick ett tips om När kriget kom och blev läsare. Sådana kickar är mycket inspirerande, tycker
hon. Hennes bästa tips för att ta sig an läsovana ungdomar är att möta dem i liten grupp.
Högläsning brukar vara uppskattat liksom att hitta en rolig ingångsbok, menar Sara. Det gäller
också att försöka hitta det som kan handla om deras egen verklighet, fortsätter hon. Dessutom
är det viktigt att samspelet mellan lärare och bibliotekarie fungerar och att man noggrant har
planerat innan. Det är av stor betydelse att lärarna sedan arbetar vidare med eleverna men
också att det kommer någon utifrån, anser Sara.

Sara ser sin läsfrämjande roll som att visa på glädjen med att läsa och att visa på böcker inom
olika ämnen. Att ta fram rätt bok till rätt människa vid rätt tillfälle är mycket viktigt, menar
hon. Sara är övertygad om att läsfrämjande verksamhet är ett bra sätt att inspirera till nya lä-
sare eftersom det blir en samlad resurs: ”Man har ett mål man bygger upp, man har ju oftast
en målsättning och en planering och ett genomförande som man har skrivit, spaltat ner och
utifrån det så arbetar man”. Dessutom menar hon att man blir fler personer kring arbetet. Sara
tycker absolut att det är viktigt att läsa böcker. ”Dels för att det är viktigt att öka sitt ordförråd
och för empatin men även för lustens skull. Att läsa är viktigt för att man kommer i kontakt
med så många olika människor.” Med människor menar Sara olika romanfigurer. Man får
förståelse, kunskap och insikt i miljöer och situationer som man aldrig får i sitt eget liv, menar
hon.

Sara tvekar på frågan om det är viktigt vad ungdomar läser. Hon menar att om man börjar sin
läsning i masslitteratur är det viktigt med en kontakt som exempelvis en bibliotekarie som kan
hjälpa en att komma vidare. Hon tycker att det är tråkigt om någon stannar i sin läsutveckling.
Men hon menar också att det är viktigt att inte fördöma. Därför anser hon att det är viktigt att
biblioteket har ett varierat utbud av böcker. Kommer det någon med önskemål är det bra att
det finns så att de kan få känslan av att ”biblioteket är till för mig också”, anser Sara. Hon ger
även ett exempel som inträffade för många år sedan då det kom en låntagare med önskemål
om masslitteratur och de hade ingenting. Sara tyckte att det var fruktansvärt: ”Jag tyckte att
det var så nedvärderande för biblioteket att vi inte kunde tillgodose henne på någon punkt,
hon tyckte att vi var helt kassa, och jag tror att vi hade vunnit väldigt mycket mer om vi hade
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haft någonting”. Nu har Saras bibliotek en del masslitteratur som exempelvis Virginia And-
rews.

Sara anser att det är ungdomarna själva som ska avgöra vad de vill läsa och att läsningen ska
ske för både nytta och nöje. Den faktor som påverkar ungdomars läsande mest tror Sara är
hemmiljön. Mycket av den litteratur de läser hittar de hemma, även föräldrarna inverkar, tror
Sara. Dessutom tror hon att kändisar kan påverka. Hon har ett önskemål om att dokusåpadel-
tagare ska läsa böcker. Om böcker ingår i den miljön kan det påverka ungdomarna i en positiv
riktning menar hon. Metoder för att få det läsfrämjande att inte uppfattas som ett tvång är att
framförallt betona lusten anser Sara. Att hitta egna igenkännande beröringspunkter i böckerna
och knyta an det lästa till ungdomarnas eget liv och att diskutera om innehållet i böckerna
utan att bryta ner texterna är några förslag från Sara.

5.3 Jenny

Jenny har alltid gillat böcker så hennes plan för framtiden var att själv bli författare. Jenny har
en eftergymnasial utbildning där hon har läst geografi, u-landskunskap och litteraturvetenskap
innan hon började på bibliotekshögskolan. Under utbildningen fick hon en mentor i en annan
stad vilket ledde till att hon började jobba där. Hon fick ett vikariat på 50% på en skola. Idag
jobbar Jenny på ett skolbibliotek där hon bland annat ansvarar för inköp och gallring av
böcker, hon arbetar även på en filial. Hon blev bibliotekarie mest av en slump men ändå kän-
ner hon det inte som en slump då hon alltid själv har läst mycket böcker. Jenny läser gärna
deckare och lyrik men det blir även en del barn- och ungdomslitteratur. Hon försöker hålla sig
a jour med det senaste genom att läsa så mycket nyutgivet material som möjligt. Hon har
också ett speciellt tycke för harlekinromaner.

För Jenny innebär begreppet läsfrämjande att visa vad som faktiskt finns. Att veta vad som
finns är det som framförallt främjar läsning för ungdomar men det är också viktigt att de
själva berättar för varandra om det de har läst och på så vis själva kan ge tips, menar hon. För
att kunna bedriva läsfrämjande verksamhet tycker Jenny att man först och främst behöver ha
läst böckerna själv men det är också bra om man först har fått tillfälle att diskutera böckerna
med någon annan innan man själv diskuterar med ungdomarna, anser hon. Även de tidigare
studierna i litteraturvetenskap tycker hon har varit till hjälp. Då fick hon bland annat lära sig
att hitta ingångar till böckerna och se hur en bok kan vara upplagd. Jenny tycker inte att det är
viktigare att få ungdomar att läsa än vuxna. Hon anser att det satsas för lite på de vuxna. Ung-
domarna får så mycket hjälp ändå och skolan är bara ett exempel, menar Jenny. Men samti-
digt menar hon att det aldrig kan bli för mycket. Jenny har inte någon utbildning i läsfräm-
jande.

Jenny arbetar på ett speciellt projekt som är en del av ett större projekt. Kommunen fick ex-
trapengar till detta projekt och en del av dessa pengar har Jenny fått ta del av för att bedriva
ett speciellt läsprojekt. Hon vet dock inte riktigt varifrån dessa pengar kommer. Jenny bedri-
ver läsprojektet i en högstadieskola och projektet riktar sig till tjejer. Först fick eleverna
komma och välja böcker, berättar hon. I samband med detta presenterade Jenny böckerna och
berättade kort om varje bok. Sedan läste tjejerna böckerna och tillsammans diskuterade de
böckerna. Det var viktigt att välja ungdomsböcker som behandlar tiden här och nu för att de
ska kunna känna igen sig i böckerna, menar Jenny. Böckerna behandlar tjejer och deras situa-
tion så att tjejerna i projektet kunde skapa en bild av sig själva och den omvärld de lever i,
berättar hon. En stor fördel med att projektet enbart riktade sig till tjejer tycker Jenny är att de
kunde prata mer fritt utan killar och diskussionerna blev ofta långa. Det som mest diskutera-
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des var böckernas karaktärer och deras handlingar och om projektets deltagande tjejer själva
hade handlat likadant, berättar hon. Jenny får själv sin inspiration till att bedriva den läsfräm-
jande verksamheten genom att läsa nya böcker. När man tar sig an läsovana ungdomar menar
Jenny att det är viktigt att först presentera böckerna så att de kan få ett hum om vad böckerna
handlar om. Dessutom är det viktigt att inte välja för tjocka böcker i bokpraten då sådana kan
ha en avskräckande effekt på läsovana ungdomar från att läsa, tror hon.

Som sin läsfrämjande roll för ungdomarna ser sig Jenny mest som en storasyster som har läst
och som kan tipsa om bra böcker. Jenny tror absolut att den läsfrämjande verksamheten är ett
bra sätt att inspirera till nya läsare. Då hon har sina diskussionsgrupper har inte alltid alla läst
de böcker som diskuteras men Jenny märker att diskussionerna ibland kan vara en läsinspire-
rande faktor och att dessa ungdomar sedan läser böckerna som diskuterats av kamraterna.

Jenny tycker att det är viktigt att läsa böcker. Framförallt på grund av att det är avkopplande
men även för utvecklingens skull där språket är en viktig aspekt. Hon anser inte att det är vik-
tigt vad ungdomar läser. ”Läser de så är det bra, då spelar det ingen roll vad de läser.” Det är
ungdomarna själva som ska avgöra vad de vill läsa, menar Jenny. När Jenny köper in böcker
till sitt skolbibliotek har hon inga direkta kvalitetskrav. Eleverna får också själva gärna
komma med egna önskemål. Läsningen ska ske för både nytta och nöje men Jenny betonar
vikten av att läsa för nöje och menar att man aldrig kan tvinga på någon en bok. Något som
påverkar ungdomarnas läsande är att det ska vara en snygg bok har Jenny märkt. Att någon
pushar på och säger ”det här är spännande, den ska du läsa!” tror hon också är viktigt. Även
kompisarna tar Jenny upp som en viktig faktor. Ungdomar läser gärna sådant som någon an-
nan har läst, menar hon. Även föräldrarna påverkar. Ofta tar de någon bok som redan står
hemma i hyllan, menar hon. För att bedriva läsfrämjande utan att det kan uppfattas som ett
tvång är det bra om det händer något mer än bara bokläsning, anser hon. Exempelvis kan man
bjuda in någon författare. En sommar jobbade Jenny på ett skrivarläger. Då bjöds författarna
Bob Hansson och Niklas Krog in vilket var en klart inspirerande faktor för deltagarna i lägret,
berättar Jenny.

5.4 Karin

Efter att ha gått ut den sociala grenen i den allmänna gymnasielinjen läste Karin konsthistoria,
teoretisk filosofi och litteraturhistoria. Hon specialiserade sig i drama-teater-film och i barn-
litteratur men hennes huvudintresse låg i konsthistorien och parallellt med utbildningen job-
bade hon även på museum. Efter utbildningen arbetade hon med olika forskningsprojekt om
konst. Karin hade drömmar om att bli kulturchef och efter att ha läst på lite om detta förstod
hon att tyngdpunkten i det yrket låg på biblioteket och av denna anledning började hon på
bibliotekshögskolan. Efter utbildningen fick hon jobb på ett bibliotek där hon vikarierade på
en halvtids bokpratartjänst. Då vikariatet var slut fick hon i uppdrag att ordna ett gymnasie-
bibliotek som inte fungerade. Även idag arbetar Karin på ett gymnasiebibliotek som hon även
har det yttersta ansvaret för. Där har hon alla uppgifter som det innebär att vara bibliotekarie
och eftersom det är ett gymnasiebibliotek har hon även en del pedagogiska uppgifter. Karin
läste mer böcker förr än vad hon gör idag. När hon läser blir det helst klassiker eller poesi.
Hon läser helst böcker som har ett större djup och som kan väcka tankar och känslor och som
är skrivna på ett rikt och varierat språk. Det har även blivit en hel del ungdomsböcker för Ka-
rin men inga deckare då hon finner dessa som alltför ytliga.

För Karin innebär begreppet läsfrämjande framförallt att stimulera till läsning. Men hon kan
också uppfatta begreppet som ironiskt. Med det menar hon att det har blivit en alltför stor
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innegrej av det hela, att det är för mycket jippo runt det. Därmed menar hon att man riskerar
att tappa djupet i läsningen. Av denna anledning klingar begreppet läsfrämjande lite negativt
för henne. Men hon kan även uppfatta begreppet som positivt eftersom att det då släpps till
mer resurser som kan utnyttjas. Hon poängterar dock att läsning och läsfrämjande helst ska
komma naturligt och självklart. Det som framförallt främjar läsning är olika projekt men Ka-
rin betonar även den individuella anpassningen och menar att hon som bibliotekarie måste
anpassa bokvalet till varje elev så att han/hon får något som passar just honom/henne.

För att kunna bedriva ett läsfrämjande arbete tycker Karin att hon har god nytta av sin långa
akademiska utbildning vilket har gett henne både perspektiv och ett kritiskt tänkande. Dess-
utom menar hon att det är viktigt att man har läst det man pratar om. Karin tycker inte att det
är viktigare att få ungdomar att läsa än vuxna. Visserligen finns det större möjligheter att på-
verka skolbarn men Karin poängterar att läsningen är en mognadsfråga. Läsare blir läsare vid
olika åldrar på grund av olika omständigheter i livet, menar hon. I Karins bibliotekarieutbild-
ning ingick en del utbildning i läsfrämjande. De fick gå ut i olika klasser och leda bokprats-
moment som en slags ”prova-på-sak”. Efter genomfört bokprat fick de träffas i grupper och
diskutera det de hade gjort. Karin tror att det är viktigt med praktiska ”prova-på-moment” i
utbildningen.

Då Karin hade sin halvtids bokpratartjänst åkte hon runt till olika skolor med boklådor på
cirka 30 stycken böcker. Hon hade sedan bokprat i klasserna där hon först berättade lite kort
om varje bok. Inför varje bokpratstillfälle hade hon förberett små kort där hon hade samman-
fattat handlingen på ett konkret sätt exempelvis så var hon noga med att alltid nämna huvud-
personerna vid namn. Efter bokpratet fick eleverna även låna böckerna. Även på föräldramö-
ten blev Karin inkallad till att hålla bokprat. Då pratade hon om så kallade allåldersböcker,
som exempelvis Bröderna Lejonhjärta, och betonade vikten av att även föräldrar läste. Idag
arbetar Karin med läsfrämjande verksamhet i olika former: hon ansvarar för webbsidor där
hon lägger ut lästips, hon har undervisning i informationssökning i biblioteket, hon har ett
boktipsbord i biblioteket och hon temaarbetar en hel del. Som exempel på ett temaarbete ger
hon en utställning om mänskliga rättigheter i biblioteket som även anknyter till elevernas ut-
bildning i bland annat samhällskunskap och i samband med detta har Karin plockat ut böcker
som anknyter till temat. På Världsbokdagen brukar hela skolan knyta an till temat läsning,
berättar hon. För två år sedan gjorde man hela dagen till en läsdag där alla läste, elev som
lärare som städerska etcetera. Arrangemanget fungerade bra men fler aktiviteter efterfrågades.
Förra året kompletterades därför läsningen med olika sång- och musikframträdanden från
elever samt ett författarbesök från Torgny Karnstedt. I år planeras en del teater och drama in i
dagen.

För att vända den läsnedåtgående trenden som har funnits startade Karins gymnasieskola ett
speciellt läslustprojekt. Läsprojektet inleddes av Torgny Karnstedt som höll en föreläsning för
alla elever i årskurs ett om vikten av att läsa, berättar Karin. Projektet består av att alla elever i
årskurs ett läser i 20 minuter varje morgon där även läraren ska sitta med och läsa, förklarar
hon. Varje elev får själv välja vad han/hon vill läsa. Efter varje avslutad bok ska eleven skriva
en kort recension av den. Eleverna har även möjlighet att skriva ett boktips för publicering på
bibliotekets hemsida. I samband med detta projekt har också en referensgrupp med lärare bil-
dats, även Karin sitter med i denna referensgrupp. Reaktionerna på projektet har överlag varit
positiva, berättar Karin. Det har varit viktigt att projektet har fått växa fram, menar hon. Varje
lärare har fått utforma lässtunden på ett sätt som har passat dem. Karin nämner här två skilda
exempel på hur man har arbetat. Hotell- och restauranglärare har märkt en trötthet hos ele-
verna mot skoldagens slut så därför började de läsa högt för sina elever mot slutet av dagen.
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Svensklärarna däremot har som krav att alla elever ska läsa Jan Guillous Ondskan. De arbetar
därför med denna bok utifrån diskussionsfrågor. Karin anser att det finns en stor risk att lusten
försvinner om det uppfattas som ett tvång. Karins roll i läsprojektet är att lyssna på lärarna
och tillmötesgå dem men hon hjälper också eleverna i deras val av böcker. Som en del i
läsprojektet köptes romanen Crazy in till de som ville läsa den, berättar Karin. Sedan såg man
även filmen, men det är dock upp till svensklärarna att följa upp denna läsning, anser hon.
Utöver ovan nämnda Karnstedt har Karins gymnasieskola även haft besök av Cannie Möller,
Niklas Krog och Per Nilsson. För att ha råd till projektet har man fått extrapengar från utbild-
ningsförvaltningen, förklarar hon.

Karin får inspiration till sitt läsfrämjande arbete genom att vara lyhörd emot lärare och elever
och recensioner. För att ta sig an läsovana tycker Karin att det är viktigt att man själv föregår
med gott exempel. Det är också viktigt att utgå ifrån varje individ och det som intresserar
denne samt att läsningen ska ligga på rätt nivå, menar hon. Karin berättar också om ett projekt
hon tidigare haft där hon arbetade med lässtimulering med de svagaste eleverna. Hon inter-
vjuade då först eleverna och fann att ingen av dem gärna läste böcker men att de gärna såg
filmer. Därför bestämde hon sig för att arbeta med filmatiserade böcker. Alla elever läste först
samma bok och förde diskussioner om den, därefter såg de filmen och hade diskussioner där
man jämförde bok och film. Ofta var det en rörande enighet om att boken var bättre än filmen.
Det kunde också gå till så att eleverna själva fick skriva filmmanus utifrån den bok de läst.
Projektet hade funktionen av en morot, berättar Karin, och många blev sedan läsare.

Karin tycker att hon har en viktig roll för eleverna i deras läsande men hon betonar starkt att
hon inte har någon tvingande roll. Hon menar att man inte kan tvinga sig på eleverna utan vill
istället att de ska komma till henne. Hon betonar återigen individualiseringen och berättar ett
exempel om en elev som ville ha något att läsa. Eleven tyckte mycket om lastbilar och därför
tog Karin tillvara på elevens intresse och letade upp en roman om lastbilar, Per Wahlöös
Lastbilen, och kombinerade även detta med en del facklitteratur om lastbilar. Karin tror att
läsfrämjande verksamhet är ett bra sätt att inspirera till nya läsare eftersom det ger resurser
som hon annars inte har tillgång till. Hon betonar också Internets roll i läsandet som mycket
viktig. Karin anser att det är viktigt att läsa. Dels finns samhällets krav att läsa för att få ett
språk och klara studierna men läsning är även viktigt för att kunna utveckla sig själv som
människa, för att kunna förstå andra och sig själv, för demokratin och för att få ett rikt och
vidsynt liv, menar hon. Men Karin betonar även lusten, njutningen och glädjen i att läsa. Man
ska läsa med glädje och få ut någonting av sin läsning.

Karin menar att det är ganska viktigt vad ungdomarna läser. Då hon gör inköpen till bibliote-
ket går hon efter vissa gränser eftersom hon anser att det saknas resurser för att biblioteket ska
kunna ha allting. Detta är dock inget hinder för att hon kan uppmana ungdomarna att läsa det
ändå eftersom det finns att köpa i exempelvis pocket för en inte alltför dyr prislapp. Hon stäl-
ler krav på språklig kvalitet och innehåll då inköpen till biblioteket görs. Hon anser att läsning
ska ske både för nytta och nöje, tidigare i intervjun har hon dock poängterat lusten starkt.
Faktorer som kan påverka ungdomars läsande är föräldrar, kamrater och massmedia, enligt
Karin. Genom att visa på läsglädjen och att varje elev själv fritt får välja vad han/hon vill läsa
samt att man knyter an läsningen till individen är tre förslag Karin ger på att läsfrämjandet
inte ska uppfattas som ett tvång.
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5.5 Malin

Malin är utbildad fritidspedagog och har arbetat på fritidshem och med skolsamverkan. Hon
har läst en 80 poängs bibliotekarieutbildning på Bibliotekshögskolan. Bibliotekarie är Malins
drömyrke eftersom hon alltid själv har tyckt om böcker. Biblioteket Malin nu arbetar på är ett
integrerat skol- och folkbibliotek. Biblioteket är beläget i en skola som har 620 elever från sex
år till och med högstadiet. Malins arbetsuppgifter är främst att serva elever och personal men
även ett samarbete med dagis och barnavårdscentralen finns. Arbetet är att informera om bib-
lioteket och bibliotekets möjligheter och att hjälpa elever när de söker. Själv läser Malin helst
skönlitteratur i alla genrer utom fantasy men biografier och deckare tycker hon bäst om. Hon
håller sig även ajour med ungdomslitteraturen och tittar då framförallt på vad tjejer respektive
killar gillar eftersom de läser olika typer av litteratur. Närmast planerar Malin att läsa in sig på
ungdomsböcker om mobbing.

För Malin innebär begreppet läsfrämjande ”att entusiasmera till läsning”. För att kunna göra
detta måste man själv ta del av litteraturen för att kunna berätta om den på ett livfullt sätt,
menar hon. Hon räknar det läsfrämjande arbetet till en av bibliotekets huvuduppgifter. Att
ständigt presentera nya böcker men även att lyfta fram klassiker och finna rätt bok till rätt
person är några läsfrämjande moment som Malin berättar om. För att kunna bedriva läsfräm-
jande anser sig Malin framförallt behöva utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap
men även ett intresse av att läsa. Malin tycker inte att det är viktigare att få ungdomar att läsa
än vuxna. Hon menar att det är lika viktigt för alla grupper. Hon ger ett exempel på en krimi-
nalvårdsanstalt som regelbundet brukar besöka hennes bibliotek. Deras litteraturläsning är av
varierande slag men de flesta är ovana läsare. ”Så jag menar oavsett tillhörighet, social klass,
ålder, kvinna eller man, alla behöver läsa för att komma vidare.” Malin har ingen speciell ut-
bildning i läsfrämjande men anser att hennes bakgrund som fritidspedagog har varit till stor
hjälp eftersom hon då arbetade mycket med högläsning och biblioteksbesök.

Malin har nyss inlett sitt läsfrämjande arbete på biblioteket men hon har redan haft en del
bokprat då hon har förberett sig genom att läsa in böckerna för att sedan återberätta dem. Vid
ett tillfälle tittade hon speciellt på litteratur för killar och litteratur för tjejer vilket resulterade i
många utlån. Att presentera böcker på ett spännande och intressant sätt genom exempelvis
boksnurror hör till Malins dagliga arbete. Malins bibliotek har ett speciellt bord där hon nu
skyltar med böcker från vinnarna av Astrid Lindgrenpriset som gick till Christin Nöstlinger
och Maurice Sendak, även korta informationsporträtt om författarna finns med i den skylt-
ningen. En bok i hyllan drar ingen uppmärksamhet till sig, menar Malin, men att skylta med
små medel kan ge underverk och väcka en nyfikenhet. Malin har även planer på att ha infor-
mationssökningsträffar i biblioteket där eleverna får komma i halvklass. Hon berättar att
denna halvklass delas upp och några elever får sökuppgifter medan de andra eleverna får en
kort presentation av ett urval böcker och sedan tid till att själva få läsa. Sedan byts eleverna av
så att alla får pröva på båda delarna. Detta menar Malin är speciellt läsfrämjande eftersom:
”De kommer till biblioteket, de får ett urval böcker presenterat, de väljer en och de sitter här
så de får in vanan att sitta på biblioteket och läsa och de får också in vanan så här uppför vi
oss på biblioteket.” Eleverna får också gärna komma med egna inköpsförslag, menar Malin.

Det finns också planer på att uppföra en speciell boksnurra med böcker som ungdomarna
själva tipsar om, berättar Malin. Det ska gå till så att när ungdomarna har läst en skönlitterär
bok ska de skriva en recension på ett rosa papper och lägga in den i boken. Dessa böcker ska
sedan sammanställas i en speciell boksnurra och när ungdomarna ser snurran med böcker och
de rosa lapparna ska de veta att här finns det böcker som andra högstadieelever har läst och
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tyckt om. Denna ide har kommit genom att Malin har lyssnat på önskemål från några lärare.
När man driver ett skolbibliotek är det viktigt att lyssna på personal och elever för att kunna
tillgodose dem och deras behov, menar hon. Skolbiblioteket finansieras genom anslag från
skolan, berättar hon. Malins skolbibliotek har inte haft några författarbesök men i kommunen
har de haft besök av Kampås. Inspirationen till det läsfrämjande arbetet får Malin genom att
hon tycker att ”det är jättekul”. Även alla möten med barn och ungdomar tycker hon är inspi-
rerande. Malin berättar att flera av eleverna även kommer tillbaka på kvällstid. För att ta sig
an läsovana ungdomar är det viktigt att hitta litteratur för deras nivå, menar Malin. Ett fördju-
pat samarbete med berörda lärare, ett bestånd av lättläst litteratur, ny litteratur, olika genrer
och att följa med i omgivningen är andra viktiga detaljer, anser hon. Ungdomarna vill läsa om
tiden de lever i, samhället av idag och om teman som berör dem, anser malin. Hon menar
även att de enskilda killarnas och tjejernas val ska respekteras.

Som sin roll i ungdomarnas läsande tycker Malin framförallt att hon ska vara ett föredöme
och att visa på lusten i att läsa. För Malin är det även viktigt att visa ett trevligt bemötande, att
visa intresse och engagemang och att ta de frågor man får på allvar. Hon anser att läsfräm-
jande arbete är det bästa sättet för att inspirera till nya läsare. Malin menar att det är mycket
viktigt att läsa, framförallt för språkets skull men det är även viktigt för hela utvecklingen.
Hon menar att läsutvecklingen följer en människa genom hela livet:

Du börjar med pekböcker, bilderböcker och du fortsätter med småbarnsböcker, ungdomsböcker,
du kommer vidare, du väntar barn, då läser du böcker om graviditet, du förlorar en anhörig, du
kanske läser litteratur om sorgearbete så läsningen följer ju precis livets cykler.

Malin tycker inte att det är viktigt vad ungdomar läser. Hon vill inte ha några moraliska be-
tänkligheter utan ungdomarna ska få läsa det de själva vill. Hon är också övertygad om att
läsningen kommer vidare. Det är inte vad de läser som är det viktiga utan att de läser och med
tiden kan man tipsa om litteratur så att de kommer vidare med sin läsning, menar hon. Malin
är inte främmande för att köpa in skräplitteratur utan gör sina inköp efter det som efterfrågas.
Utifrån skolbibliotekets sida är det Malin själv tillsammans med kollegor och låntagarnas
önskemål som avgör vad som ska köpas in. Malin anser att man ska läsa för både nytta och
nöje: ”För nyttan förenar nöjet och nöjet förenar nyttan.”

Det liv de lever och den tid de lever i är två faktorer som Malin anser påverkar ungdomarna i
deras läsande. På högstadiet är det en speciell åtgång på sexböcker vilket även speglar den
utveckling de befinner sig i, berättar hon. Även föräldrarnas läsning är avgörande och de kan
påverka ungdomarna i en uppmuntrande riktning, menar hon. Malin betonar även vikten av att
ungdomarna får kontakt med läsning redan som barn. Att få känna närheten av att få krypa
upp i en famn och få en bok högläst för sig är något Malin starkt poängterar. Malin menar att
om den läsfrämjande verksamheten uppfattas som ett tvång då har man misslyckats. Att er-
bjuda litteratur som passar individen och som tar upp teman som berör är två sätt att göra lä-
sandet lustfyllt, anser Malin.

5.6 Sofia

Sofia är utbildad lågstadielärare och har även arbetat som detta under större delen av sin verk-
samma tid. Hennes lågstadielärartjänst övergick i en så kallad lärarbibliotekarietjänst vilket
innebar att hon arbetade i skolans bibliotek fyra timmar per vecka. Denna tjänst utökades se-
dan och idag är hon bibliotekarie på heltid. Hon har även fortbildning i biblioteksverksamhet.
Sofias skolbibliotek är beläget i en skola där det går elever från förskola, låg-, mellan-, och
högstadiet. Några av Sofias arbetsuppgifter idag är att sköta bibliotekets administration, an-
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svara för inköp och organisation av biblioteket, sköta utlåningen, ge eleverna kunskap om
biblioteket och tillsammans med lärare genomföra läsprojekt. Hon ska också inspirera till
läsintresse bland annat genom bokprat, högläsning och genom att läsa in ny litteratur, hand-
leda elever i biblioteket och skapa en god atmosfär i biblioteket. Sofia har alltid haft ett in-
tresse av böcker och bibliotek. Själv läser Sofia helst ungdomsböcker och ofta faller valet
omedvetet på kvinnliga författare. Hon läser gärna relationsböcker och inte gärna action.

Begreppet läsfrämjande innebär för Sofia att ge rätt bok vid rätt tid i rätt svårighetsgrad i rätt
läsutvecklingsperiod och att genom detta hjälpa dem att hitta glädjen i att läsa: ”Själen i läs-
främjande de är å plocka dem med virkenål en efter en så att en känner dem och deras intres-
sen.” Hon tycker också att det är viktigt att kunna följa upp en bra utläst bok med en annan.
För att kunna bedriva läsfrämjande tycker Sofia att hon behöver kunskaper om eleverna och
även ha en relation till dem. På Sofias skola går 540 elever och något som är läsfrämjande är
att Sofia kan namnen på nästan alla av dem. Hon vet också på ett ungefär hur bra varje elev
läser och vad de tycker är roligt. Även att kunna litteraturen är viktigt, menar hon. Sofia anser
att det är viktigt för alla att läsa men att det kanske är något viktigare för ungdomar eftersom:

De ska forma sitt liv, å de ska bygga upp en identitet, de ska skaffa sig sina värderingar och de
ska skaffa sig ett språk som de kan använda i sitt liv för att kunna delta i den demokratiska pro-
cessen. Missar de läsandet så missar de ju alldeles för mycket av det som skulle göra dem till
hela människor.

Får man dem att läsa som unga fortsätter de säkert att läsa som vuxna, menar Sofia. Sofia
anser att hon har fått utbildning i läsfrämjande genom hela livet, genom studiedagar och på
olika kurser. Under sin vidareutbildning till bibliotekarie gick hon en speciell kurs som ge-
mensamt anordnades av pedagoger och av bibliotekshögskolan som hette ”Biblioteket som
lärmiljö”. Det hon då framförallt lärde sig var mycket utbyte av tips och idéer mellan delta-
garna. Hon lärde sig också att argumentera för biblioteket. Med sitt tidigare arbete som låg-
stadielärare har hon också lärt sig läsfrämjande genom erfarenhet. Sofia har ett önskemål om
en speciell skolbibliotekarieutbildning med pedagogiska inslag vilket saknas idag i den
svenska akademiska världen.

Det bibliotek Sofia arbetar i är alldeles nytt. Den skola det ligger i har tidigare inte haft en
högstadieutbildning utan det är också nytt. Sofia lade märkte till att läsintresset sjönk avsevärt
mellan sexan och sjuan, detta kunde de även verifiera genom en enkät där elevernas läsvanor
undersöktes. Med anledning av detta berättar Sofia att de har ett läsprojekt på gång där hela
skolan under en viss tid på dagen ska läsa. Detta ska ske oavsett vilket ämne de läser eftersom
Sofia anser att alla ämnen har nytta av att elevernas läsförmåga förbättras. Till detta projekt
får hon även extrapengar från kulturnämnden för inköp av böcker. På grund av att det tidigare
inte har funnits något högstadium på skolan så saknas det böcker för den åldersgruppen och
extrapengarna ska framförallt gå till inköp av ungdomslitteratur vilket kommer att behövas
eftersom projektet förhoppningsvis ska ge upphov till ett ökat läsande bland högstadieele-
verna, berättar hon. Parallellt med detta pågår även det dagliga läsfrämjande arbetet med att
hitta rätt böcker till rätt elev, fortsätter Sofia, då är det av stor vikt att upprätthålla ett samar-
bete med lärarna eftersom de oftast känner eleverna bättre.

Sofia ordnar en del läsprojekt där eleverna får läsa samma bok för att sedan diskutera den.
Högläsning och bokprat är också något som Sofia arbetar med. Hon försöker också tillgodose
elevernas önskemål om böcker i den mån det går. Biblioteket har många utställningar och
oftast knyter de an till eleverna själva och deras arbeten i till exempel slöjden, berättar hon.
Resurserna för att anordna författarbesök är mycket knappa, anser Sofia. Det senaste förfat-
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tarbesöket skedde för tre år sedan då Pia Hagmar kom på besök. Sofia är amatörskådespelare
och tillsammans med en kompis åker hon runt och har teaterföreställningar. Då spelar de upp
små bitar ur olika böcker för att väcka publikens läsintresse. Även i det vardagliga arbetet
brukar Sofia arbeta dramatiserande för att locka. Det är viktigt att man själv tycker att det är
roligt, menar hon, eftersom detta kan smitta av sig på omgivningen. Inspiration till det läs-
främjande arbetet hämtar Sofia framförallt från barnen och ungdomarna och den feedback hon
får av dem. Men även hennes egna intresse och samarbetet med lärarna fungerar inspirerande.

Ett bra sätt att ta sig an läsovana ungdomar är att läsa för dem, menar Sofia. Ungdomarna
måste få tid och möjlighet att få lyssna till en bok så att de kan få känslan av att ha läst en bok
även om detta har skett genom örat, anser hon. Att ta hand om dem en i taget är viktigt och att
berätta lite om böckerna för dem innan, tror hon. Hon menar att även föräldrarnas stöd är vik-
tigt och att de får lätta böcker så att de kommer in i läsningen. I ungdomarnas läsande tycker
Sofia att hon har en central roll. Hon anser även att hon har en bortskämmande roll eftersom
många av eleverna har slutat att gå till hyllorna för att själva leta böcker, istället kommer de
direkt till henne och vill ha en bok. Sofia tror inte att läsfrämjande arbete är ett bra sätt att
inspirera till nya läsare – hon vet att det är det. Det har hon märkt genom erfarenhet: ”Om jag
bokpratar i en klass så vet jag att den klassen får ju suget efter de böckerna i åtminstone några
veckor framöver och alltid hittar vi nån som börjar läsa.”

Sofia anser att det har betydelse vad ungdomar läser. Men hon har en egen bestämd uppfatt-
ning om den så kallade skräplitteraturen. Hon menar att ”det finns en period i en läsutveckling
när man ska, när en behöver det här upprepningsgrejset […] det är en nödvändig period för att
man ska kunna gå vidare i sin läsutveckling sen”. Sofia menar till och med att de som inte
gick igenom denna period av läsandet av skräplitteratur sannolikt inte är läsare idag. Däremot,
fortsätter hon, kan det handla om en period av varierande omfattning och att stanna i denna
period är inte bra, därför behövs någon som kan hjälpa dem vidare. Sofias bibliotek har även
ett visst bestånd av skräplitteratur till de ungdomar som befinner sig i denna period. Det är
ungdomarna själva som ska avgöra vad de vill läsa men Sofia menar också att vi kan påverka
dem. Hon ger ett exempel på boken Kort kjol som är en otäck bok som handlar om en våldtäkt
och som egentligen köptes in till niorna. Det finns en viss risk med att ge en sådan otäck bok
till barn och ungdomar i lägre ålder men när Sofia sa att det här är nog ingenting för er blev de
mer och mer nyfikna på boken. Därför lät hon även sjundeklassare läsa denna men Sofia bad
om tid av svensklärarna så att hon kunde gå ut och prata igenom boken med ungdomarna som
hade läst den. Sofia tror inte på censur av böcker utan menar att man ska läsa det man vill
läsa. Sofia tycker också att man ska läsa för nöje och att man då får nyttan ”på köpet”.

Kamraterna är en viktig faktor som påverkar ungdomarnas läsande liksom reklam och föräld-
rar, tror Sofia. Även själva utbudet är en viktig faktor, menar Sofia, det ska vara fräscha
böcker med snygga framsidor och en bra layout. Sofia berättar att det är av betydelse att tex-
ten är luftig och inte alltför maffig. Även den läsfrämjande verksamheten hoppas hon påver-
kar ungdomarnas läsande. Sofia menar att läsfrämjande verksamhet inte är läsfrämjande om
det uppfattas som ett tvång. Det gäller att hitta det som lockar så att det inte känns som ett
tvång, menar hon. Hon ger ett exempel på boken Gummitarzan som passade en elev så pass
bra att han nu älskar böcker. Men lite tvång måste det ändå vara om man ska kunna komma
över den tröskel när läsandet uppfattas som svårt, fortsätter hon. Då är föräldrarna av extra
stor betydelse, menar Sofia. De ska se till att läsläxan upplevs som en njutning genom att ex-
empelvis bjuda på kakor och sitta med så att barnet kan uppleva en närhet, anser Sofia.
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5.7 Pia

Pia är gymnasiebibliotekarie. Hon är utbildad arkeolog men hon har alltid läst mycket böcker
och valde att även utbilda sig till bibliotekarie eftersom det är ett mer utåtriktat jobb än arke-
ologyrket. De första åren arbetade Pia på ett stadsbiblioteks barnavdelning och då ingick
bland annat en hel del bokprat kring olika boklådor i hennes arbetsuppgifter. Hon har även
arbetat som högstadiebibliotekarie innan hon blev gymnasiebibliotekarie. Pia har märkt en
skillnad i sitt arbete i och med att den problembaserade inlärningen infördes. Hennes arbets-
uppgifter innehåller allt, enligt henne själv, från att beställa böcker till att gallra dem. Det ad-
ministrativa är en viktig del av hennes arbete liksom bokuppsättningen. Även kontakten med
lärarna är en viktig vardaglig arbetsuppgift. Hon deltar även i olika arbetslag och ämneskonfe-
renser. Förr läste Pia mest barnlitteratur eftersom det hörde till hennes arbete som barnbiblio-
tekarie. För att kunna behålla läslusten läste hon även en del vuxenlitteratur för sin egen skull.
Idag kan hon läsa den litteratur hon vill eftersom gymnasieeleverna oftast orienterar sig mot
vuxenlitteraturen. Pia värnar om kvalitet istället för kvantitet i läsningen och menar att det är
bättre att läsa en bok med djup och eftertanke än att ”hasta” sig igenom tio böcker. Läsförstå-
elsen upplever hon idag som dålig bland en stor del av gymnasieeleverna. Själv läser hon
helst relationsromaner, historiska romaner och biografier medan fantasy är något hon priorite-
rar bort.

För Pia innebär den läsfrämjande verksamheten ett aktivt arbete med att försöka göra läs-
ningen attraktiv och lättillgänglig. Eftersom Pia arbetar i ett gymnasiebibliotek har hon en
pedagogisk tanke bakom läsningen men hon betonar att man måste acceptera att alla inte blir
läsare. För att kunna bedriva läsfrämjande arbete behöver man framförallt ha social kompe-
tens, anser Pia. Men man måste även ha insikter i läsutvecklingen och läsförmågan hos den
enskilde individen, fortsätter hon. Dessutom måste man själv läsa den litteratur man förmedlar
samt vara ödmjuk och lyhörd inför låntagarna, menar hon. Det är viktigt att tro på det man gör
och det är negativt att vara fördömande, anser Pia. På Bibliotekshögskolan fick hon utöva
bokprat i ett pröva på moment. Då fick hon en enorm feedback och upplevde att bokprat är
något tacksamt och roligt man kan göra. Även idag går Pia ut i klasserna för att bokprata vil-
ket hon tycker är ett suveränt läsfrämjande sätt. Samarbetet med lärarna är av speciell vikt
eftersom det är de som har tid och möjlighet att arbeta igenom texterna med eleverna, menar
hon. Pia skulle gärna göra detta själv men både tid och resurser till detta saknas. Pia tar upp en
positiv aspekt av biblioteket: ”Vi sätter ju aldrig betyg, man kan fråga oss hur dumma saker
som helst, saker man kanske borde ha lärt sig.” Ibland kommer eleverna till Pia och ber henne
läsa igenom deras skolarbeten. I skolan är det en förutsättning för alla andra ämnen att ele-
verna kan läsa bra och ha en bra läsförståelse, därför är det mycket viktigt att ungdomar läser,
menar Pia. Men det ena behöver inte utesluta det andra och Pia tycker att det är fel att ställa
vuxna och ungdomar emot varandra eftersom det är viktigt att alla läser. Hon menar att vi alla
är beroende av läsning för att överhuvudtaget kunna fungera i vårt samhälle.

Då Pia anställdes på gymnasiebiblioteket började hon med att möblera om för att kunna ge
skönlitteraturen en mer framträdande plats. Hon köpte ett flertal bokställningar där hon syn-
liggjorde böckerna genom att skylta med dem. Hon gjorde även en utställning i personalrum-
met för att kunna locka lärarna till att bli läsare eftersom de ska vara förebilder för ungdo-
marna: ”Att jobba med så kallade förmedlare det tror jag är viktigt.” Eleverna får själva
komma med inköpsförslag men Pias bibliotek följer de kvalitetskrav som kulturnämnden har.
Hon betonar vikten av att exponera böcker och att elever tipsar varandra som två mycket vik-
tiga läsfrämjande metoder. På hemsidan har biblioteket en nyförvärvslista som hon uppmanar
eleverna att titta på. Pia bedriver även en hel del läsfrämjande över återlämningsdisken. När
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eleverna kommer för att lämna tillbaka böcker brukar hon tipsa dem om andra bra böcker.
Hon brukar även försöka få igång vissa boksamtal över disken genom att fråga vad tyckte om
boken och genom att berätta om andra böcker. På det här viset fångar hon mest de som redan
läser men hon ger ett exempel på en dyslektisk pojke som hade läst Pojken som kallades det
och som glatt berättade om hur bra boken var över disken. Detta medförde att alla som då
befann sig i biblioteket själva ville låna denna bok!

Pia har gjort i ordning speciella boklådor utifrån olika teman som exempelvis slukarböcker,
ungdomsklassiker och sagor som har fått cirkulerat runt i klasserna. Tanken bakom dessa lå-
dor är att det inte ska vara något tvång utan enbart en lustläsning som ska hjälpa de läsovana
ungdomarna att komma över det jobbiga med läsningen, berättar hon. Det finns inga recen-
sionskrav utan den enda återkopplingen på dessa böcker är att eleverna får sätta ett kryss om
boken var bra eller dålig. Pia bedriver olika läsprojekt för olika gymnasieprogram vilket även
innebär en strävan efter rättvisa då pengarna ska fördelas. Till ett program köptes mycket eng-
elsk litteratur på rätt nivå in till biblioteket vilket hon även fick extra anslag till men även ele-
ver från andra program får givetvis låna dessa, poängterar hon. Till eleverna på idrottspro-
grammet har mycket idrottslitteratur köpts in, berättar Pia. Framförallt biografier där kända
idrottsledare och idrottsutövare berättar om sin verksamhet är något som är populärt bland
dessa elever. En hel del ämnesbaserade tidskrifter har köpts in eftersom tidskrifter kan vara en
ingång för de läsovana ungdomarna att börja läsa, menar Pia. Mycket av Pias läsfrämjande
arbete följer de olika programmens läsår därför är det mycket viktigt att hänga med i de för-
ändringar som görs på gymnasieskolan.

Pias gymnasieskola har haft några författarbesök men då har det varit svensklärarna som har
stått för organisationen. I november ska de dock få besök av Niklas Krog och Per Nilsson och
då är det Pias bibliotek som anordnar detta tillsammans med ett annat gymnasiebibliotek i
kommunen. Pia brukar även uppmärksamma eleverna på arrangemang som anordnas i kom-
munen i stort. Biblioteket har haft en del utställningar tillsammans med lärare och elever efter
olika skolteman, berättar Pia. I början av sin anställning gick Pia varligt fram med sitt läs-
främjande arbete. Hon tvingade ingen till läsning utan lade tonvikten på de elever som redan
var positiva till läsning sedan spred sig läslusten vidare till de andra klasskamraterna. Tunna
böcker efterfrågas ofta av de läsovana eleverna, menar Pia. Då brukar hon förklara för dem att
en tunn bok inte alltid är det samma som en lättläst bok. För att kunna hjälpa dem att hitta rätt
bok brukar hon därför lägga sig i deras bokval.

Inspiration får Pia framförallt från omgivningen, kollegor och svensklärare, som hon kan få
tips och idéer ifrån. Hon brukar även delta i svenskkonferenser. Pia har fått vissa kulturanslag
men det mesta av bibliotekets verksamhet finansieras genom anslag från skolbudgeten. När
man ska hjälpa de läsovana ungdomarna är det viktigt att de inte får för svåra böcker eftersom
detta kan verka avskräckande, menar hon. För att bredda biblioteksutbudet har Pia köpt in mer
ungdomsböcker. Att berätta om böckerna för att kunna ge en viss förförståelse är en bra me-
tod liksom att hitta liknande böcker när de har läst något de tyckt om, anser hon. Pia tror
också att det är nyttigt att läsa om böcker. Hon citerar en elev: ”Att läsa en bok första gången
det är som att cykla uppför en backe och när man läser den andra gången är det som att rulla
nerför backen!” Känner ungdomarna fortfarande för en viss bok så ska de få läsa den igen,
menar hon.

För ungdomarnas läsning vill Pia ha en inspirerande roll. Hon uppfattar sig som en förebild
som ska förse ungdomarna med litteratur och hon ska hjälpa dem att komma vidare i sin läs-
ning. Pia tror absolut att läsfrämjande är ett bra sätt att inspirera till nya läsare. Genom att ha
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inställningen: ”Jag vet att du klarar det!”, så inger man ett förtroende vilket kan leda till att
ungdomarna själva väljer böcker de annars aldrig skulle ha läst, menar hon. Att hela tiden
pusha på och hitta rätt bok till rätt elev är ett sätt att inspirera till nya läsare, anser Pia.

Läsning är mycket viktigt eftersom det ger sätt att tänka, förståelse, hjälp och tröst, anser Pia.
I böcker som tar upp vardagliga och psykiska problem finns det även kraft att få, fortsätter
hon. Läsning kan bidra till att man vågar göra saker som man annars inte skulle ha vågat, me-
nar Pia. Pia anser att det är viktigt vad ungdomar läser. Det finns en uppfattning om att
skräplitteratur är enklare än kvalitetslitteratur men Pia menar att det är ett missförstånd. Hon
tror på kvalitetslitteraturens kraft och menar att den litteraturen vinner i längden. Biblioteket
kan inte heller tillhandaha all litteratur och skräplitteraturen finns att få tag på till ett billigt
pris i affären om ungdomarna önskar läsa detta, anser hon. ”Skolan och biblioteket har som
uppgift att visa på kvalitetslitteratur men man får inte vara fördömande, istället ska vi hjälpa
dem att komma vidare i sin läsning och vad ungdomarna sedan läser på sin fritid får de själva
bestämma”.

Pia menar att läsning för nytta och läsning för nöje går hand i hand och att det är den lust-
fyllda läsningen som ska betonas. Faktorer som påverkar ungdomarnas läsning är hemmet,
föräldrarna, skolan och andra medier såsom teve och datorer, tror hon. Högläsning redan som
barn är också viktigt men det är inte en avgörande faktor, menar Pia. Hon läste själv högt för
sina egna barn när de var små men alla blev inte storläsare av skönlitteratur för det. För att
undvika att den läsfrämjande verksamheten uppfattas som ett tvång är det viktigt att betona
lusten och nyfikenheten, menar Pia. Men ett visst mått av påtryckning kan ibland vara nöd-
vändigt för att ungdomarna ska komma igång med sin läsning, fortsätter hon. Att förmedla
betydelsen av litteratur tror hon är viktigt. Hon brukar själv berätta om egna exempel där litte-
raturen har betytt extra mycket för henne som exempelvis situationer där litteraturen har gett
henne extra mod. Att hitta elevernas egna intressen och erbjuda böcker efter detta är också ett
bra sätt att undvika tvångsupplevelsen tror Pia. Det är också viktigt att betona att biblioteket
är en plats där litteratur alltid finns tillgängligt. Pia berättar om en elev som varje rast kom ner
till biblioteket för att läsa en bok. När rasten var slut stoppade eleven in ett bokmärke i boken
och ställde tillbaka boken på hyllan men på fel plats så att ingen annan skulle kunna låna bo-
ken!

5.8 Åsa

Åsa bestämde sig redan i skolan för att bli bibliotekarie. Hon började därför sin eftergymnasi-
ala utbildning med att läsa litteraturhistoria. Hon trivdes dock inte med studierna utan hop-
pade av för att istället gå en handelskurs. Därefter fick hon jobb på kontor och i affär. Ett tag
bodde Åsa utomlands och jobbade då på ett universitetsbibliotek. Då hon återvände till Sve-
rige gick hon bibliotekshögskolan samt en kurs i barnkultur. Under hela sitt biblioteksverk-
samma liv har Åsa i princip uteslutande jobbat med barn- och ungdomsverksamhet. Åsa har
idag alla arbetsuppgifter som ett biblioteksyrke innebär. Allt från att läsa för att hålla sig ajour
med utbudet och göra inköp till att hålla i bokprat och göra informationssökningar. Den första
tjänsten hon hade var en bokpratartjänst. Idag är bokpratsarbetet uppdelat på fler biblioteka-
rier. Åsa arbetar på ett stadsbibliotek i en mellanstor svensk stad men två dagar i veckan har
hon också hand om ett skolbibliotek. Hon tycker mycket om att läsa och från början var det
också därför hon ville bli bibliotekarie. Nu har hon lärt sig att bibliotekarieyrket handlar
mycket om människor. På skolbiblioteket möter hon ofta ungdomar som bara kommer in för
att prata. Helst läser hon själv ungdomsböcker. Åsa anser att det är svårt att jobba med ung-
domar utan att själv läsa de böcker de läser. Hon läser även gärna mellanålderns äventyrs-
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böcker och böcker om relationer och kärlek. När det gäller vuxenböcker är hon mer kräsen.
Då vill hon att det ska vara annorlunda böcker som utspelar sig i länder som inte är lik vår
västerländska medelklassvärld.

För Åsa innebär begreppet läsfrämjande att skapa miljöer och möjligheter för barn och ung-
domar för att få ett behov av att läsa. Hon menar att barnet först måste få språket sedan vanan
och möjlighet att läsa. Man ska ha haft möjlighet att välja men sedan är det upp till var och en
att välja eller välja bort läsningen, menar hon. Läsfrämjande innebär också att visa på vad som
finns, fortsätter hon. Åsa menar att läsfrämjande handlar om att förmedla en känsla av att: ”Så
här upplevde jag det, det här fick jag när jag läste den, det här fick den och den personen.”
Med detta menar hon att hon inte är missionär och vill frälsa någon utan hon vill bara dela
med sig av något som hon själv tycker är roligt. Det som främjar läsning är framförallt en
stressfri miljö: ”Att börja läsa är ett arbete först va, det är ju inte så att det bara är som att
knäppa på en knapp så öppnar sig alltihopa, man får anstränga sig lite.” Därför behövs miljöer
och förutsättningar till detta, anser hon.

Åsa poängterar tiden som en viktig detalj som främjar läsning. Det är viktigt att de unga får
lära sig att läsning är en viktig sysselsättning, menar hon. Hon refererar till skolan och menar
att där är det oftast så att blir det några minuter över från något ämne så får eleverna tas upp
sin bok och läsa. Istället menar Åsa att det är bättre att mer tid avsätts för läsning eftersom
läsning måste få ta tid: ”För jag skulle inte stå ut med att läsa en bok på det sättet, fem minuter
då och tio minuter då, vad får man för, det blir ju ingen bra bok, det är en sådan där bok som
man till slut slänger iväg och säger `den här var tråkig´.” Även hemmet, föräldrarna och hög-
läsningen är viktiga detaljer som kan främja läsning, tror Åsa. Hon menar att även föräldrarna
måste uppskatta denna lässtund och hitta glädjen i det så att de inte får skuldkänsla av att det
här är ännu en sak jag behöver göra som förälder.

För att kunna bedriva läsfrämjande anser sig Åsa behöva kunna böckerna och även kunna mer
än det man pratar om. Även vissa kunskaper i läs- och språkutvecklingen tror hon kan vara
nyttigt. Det är också viktigt med attityd och glädje, menar hon. ”Tycker man inte att det är
roligt själv så kommer man inte att få någon annan att tycka det.” Hon anser även att det be-
hövs en viss vana och kunskaper om de människor man jobbar med. Man kan inte gå in i en
klass och tycka att ungdomar är jobbiga och störiga, menar hon. Åsa har även gått ett flertal
kurser som knyter an till det läsfrämjande ämnet. En gång gick hon en kurs där hon träffade
en skådespelare som med mycket inlevelse gav personlig inspiration. Nyligen gick hon också
en berättarkurs. Åsa anser att det är viktigare att få ungdomar att läsa än vuxna eftersom man
blir mindre formbar ju äldre man blir. För ungdomarna är läsningen framförallt viktig för
identitet då de ska lära känna sig själva och andra. I ungdomsböckerna finns karaktärer som
de kan identifiera sig med och som handlar i miljöer likt deras egna, berättar Åsa.

Åsa arbetar delvis på en F-9 skola där hon går ut i klasserna och har bokprat men hon bok-
pratar även i andra skolor. Hon har även hand om läsecirklar med tjejer där de först läser och
sedan diskuterar böckerna. Detta började som en frivillig uppgift då tjejerna kunde välja detta
i elevens val men denna verksamhet har även utökats till andra skolor och då på lektionstid,
berättar hon. I utvärderingarna har tjejerna varit mycket positiva. Speciellt tyckte de att det
var roligt att se de böcker de inte visste fanns. Men de tyckte även att det var skönt att slippa
killarna och att det var kul att prata om det i böckerna som ligger dem nära genom att prata
om personerna i böckerna, berättar Åsa.
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På Åsas bibliotek finns möjligheten att lämna inköpsförslag men det är sällan denna möjlighet
utnyttjas av ungdomarna. Frågar ungdomarna efter en bok som inte finns så köper hon den
eller lånar från något annat bibliotek. Vad gäller ungdomsböckerna känner oftast bibliotekari-
erna till dem innan ungdomarna och kan därmed köpa in dem innan de blir efterfrågade, me-
nar hon. Ofta går inköpsförslagen till så att biblioteket introducerar en bok och när denna se-
dan blir efterfrågad köps fler böcker in, berättar hon. Barn och ungdomsavdelningen på Åsas
bibliotek har ett ganska stort utrymme. Detta möjliggör för skyltning i bokhyllorna eftersom
det där finns mycket luft. Biblioteket har också ett eget ungdomsrum där böcker exponeras
utifrån ungdomarnas intressen. Utställningar har biblioteket från det som har gjorts på kom-
munens skrivarläger. Även poesiaftnar och visprogram förekommer på biblioteket, berättar
hon.

Det är sällan det förekommer författarbesök på biblioteket, berättar Åsa. Kontot till verksam-
heten räcker inte till att anordna författarbesök men nyligen hade dock staden museum besök
av Sara Kadefors. På Åsas bibliotek finns en målsättning att barn och ungdomsverksamhet
ska prioriteras. Många av de bibliotekstjänster som finns i Åsas kommun är kombinerade
folk- och skolbibliotekarietjänster. Åsas skolbibliotek är dåligt utrustat och har mycket små
resurser. Därför tycker hon att det är extra bra med sin tjänst som kombinerad folk- och skol-
bibliotekarie eftersom hon då kan föra böcker emellan biblioteken. Speciellt bra är detta när
eleverna ska göra skolarbeten, berättar hon. Om böckerna då är utlånade på skolbiblioteket
kan hon hämta böckerna från stadsbiblioteket. Många böcker köps in från den lokala bokhan-
deln eftersom de då kan få nya böcker snabbt. Till bokpraten köps även böcker in för kultur-
rådspengar, berättar Åsa.

Inspirationen till arbetet får Åsa framförallt eftersom hon själv tycker att ”det är så kul”. Detta
bottnar även i hennes intresse för barn och ungdomar. Även kollegorna kan inspirera. För att
ta sig an läsovana ungdomar är det viktigt att visa respekt, menar hon. Man måste respektera
att det är okej att inte läsa men samtidigt visa hur kul det faktiskt är, poängterar hon. Hon bru-
kar berätta att det oftast är de som har vanan att läsa som sedan tar över i samhället. Att hitta
det som öppnar och det som passar är också viktigt, anser Åsa. Hon ger exempel på en sådan
bok i Drive by – uppgörelsen av Lynne Ewing som är en tunn snygg bok med bra historia och
viktig handling. Åsa brukar även skoja med ungdomarna genom att säga: ”Hellre en tunn och
tråkig bok än en tjock och rolig.” Som sin roll för ungdomarna i deras läsande ser sig Åsa som
den som kan. Men hon menar också att hon har en relation till ungdomarna och att hon då
även har en betydande roll för ickeläsarna. Hon ger ett exempel från ett elevrådsmöte med en
mycket skoltrött kille. De hade frågat honom om det inte fanns något i skolan som var roligt.
Han hade svarat: ”Jo, när boktanten kommer.” Åsa menar att man i det läsfrämjande arbetet
med ungdomarna själv måste visa att det är roligt men med måtta. Hon ger exempel på en
elev som har sagt: ”Du berättar bättre än böckerna är.” Med detta menar Åsa att man måste
vara ärlig. Hon tror absolut att läsfrämjande verksamhet är ett bra sätt att inspirera till nya
läsare.

Åsa menar att det för innehållets skull spelar roll vad ungdomarna läser. Hon menar att man
inte får lämna det som ungdomarna läser obearbetat efter sig. Det är viktigt att diskutera den
bild de får av sig själva, anser hon. ”Men man måste samtidigt också ha tilltro till dem.” Lite
skräplitteratur tycker hon är okej så länge det finns en viss balans i biblioteksutbudet. Gränsen
för de kvalitetskrav hon sätter går vid innehållet och med detta menar hon att böckerna exem-
pelvis inte får ha rasistiskt innehåll. Läsningen av skönlitteratur ska ske för nöje medan fack-
litteraturen kan läsas för nytta, anser hon. Åsa menar att allt påverkar ungdomars läsning.
”Allt från uppväxtmiljö och skolan till vilka vanor och andra intressen de har.” För invandrar-
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ungdomar påverkar även språket, tror hon. Tvånget i läsningen ska komma från lärarna efter-
som det hör till deras yrkesroll, menar Åsa. Själv vill hon inte tvinga någon att läsa. Vill de
inte ta en bok ska de inte behöva, menar hon. Men man kan säga: ”Du måste inte läsa det här
men du får.” Åsa tror också att det är viktigt att någon kommer utifrån in i klasserna och har
bokprat.
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6 Analys och diskussion

Nedan kommer nu mina intervjuresultat analyseras och diskuterats utifrån den litteratur jag
tidigare hänvisat till i litteraturgenomgången. Denna analysgenomgång följer i stort min frå-
gemall. Jag inleder med att diskutera det läsfrämjande begreppet och vad mina informanter
har lagt för innebörder i detta. Därefter kommer deras praktiska läsfrämjande arbete att analy-
seras. Informanternas roller kommer att tas upp liksom denna uppsats huvudfråga om läs-
främjande verksamhet är ett bra sätt att inspirera till nya läsare. Slutligen diskuteras själva
läsandet utifrån aspekter om exempelvis kvalitet och varför det är viktigt att läsa.

6.1 Det läsfrämjande begreppet

Begreppet läsfrämjande kan ha skilda betydelser för olika människor. Under intervjuerna har
jag låtit informanterna fritt resonera kring detta begrepp vilket har inneburit ett resultat där de
har olika syn på begreppet. Anna, Malin, Sofia, Pia och Åsa förknippar läsfrämjande med allt
som ett bibliotek gör för att inspirera till läsning. Karin, Sara och Jenny associerar begreppet
till något mer samlade resurser som exempelvis läsprojekt. I Bergströms och Lindhés magis-
teruppsats associerades begreppet till att visa vad biblioteket kan erbjuda men även om att
stimulera och inspirera till läsning. (Bergström och Lindhé, 2002, s 74) Detta framgår tydligt
bland informanterna i denna undersökning. Läsfrämjande förknippas med att inspirera till
läsning genom att hitta rätt bok till rätt person och för att kunna göra detta måste man själv
veta vad som finns. Den enda som förknippar läsfrämjandet med något negativt är Karin som
beskriver läsfrämjandet som en innegrej.

Cai Svensson menar att det behövs kunskaper om dem man främjar och att det inte räcker
med bibliotekariens egna ämneskunskaper på området. Svensson anser att fokus bör ligga på
läsprocessen och på faktorer av sociokulturell art. (Svensson, 1988, s 73) Gemensamt för
mina informanter är att de alla anser att de behöver ha kunskaper om dem man främjar och att
man själv behöver läsa den litteratur som förmedlas för att kunna veta vad som finns och vad
som passar. Anna, Jenny, Karin och Malin betonar även de allmänna kunskaperna och de tidi-
gare studierna som särskilt viktiga. Pia betonar insikterna i läsutvecklingen och Sara önskar
sig mer kunskaper i litteraturpedagogik, hon vill även ta del av den nya lärarutbildningen.
Några av mina informanter poängterar kunskaper i läsprocessen. Detta betonas speciellt av
Pia som menar att man behöver ha insikter i läsutvecklingen och läsförmågan hos den en-
skilde individen. Åsa anser sig behöva ha kunskaper om böckerna och även gärna kunna mer
än det man pratar om.

Varken Sara, Anna eller Jenny har fått någon egentlig utbildning i läsfrämjande. Anna ifråga-
sätter till och med vad en sådan utbildning skulle kunna innehålla. Karin och Pia har båda haft
bokpratsövningar under bibliotekarieutbildningen. Malin har inte fått någon direkt utbildning i
läsfrämjande men menar att hon har fått en viss hjälp av sin bakgrund som fritidspedagog.
Sofia anser att hon har fått utbildning i läsfrämjande genom hela livet men hon har även gått
fortbildningskurser där hon fått en del tips och idéer. Även Åsa har gått kurser som anknyter
till den läsfrämjande verksamheten som exempelvis en berättarkurs. Både Anna, Sara och Åsa
tycker att det är viktigare att ungdomar läser än vuxna. Anna ser till den ekonomiska aspekten
där minst får mest medan Åsa menar att man blir mindre formbar ju äldre man blir. Sara anser
att om man får dem att läsa som ungdomar fortsätter de även som vuxna. Detta håller även
Sofia med om men tvekar i frågan. Hon menar dels att det är viktigare för ungdomar eftersom
de ska forma sitt liv men hon menar samtidigt att det är viktigt för alla att läsa. Detta menar
även Jenny, Malin och Pia. Jenny anser också att det satsas för lite på vuxna. Karin menar att
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läsningen är en mognadsfråga och att läsarna blir läsare vid olika tidpunkter i livet oavsett om
de är barn, ungdomar eller vuxna.

6.2 Det läsfrämjande arbetet

Aidan Chambers är en av dem jag har refererat till i min uppsats som poängterar vikten av att
skylta med böcker. Man ska synliggöra böcker och skapa ett intresse för dem genom att ar-
rangera ett genomtänkt urval av böcker som kan dra till sig målgruppens uppmärksamhet.
(Chambers, 1995, s 30) Malin och Pia är de som mest livligt betonar vikten av att skylta med
böcker. Pia möblerade om sitt bibliotek för att kunna visa skönlitteraturen på ett mer tilldra-
gande sätt. I samband med detta köpte hon även in boksnurror för att kunna exponera böck-
erna på ett bättre sätt än innan. Malin är övertygad om att skyltning av böcker är en av de
mest läsfrämjande åtgärderna. Hon arbetar dels med boktipsbord och dels med boksnurror
efter olika teman. Både Malin och Pia exponerar böcker på boksnurror som även syns utifrån
bibliotekens fönster och därmed även kan locka in nya låntagare. Även de övriga informan-
terna nämner exponering av böcker som en viktig del av den läsfrämjande verksamheten och
ger exempel på boktipsbord och skyltning av böcker till exempel i samband med olika utställ-
ningar men går inte in på mer specifika detaljer.

Att skylta med böcker innebär inte bara att böckerna exponeras. Det är också en viktig del av
arbetet med att göra bibliotekslokalerna inbjudande vilket är något Borén och Limberg beto-
nar i sin artikel. De menar att detta är ett steg mot att göra mötet med boken lustfyllt. (Borén
och Limberg, 1991, s 36) Även Chambers betonar biblioteksmiljön när han menar att för att
stödja läsarna under utvecklingen ska dessa ges tid att läsa och få vistas i en läsmiljö som kan
inspirera till läsning. (Chambers, 1995, s 45) De bibliotekslokaler jag har besökt har alla varit
ljusa och luftiga med stolar och sittgrupper. Annas, Saras och Åsas bibliotek är alla stadsbib-
liotek som har speciella rum eller avdelningar som enbart är till för ungdomarna. Detta är nå-
got som kan ge ungdomarna signaler om att även de är välkomna till biblioteket. Detta är inte
alltid något självklart vilket betonas i Bok til lyst där författaren menar att bibliotekets tradi-
tionella indelning med en barn och en vuxenavdelning där personalen inte helt känner ansvar
för ungdomarna kan leda till att dessa inte känner sig välkomna. (Skjaerseth, 1991, s 8-9, 16)
Några sådana problem finns naturligtvis inte på Jennys, Karins, Malins, Sofias och Pias bibli-
otek eftersom dessa är skolbibliotek där hela verksamheten riktar sig till ungdomarna.

Informanternas uppfattningar om och utförande av det läsfrämjande arbetet kan ses i förhål-
lande till Chambers läshjul. I läshjulets tre steg att välja, att läsa och reaktion/respons (Cham-
bers, 1995, s 11) är det framförallt i steget att välja som mina informanter har störst roll. För
att ungdomarna överhuvudtaget ska kunna välja krävs ett bokbestånd. Samtliga av mina in-
formanter har hand om bokinköpen till sina respektive bibliotek och där är ungdomarna mer
eller mindre delaktiga (se även kapitel 6.2.2 om inköp). Dessa böcker görs sedan tillgängliga
genom att de presenteras via exempelvis bokprat, skyltning eller utställningar. I steget att läsa
har informanterna en något mindre men fortfarande en betydande roll för ungdomarnas läs-
ning. Själva läsningen handlar ofta om en tyst och enskild läsning och då är det viktigt att
ungdomarna ges möjlighet till detta genom exempelvis tysta lokaler där det finns möjlighet att
sitta ner och läsa. Men läsningen kan också bestå av högläsning, vilket speciellt Sofia poäng-
terar under intervjun. Även under bokpraten kan högläsning ske ur några speciellt utvalda
böcker. Då ungdomarna ska läsa sina böcker är det viktigt att de får böcker med lämplig svå-
righetsgrad. (Chambers, 1995, s 45) Detta är något som poängteras av min undersöknings
samtliga informanter. Det sista steget reaktion/respons betonas av samtliga informanter men
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resurserna för detta förhindrar dock detta arbete i större utsträckning. Istället anses det att det
är upp till lärarna att vidare diskutera litteraturen.

6.2.1 Bokprat och samarbete

Såväl Chambers, Borén och Limberg och Renborg framhåller bokprat som en viktig läsfräm-
jande metod. En bibliotekarie som utifrån kommer in i klassrummet och berättar om böcker är
ofta ett välkommet avbrott i det dagliga skolarbetet vilket därför kan ge en känsla av lust och
frivillighet. (Chambers, 1995, s 16, Borén och Limberg, 1991, s 36, Renborg, 1977, s 58) Likt
begreppet läsfrämjande kan begreppet bokprat uppfattas på olika sätt vilket tydligt märks hos
mina informanter. Anna påpekar att bokprat är oöverträffat som läsfrämjande metod. Hennes
definition av bokprat är att ett urval böcker presenteras för en grupp ungdomar genom att hon
berättar om varje bok. Anna utför två sorters bokprat, dels avslutar hon sina biblioteksvis-
ningar med ett bokprat och dels håller hon i bokprat i samband med olika föreläsningar i bib-
lioteket. Karin definierar bokprat på samma sätt som Anna men medan Anna håller sina bok-
prat i biblioteket åker Karin ut i klasserna och genomför bokprat. Karin arbetar visserligen på
ett gymnasiebibliotek vilket kan underlätta detta men även då hon hade sin första anställning
på ett folkbibliotek så åkte hon runt i klasserna för att prata böcker. En annan skillnad mellan
Annas och Karins bokprat är att Anna pratar om ekonomiska problem vid bokpraten vilket får
till följd att böckerna inte räcker till, några sådana problem nämner inte Karin.

Malin, Sofia, Pia och Åsa definierar bokprat på samma sätt som Anna och Karin. Malin är i
sina bokprat speciellt noga med att visa litteratur för killar och litteratur för tjejer eftersom de
läser olika typer av litteratur. Sofia utför sina bokprat både i biblioteket och i klasserna helt
efter elevers och lärares önskemål. Även Pia går ut i klasserna för att bokprata men hon beto-
nar även de boksamtal som görs över återlämningsdisken. Hon brukar då fråga ungdomarna
om vad de tyckte om de böcker de läst och hon berättar om andra böcker och ger på så vis tips
på vidare läsning. Åsa har bokprat både på sin egen skola och på andra skolor i kommunen.
För Sara och Jenny har begreppet bokprat en annan innebörd. För dem innebär bokprat i
första hand en diskussion av böcker som sker gemensamt med både bibliotekarie och lånta-
gare. Sara framhäver vikten av gemenskap när man läser och menar att det är viktigt att få
prata om det vi läser och hur det har påverkat oss. Jenny menar att det är viktigt att ungdo-
marna själva berättar för varandra om vad de har läst. Diskussionerna kan även fungera som
en läsinspirerande faktor när kamraterna berättar om böcker och tipsar varandra. Både Sara
och Jenny har även utfört bokprat med innebörden att berätta om böcker för ungdomarna men
speciellt Sara pekar då på bristen på återkopplingen.

En slutsats som drogs av Karlskogaprojektet var att bibliotekarien gärna kan blanda böcker
för olika åldrar i bokpratet. En bred och större åldersmässig spridning bland böckerna kan
gynna de lässvaga ungdomarna. (Törnfeldt, 1991, s 30-31) Detta är inte något som framkom-
mer i mina intervjuer. Bokprat verkar vara något som framförallt görs för de yngre ungdo-
marna. Det verkar vanligt att börja sina bokprat i mellanstadieklasser för att sedan även utföra
detta på högstadiet. I Bergströms och Lindhés uppsats är en av slutsatserna att bokprat som
läsfrämjande metod inte är lämpad att bedrivas på gymnasienivå på grund av tidsbrist och
svårpåverkade ungdomar. (Bergström och Lindhé, 2002, s 64) Detta stämmer inte in på de två
av mina informanter som är gymnasiebibliotekarier (Karin och Pia). Båda två har för vana att
gå ut i klasserna och utföra bokprat. De har också båda en stor vana vid att bokprata från tidi-
gare tjänster.
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Samtliga av mina informanter betonar vikten av att lärarna följer upp bokpraten och ger ele-
verna tid och tillfälle att läsa och bearbeta detta. Detta är även något som Borén och Limberg
diskuterar i sin artikel. Men när lärarna arbetar med litteraturen med ungdomarna kan känslan
av frivillighet och lust gå förlorad. Även bibliotekarierna själva ifrågasätter bokprat som me-
tod eftersom arbetet i skolorna ska kombineras med bibliotekariens roll som ickelärare. (Bo-
rén och Limberg, 1991, s 36-37) Ingen av mina informanter vill uppfatta sig själva som lärare.
Men speciellt Anna menar att det ändå lätt blir så eftersom ungdomarna kommer med skolan
då hon har visningar och bokprat och skolan är ju detsamma som tvång.

För att böckerna ska kunna följas upp är det viktigt med ett fungerande samarbete med lä-
rarna. Detta är något som Wahlström behandlar i sin magisteruppsats. Hon kom fram till att
det finns ett gott samarbete mellan lärare och bibliotekarier genom att de diskuterar det läs-
främjande arbetet och tar hjälp av varandra i olika läsprojekt. (Wahlström, 2001, s 40-41) Alla
informanter i min empiriska undersökning betonar samarbetet med lärarna och menar också
att de har ett gott samarbete. Detta gäller framförallt skolbibliotekarierna Jenny, Karin, Malin,
Sofia och Pia. Karins gymnasieskolas speciella läsprojekt är ett samarbete mellan biblioteka-
rie och lärare och projektet har fått växa fram efter deras önskemål. Sofia framhäver vikten av
kontakten med lärarna eftersom de oftast känner eleverna bättre. Pia menar att samarbetet
med lärarna är av speciell vikt eftersom det är de som har tid och möjlighet att arbeta igenom
texterna med eleverna. Flera av informanterna (Karin, Sofia och Pia) lyfter även fram lärarna
som en specifik läsinspirerande faktor i deras läsfrämjande arbete.

6.2.2 Utställningar, författarbesök och Inköp

Borén och Limberg slår fast att två aktiviteter som bör förekomma på ett bibliotek är utställ-
ningar och författarbesök. Detta är även en del av processen att framställa biblioteket som en
inbjudande plats. (Borén och Limberg, 1991, s 36) Även i Bok til lyst visas vikten av ett flertal
olika aktiviteter i biblioteket som bryter mot det invanda. I projektet anordnades temautställ-
ningar speciellt riktade till ungdomar och dessa fungerade i läsfrämjande syfte eftersom de
även förmedlade litteratur. (Skjaerseth, 1991, s 41-42) Annas bibliotek har haft ett flertal ut-
ställningar som har knutit an till ungdomarnas intressen och som har förmedlat litteratur,
bland annat en författarutställning som ungdomarna själva arbetat fram. Biblioteket har även
haft några författarbesök men Anna påpekar att det är svårt att engagera ungdomsboksförfat-
tarna. Saras bibliotek har inte haft några egentliga utställningar men hon har haft hand om ett
speciellt läsprojekt där ungdomarna fick träffa författarna bakom böckerna de läste.

Jenny har haft hand om ett skrivarläger med författarbesök vilket hon även ser som en klart
inspirerande faktor. Hon tror att det är bra för ungdomarna om det händer något mer än bara
läsning. Karin temaarbetar genom att hon knyter an utställningarna till elevernas arbeten.
Hennes gymnasieskola har även haft besök av ett flertal författare. Malins bibliotek har en
utställning av Astrid Lindgrenprisvinnarna genom att hon skyltar med böcker och författar-
porträtt. Hennes bibliotek har ännu inte haft några författarbesök. Sofias liksom Pias bibliotek
har utställningar som knyter an till elevernas arbeten. Både Sofias och Pias bibliotek har haft
författarbesök men båda anser att resurserna för att kunna ordna författarbesök är mycket
knappa. Pias bibliotek har löst detta genom att de nu ska samarbeta med ett annat gymnasie-
bibliotek. Åsas bibliotek har utställningar med det som har gjorts på kommunens skrivarläger.
Även hon påpekar att resurserna till författarbesök är för små.

Något annat som fokuseras i Bok til lyst är ungdomarnas delaktighet i bibliotekens bokinköp.
För att möta ungdomarnas olika intressen är det bra om de själva får möjlighet att lägga fram
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förslag och önskemål om vilken litteratur som ska köpas in. (Skjaerseth, 1991, s 33-34) Alla
informanter i min undersökning försöker tillgodose ungdomarnas önskemål i den mån det går.
Annas bibliotek har en referensgrupp med tjejer som ger inköpsförslag. I Saras bibliotek finns
en speciell brevlåda där ungdomarna får komma med förslag. Några av informanterna påpekar
dock att det är sällan ungdomarna kommer med bokförslag. Kommer de med förslag och öns-
kemål rör det oftast CD-skivor. Även i Åsas bibliotek finns möjlighet för ungdomarna att
lämna inköpsförslag men hon menar att eftersom bibliotekarierna själva känner till de nya
böckerna innan ungdomarna kan de köpa in dem innan de blir efterfrågade.

6.2.3 Visningar och informationssökning

Jofrid Karner Smidt betonar att bibliotekens innehåll måste göras känt och att biblioteken,
litteraturen och litteraturförmedlarna själva måste synliggöras. Hon menar att bibliotekets
största problem är att innehållet är alltför okänt och att folk därför inte vet vad som finns.
(Smidt, 1994, s 8-9) Liknande resonemang för Renborg. Hon menar att människor inte känner
till att det finns ett bibliotek, vad detta innehåller, att biblioteket kan tillföra de egna intressena
något nytt och att böcker kan skänka nya upplevelser vilket kan ge en ny syn. (Renborg, 1988,
s 19) Exponering av böcker är ett sätt att synliggöra innehållet på men det kan också synliggö-
ras genom visningar vilket är något som speciellt Malin och Anna framhäver. Malin har pla-
ner på en speciell informationssökningsträff där ungdomarna både ska söka, läsa och få in
biblioteksvanan. Anna har dels visningar där hon visar bibliotekets innehåll men även speci-
ella visningar där ungdomarna själva utför informationssökningar för att sedan hitta litteratu-
ren i hyllan. Vid varje visning är hon också mycket noga med att visa handikapphyllan efter-
som det är viktigt att visa att det finns hjälp. Informanterna i Smidts undersökning menar att
satsningen på informationsteknologi är en konkurrent till litteraturförmedlingen. Fixeringen
vid datorer och informationsteknologi har lett till att biblioteket har lyfts fram som en infor-
mationscentral. (Smidt, 2002, s 269) Smidts informanter ser detta således som något negativt.
Men Anna är bara en av mina informanter som istället kan vända detta till något positivt. Hon
ger exempel på när Daisy har hjälpt ungdomar till att bli läsare. Hon menar att det kan upp-
fattas som häftigt att sitta vid datorn och läsa. Datorer och Internet lyfts även fram av några
informanter (till exempel Karin) som läsinspirerande faktorer för ungdomarna. Detta tycker
jag är särskilt intressant i ett framtidsperspektiv eftersom den så kallade e-boken får mer och
mer utrymme.

6.2.4 Låntagarna och inspiration

Det kanske absolut viktigaste i bibliotekariens läsfrämjande arbete är kontakten med lånta-
garna. Jofrid Karner Smidt är en av forskarna som betonar den personliga kontakten mellan
bibliotekarie och låntagare där den enskildes behov och intressen ska respekteras. (Smidt,
2002, s 259-260) En av slutsatserna som Maria Törnfeldt drog efter avslutandet av projektet i
Karlskoga var individualiseringen och tillvaratagandet av ungdomarnas egna behov och in-
tressen. (Törnfeldt, 1991, s 30-31) Likt Smidt lyfter även Borén och Limberg fram kontakten
med låntagarna. De menar att låntagarna ska stå i centrum för bibliotekariens intresse och att
det är till dessa han/hon ska vända sig. (Borén och Limberg, 1991, s 36) Alla mina informan-
ter påpekar mer eller mindre direkt att individerna är det viktigaste i den läsfrämjande verk-
samheten. Att hitta rätt bok till rätt person vid rätt tillfälle upprepas flera gånger av några in-
formanter. Sofia uttrycker sig bildligt när hon beskriver sin läsfrämjande verksamhet som ”att
plocka dem med virkenål”. Hon menar att man måste ta dem en och en för att riktigt kunna få
fram vad varje person verkligen vill ha. Hon poängterar även vikten av att ha en relation till
ungdomarna och av denna anledning lär hon sig namnen på låntagarna.
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På de flesta bibliotek i undersökningen får ungdomarna själva vara delaktiga i bibliotekets
utformning. Ett exempel är Annas bibliotek som arbetar efter FN:s barnkonvention vilket in-
nebär att ungdomarna får komma med tips och önskemål. Barnkonventionen är en konvention
som hävdar barns rättigheter. Kontakten med låntagarna är inte bara ett biblioteks viktigaste
uppgift. Det är även något som kan inspirera bibliotekarierna i deras läsfrämjande arbete.
Detta är något som mina informanter uttrycker i mer eller mindre direkta ordalag. Speciellt
inspirerande är feedbacken då de känner att de har hittat just det som fick ungdomarna att bli
läsare. Anna kallar detta för ”en femetta” och Sara kallar det för ”en kick”. Annat som inspi-
rerar är intresse, kollegor, studiebesök, samarbetet med lärarna, läsning och konferenser.

6.2.5 Finansiering och projekt

Efter en proposition från regeringen fick Statens kulturråd särskilda medel att disponera för
bidrag till läsfrämjande åtgärder. Verksamheter som bedriver läsfrämjande för barn och ung-
domar kan söka dessa medel. Stödet går även till att marknadsföra de titlar som fått utgiv-
ningsstöd av staten. (Litteraturen och läsandet, 1998, s 24-25) Annas bokprat innehåller
böcker som är speciellt inköpta för dessa kulturrådspengar. Den övriga verksamheten står
barn och ungdomskulturen för. Saras speciella läsprojekt för de läsovana ungdomarna finansi-
erades även det med pengar från kulturrådet. Karins gymnasieskolas läsprojekt finansieras
genom extrapengar från utbildningsförvaltningen. Malins och Pias biblioteksverksamhet fi-
nansieras genom anslag från skolorna men även extraanslag förekommer. Sofias bibliotek är
nytt och saknar böcker till tonåringarna och därför får hon extrapengar från kulturnämnden för
inköp av sådana böcker. På Åsas bibliotek finns målsättningen att verksamheten för unga ska
prioriteras. Detta har bland annat lett till kombinerade folk- och skolbibliotekarietjänster som
innebär att böcker snabbare kan vandra mellan stadsbiblioteket och skolbiblioteken. Även Åsa
köper in böcker till bokpraten för kulturrådspengar.

Alla mina informanter har eller har haft speciella läsprojekt. Som jag tidigare har nämnt för-
knippar några av dem (Sara, Jenny och Karin) den läsfrämjande verksamheten med projekt av
olika slag. Sara håller i cirkelverksamhet i biblioteket där ungdomarna träffas under olika te-
man och pratar om de böcker de läst. Jenny bedriver ett läsprojekt för tjejer som innebär att de
läser böcker för att sedan träffas och diskutera dessa. Karins gymnasieskola har ett läsprojekt
som innebär att alla elever i årskurs ett läser varje morgon. Även Sofias skola planerar att
starta något liknande. Ett tidigare projekt som Karin haft hand om kombinerade böcker och
film där eleverna först läste boken för att sedan se filmen och föra en diskussion om dessa. Pia
bedriver olika läsprojekt för olika gymnasieprogram och på det viset kan hon rikta in projek-
ten mot elevernas intressen. Likt Jenny bedriver Åsas kommun en speciell läsecirkelverksam-
het för tjejer där de tillsammans diskuterar olika böcker.

6.3 Informanternas roller

Jofrid Karner Smidt har utarbetat fem roller en bibliotekarie kan ha. Bibliotekarien som kri-
tiker och litteraturkännare  är en bibliotekarie som vet vad som finns och som aktivt arbetar
för att synliggöra detta. Detta är också en bibliotekarie som har ett kritiskt förhållningssätt till
litteraturen. (Smidt, 1994, s 8-9) Då mina intervjupersoner har beskrivit sin roll för ungdo-
marna i deras läsande har de flesta beskrivit rollen som den som kan. Med detta lyfter de fram
sin yrkesroll som bibliotekarier som vet vad som finns och som kan visa detta för låntagarna
på ett inspirerande sätt. Anna är en av dem som uttrycker detta men hon menar också att ingen
kan veta allt och därför poängterar hon även sin roll som den som kan söka. Alla informanter
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lyfter fram sin roll som litteraturkännare men få poängterar sin roll som kritiker. Anna, Karin
och Pia har alla vissa kvalitetsregler när de köper in böcker och i den meningen tar de biblio-
tekarierollen som kritiker men samtidigt poängterar de att det är ungdomarna själva som ska
bestämma vad de ska läsa. De kan därför ibland uppmana dem att läsa den så kallade
skräplitteraturen ändå.

Den andra rollen som Smidt beskriver är bibliotekarien som socialantropolog. Detta innebär
att bibliotekarien går efter låntagarnas egna behov och intressen och ser till individens bästa.
Detta kräver även kunskaper om låntagarna ifråga. (Smidt, 1994, s 9-10) Även detta är en roll
som mina informanter själva anser sig ha vilket framkommer under intervjuerna. Speciellt
tydligt är detta hos Sofia som beskriver sin roll som central och bortskämmande. Genom att
lära känna varje låntagare och dennes intressen har Sofia kunnat hjälpa dem med sina bokval.
Detta har lett till att ungdomarna går direkt till henne för att få en bok utan att själva leta. Att
se till individens bästa framhävs på något sätt av alla informanter. Att kunna ta fram rätt bok
till rätt person vid rätt tillfälle är något av den läsfrämjande verksamhetens slagord.

Bibliotekarien som pedagog innebär framförallt att motivera läsarna genom att bygga upp
förväntningar men det innebär också att lära ut vad ett bibliotek innebär. (Smidt, 1994, s 10)
Mina informanter betonar vikten av att visa på glädjen i att läsa. Det är först när ungdomarna
själva får denna glädjekänsla när de läser som de fullt ut kan uppskatta litteraturläsningen.
Flera av mina informanter betonar därför den inspirerande rollen när de lyfter fram den lust-
fyllda läsningen. Att lära ut vad ett bibliotek innebär betonas inte lika starkt under intervju-
erna. Malin som i grunden verkligen är pedagog (fritidspedagog) är den som starkast poängte-
rar detta. Hon planerar informationssökningsträffar som inte bara innebär att ungdomarna lär
sig söka utan framförallt hur man i stort använder ett bibliotek. Hon vill ge dem en biblioteks-
vana och få dem att förstå hur man ska uppföra sig på ett bibliotek.

Smidts fjärde roll är bibliotekarien som marknadsförare  vilken innebär att en bibliotekarie
på olika sätt ska göra PR för verksamheten genom att locka och engagera. (Smidt, 1994, s 10-
11) Det här är inte en roll som tydligt framkommer under intervjuerna. Den enda som rakt ut
poängterar sin roll som marknadsförare är Anna som beskriver sig som bibliotekets ansikte
utåt då hon blir inbjuden till olika platser för att prata om biblioteket och dess verksamhet.
Men jag vill ändå hävda att alla mina informanter i viss mån gör PR för bibliotekens verk-
samhet. Ett tydligt exempel är de bokprat som görs i klasserna vilket innebär att någon utifrån
kommer och berättar om något som inte hör till det vanliga skolarbetet. Även det faktum att
böckerna synliggörs i boksnurror och genom utställningar är en form av marknadsföring.

Smidts sista roll är rollen som en vanlig människa som utstrålar värme och engagemang för
att etablera tillit. (Smidt, 1994, s 11) Även detta är något som tydligt framgår under intervju-
erna. Speciellt framträdande är detta hos Jenny som beskriver sin roll för ungdomarna i deras
läsande som en storasyster som kan tipsa om bra böcker. Även hos Åsa framträder denna roll
mycket starkt. På skolbiblioteket möter hon ofta ungdomar som bara kommer in för att få
prata med någon. Flera av informanterna (speciellt Malin och Pia) poängterar också sina roller
som förebilder för ungdomarna. Pia har även arbetat för att göra lärarna till läsande förebilder
eftersom hon anser det som extra viktigt att jobba med de så kallade förmedlarna. Samman-
fattningsvis kan man under intervjuerna se att alla mina informanter i någon form tar alla
Smidts bibliotekarieroller. Därmed kan man också beskriva dem som goda litteraturförmed-
lare. Bland de slutsatser Bergström och Lindhé drar från sin empiriska undersökning är att
informanterna själva framförallt uppfattar sig ha rollen som förmedlare och inspiratörer. Alla
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Smidts fem roller fann de dock hos sina informanter även om omfattningen varierarade och
alla hade heller inte alla roller. (Bergström och Lindhé, 2002, s 74)

6.4 Är läsfrämjande verksamhet ett bra sätt att inspirera till nya läsare?

I inledningen till denna uppsats refererar jag till rapporten Kulturbarometern i detalj vars un-
dersökning visar att ungdomar har minskat sin läsning under det senaste decenniet. (Kulturba-
rometern i detalj, 1997, s 20) Redan 1982 menade Spenke att ungdomar har en negativ attityd
till litteratur och läsning och att detta beror på att de dels får för svåra böcker och dels att
andra fritidsintressen tar över. En annan anledning till att ungdomarnas intresse för litteratur
avtar tror Astrid Skjaerseth kan ligga i bibliotekariernas attityder gentemot ungdomarna. Bib-
liotekarierna känner sig ibland osäkra på ungdomsgruppen som de även har dåliga erfarenhe-
ter av. (Skjaerseth, 1991, s 8)

Det jag framförallt ville veta inför denna uppsats var om den läsfrämjande verksamheten är ett
bra sätt att inspirera till nya läsare. Denna fråga var dock nästan överflödig att ställa till in-
formanterna. Om svaret på denna fråga hade varit nej hade detta i så fall varit att se ner på
deras läsfrämjande verksamhet. Med andra ord om de inte hade varit övertygade om att den
läsfrämjande verksamheten är ett bra sätt att inspirera till nya läsare hade det inte varit någon
idé att ha läsfrämjande verksamhet överhuvudtaget. Mest direkt att uttrycka detta är Sofia. På
frågan om den läsfrämjande verksamheten är ett bra sätt att inspirera till nya läsare svarar hon:

Det tror jag inte det vet jag. [Jag: Varför?] Jo för annars så kan vi ju strunta, alla de sakerna,
[hon syftar här på det hon räknade upp under fråga tre Berätta om din läsfrämjande verksamhet,
egen anmärkning], det är ju liksom erfarenhet, det bygger på erfarenhet. Om jag bokpratar i en
klass så vet jag att den klassen får ju suget efter de böckerna i åtminstone några veckor framöver
och alltid hittar vi nån som börjar läsa.

Sara och Karin som båda definierar läsfrämjande som större projekt är av uppfattningen att
läsfrämjande verksamhet är bra eftersom det blir samlat, det tillkommer mer resurser, det
struktureras upp och man blir oftast fler personer runt det. I Wahlströms empiriska undersök-
ning av projektet Läs 2000! hade både lärare och bibliotekarier märkt effekter i form av ett
ökat läsintresse. Men den läsfrämjande verksamheten hade inte ökat eftersom detta redan var
en väl etablerad del av verksamheten. (Whalström, 2001, s 40-43) Även på mina intervjuper-
soners arbetsplatser tycks det läsfrämjande vara en etablerad del av verksamheten. De flesta
har bedrivit läsfrämjande under många år och i olika former och har av erfarenhet märkt av
effekter av detta.

6.5 Varför bör man läsa?

Att framhäva litteraturen som förmedlare av människokännedom och livserfarenhet är något
som Cai Svensson lyfter fram. Han menar att det är av detta skäl som vi vill göra andra till
läsare. Vi vill ge dem samma känsla av att läsa som vi har. (Svensson, 1988, s 13-14) Alla
mina informanter är övertygade om att det är viktigt att läsa. Själva har de alltid haft ett eget
läsintresse som de nu på olika sätt vill föra över till andra. Men några poängterar också att vi
måste acceptera att alla inte blir läsare. En del av informanterna har själva barn som inte är
läsare. Greta Renborg är inne på liknande tankegångar då hon menar att man måste ha fått en
chans att veta vad som finns för att man ska kunna göra det fria valet att bli läsare eller ickelä-
sare. (Renborg, 1988, s 17)
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Flera forskare (till exempel Appleyard) framhäver vikten av att ungdomarna läser eftersom de
fortfarande utvecklas. Ungdomar mellan 13-19 år genomgår kriser och humörsvängningar och
Appleyard pekar på vikten av att läsa eftersom läsningen kan hjälpa dem att hitta sig själva.
Han ger därför ungdomarna rollen som tänkare och menar att de i läsningen funderar över sig
själva och sitt unika inre. (Appleyard, 1994, s 14-15) Detta framhävs av alla mina informanter
på olika sätt. Att läsa för att utveckla sig själv som människa och för att kunna förstå sig själv
och andra är något som lyfts fram. Sara pekar speciellt på vikten av mötet med romanfigu-
rerna. Hon menar att detta ger förståelse, insikt och kunskap om situationer och miljöer som
man annars aldrig skulle komma i kontakt med. Sofia uttrycker detta till och med så att läs-
ningen är en hjälp för ungdomarna att forma sina liv och göra dem till hela människor. Malin
menar att läsningen inte bara formar ungdomarnas liv utan läsutvecklingen följer en människa
genom hela livet.

I frågan om varför det är viktigt kan vi dels se samhällets krav på läsning och dels ungdomar-
nas egna krav på det de läser. Boken i tiden lyfter fram vikten av att läsa eftersom nästan hela
vårt samhälle är uppbyggt av text. Speciellt lyfts läsandet som viktigt fram för kunskap, språk
och demokrati. Genom att läsa får vi kunskaper om oss själva och andra. En bok kan ge oss
inblick i historiska skeenden såväl som politiska idéer vilket ger oss möjlighet till reflektion.
Boken kan också vara en väg till språket som är viktigt för att man ska kunna delta i sam-
hällsdebatten. Allt detta är förutsättningar för demokrati och yttrandefrihet där boken blir ett
verktyg för läsaren att själv kunna uttrycka sina känslor och tankar. (Boken i tiden, 1997, s 24-
28) Språket betonas även av Norström som pekar på att boken innehåller ett rikt språk. Efter-
som unga lär sig det språk de möter är det språk som förmedlas av yttersta vikt. Genom boken
kan ungdomarna också utveckla sin egen fantasi och möta världar som kan bredda deras refe-
rensramar. (Norström, 1997, s 17-18)

Om ungdomarnas egna krav på läsning diskuterar bland andra Appelyard och Rosenblatt.
Appleyard menar att ungdomar själva efterfrågar upplevelser och identifikation så att de kan
leva sig in i romanerna och hitta sig själva. Samtidigt lyfter han fram ett realismkrav eftersom
ungdomarna nu upptäcker och ifrågasätter den verkliga världen. Böckerna ska också ge upp-
hov till eftertanke eftersom ungdomarna jämför böckerna med sig själva och den egna miljön.
(Appleyard, 1994, s 106, 108, 111) Rosenblatt framhåller att texten i mötet med ungdomsläsa-
ren kan ge betydelse och ordning till det som i verkliga livet kan tyckas meningslöst och oor-
ganiserat. Den unge läsaren kan i litteraturen upptäcka formar som denne kan hälla sina egna
oklara känslor i. I interaktion med texten kan det som normalt skulle vara döda fakta istället få
en mening knuten till sig. (Rosenblatt, 2002, s 45-46) Brodows elever lyfter fram litteraturen
som bra för den språkliga utvecklingen, som att ge kunskaper om tid, rum och samhälle, som
att ge inlevelse, självkännedom och känsloutveckling och som fantasiutveckling och avkopp-
ling. Kulturarvets värde tycks dock inte vara lika viktigt för ungdomarnas läsande. (Brodow,
1985, s 126, 129-132, 164)

Även övrig litteratur jag har valt att referera till i min uppsats lyfter fram läsningens vikt som:
kunskap, språk, demokrati, upplevelser, känslor, stimulering och utvecklande av fantasin,
kulturarv, avkoppling och livserfarenhet. (Se framförallt: Svensson, 1988, Bergsten, 1996,
Amborn och Hansson, 1998, Litteraturen och läsandet, 1998) Allt ovanstående lyfts fram av
mina informanter men i olika utsträckning. Anna lyfter fram språket och språkutvecklingen
och menar att detta leder till demokrati och att allt bottnar i kunskap. Sara lyfter fram språket,
empatin och lusten. Jenny lyfter framförallt fram avkopplingen men även utvecklingen och
språket. Karin lyfter fram samhällets krav på språk och kunskap men menar även att läsning
är bra för empatin och demokratin. Även Malin poängterar språket och utvecklingen liksom
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Sofia som även betonar demokratin. Pia menar att läsning kan ge både förståelse, kraft, hjälp
och tröst samt ge en sätt att tänka. Åsa framhäver upplevelser, identifikation och kunskaper
som viktiga aspekter av läsandet.

6.5.1 Kvalitetsbegreppet

I sin doktorsavhandling visar Jofrid Karner Smidt på två olika sorters litteraturförmedling:
den efterfrågestyrda och den aktivt rekommenderande och bildande. Den efterfrågestyrda lit-
teraturförmedlingen sätter låntagarens önskemål i centrum och är försiktig med att sätta kva-
litetskrav. Att rekommendera böcker i enighet med låntagarnas önskemål är det samma som
att respektera andra människor. (Smidt, 2002, s 262) Detta är något som framhävs av Sara,
Jenny, Malin och Sofia. Sara anser det till och med som nedvärderande för biblioteket om det
inte kan tillgodose låntagarnas önskemål. Hennes bibliotek kan därför erbjuda en del av den
så kallade skräplitteraturen till de som önskar men samtidigt påpekar hon vikten av att ung-
domarna kommer vidare i sin läsning. Jenny menar att om ungdomar läser så spelar det ingen
roll vad de läser. Hon har även själv ett speciellt tycke för så kallade Harlekinromaner. Malin
gör sina inköp efter det som efterfrågas oavsett vad detta är. Likt Jenny tycker hon att det är
viktigare att läsa än vad man läser och likt Sara anser hon att man kan tipsa om litteratur så att
de kommer vidare i sin läsning. Sofia accepterar inte bara skräplitteraturen hon är till och med
övertygad om att denna period med läsning av skräplitteratur är nödvändig för att läsutveck-
lingen ska komma vidare.

Den aktivt rekommenderande och bildande litteraturförmedlingen efterfrågar ett visst kvali-
tetskrav på litteraturen. Här ställs litteraturens utvecklande funktion i centrum. Detta innebär
att en respekt visas mot låntagarna eftersom utvecklingen är ett uttryck för värdesättning.
(Smidt, 2002, s 264) Denna linje framhävs av Anna, Karin, och Pia. De ifrågasätter alla om
biblioteket verkligen ska ha allt. Anna menar att ungdomarna ofta nöjer sig med svaret att
biblioteket inte har vissa böcker och väljer då istället något annat. Karin ställer krav på inne-
håll och språklig kvalitet då hon gör sina inköp. Pia menar att kvalitetslitteratur vinner i läng-
den och att denna litteratur inte är svårare än skräplitteratur att läsa. Men både Anna, Karin
och Pia menar att ungdomarna själva får avgöra vad de ska läsa och de kan till och med upp-
mana dem till detta.

Ungdomarna i Brinks undersökning bekräftar delvis ovanstående resonemang eftersom de
uppger sig ha ett mättat intresse för skräplitteratur och orienterar sig därför hellre mot annan
litteratur. (Brink, 2000, s 48) Åsa kan jag varken placera in i den efterfrågestyrda eller den ak-
tivt rekommenderande och bildande litteraturförmedlingen. Åsa framhäver ett kvalitetskrav på
grund av innehållet men skulle en bok av hög kvalitet ha ett innehåll som kan verka nedvärde-
rande kommer denna inte att köpas in. Hon menar att lite skräplitteratur är okej så länge det
finns balans i biblioteksutbudet.

Kvalitetsbegreppet är också något som intimt hänger samman med frågan om vi ska läsa för
nytta eller nöje. Enligt Bengtsson har det skett en förskjutning av läsandet från nytta till nöje
under de senaste årtiondena. Det centrala har blivit att man läser, inte vad man läser. (Bengts-
son, 1998) Även Lindö och Amborn och Hansson redogör för denna förskjutning då de ge-
nom att studera skönlitteraturens roll i läroplaner har undersökt hur samhällets syn på skön-
litteratur förändrats över tid. Under 1800-talet och större delen av 1900-talet var läsningen för
nytta överordnad nöjesläsningen. Läsningen skulle ske för att ge eleverna kunskaper och ut-
veckla dem. Ur den senaste läroplanen betonas dock lusten. (Lindö, 1998, Amborn och Hans-
son, 1998) Betoningen på att istället för vad är inte mina informanter riktigt överens om men
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oavsett hur de står i kvalitetsfrågan så betonar de läsningen för nöje framför nyttan. Men de
flesta menar att läsningen ska ske för både nöje och nytta.

6.5.2 Faktorer som påverkar ungdomarnas läsning

Cai Svensson menar att det är viktigt med förebilder för att man ska kunna läsa. Förmedlarna
måste själva älska läsningen och kunna förmedla denna känsla. I detta har föräldrarna en
mycket viktig roll. (Svensson, 1988, s 78) Även Brink lyfter fram föräldrarna och hemmiljön
som viktiga faktorer för ungdomarnas läsande. De första biblioteksbesöken sker oftast till-
sammans med föräldrarna och det är ifrån hemmiljön som många böcker hittas och läses.
(Brink, 2000, s 46) Appleyard anser att andra intressen som TV och bio kan konkurrera ut
läsningen. (Appleyard, 1994, s 99-100) Om detta är inte ungdomarna själva överens. De me-
nar att media till och med kan verka i ett läsinspirerande syfte. (Brink, 2000, s 47) Detta be-
kräftas även i Spenkes undersökning där över hälften av ungdomarna någon gång har läst en
bok på grund av mediainspiration. (Spenke, 1982, s 70) Mina informanter lyfter alla fram
föräldrarnas betydelse för ungdomars läsning. Men det innebär automatiskt inte att om man
har fått läsning hemifrån så är man en läsare. Karin menar att det mesta handlar om mognad
och att läsare blir man på grund av olika omständigheter som sker när det sker. Media som
läsinspirerande faktor lyfts fram av Sara (dokusåpor), Karin, Sofia (reklam) och Pia. Bibliote-
kariens egen roll som litteraturförmedlare betonas av de flesta informanter som en läsinspire-
rande faktor. Speciellt tydligt blir detta hos Malin som poängterar ett trevligt bemötande, ett
visat intresse och engagemang och en respekt att ta deras frågor på allvar. Andra faktorer för
ungdomarna i deras läsande är kamrater, förebilder som lärare och kändisar, det liv och den
tid de lever i, den läsfrämjande verksamheten och böckerna själva. Åsa menar till och med att
allt påverkar ungdomarnas läsning.

6.5.3 Hur ska man undvika känslan av tvång

Cai Svensson är en av forskarna som framhäver att man inte kan tvinga någon till att bli lä-
sare. Istället bör vi visa vad litteraturen kan betyda för just ungdomarna själva genom att lyfta
fram deras intressen. Läsningen måste knyta an till ungdomarnas egna upplevelser och pro-
blem. (Svensson, 1988, s 78) Detta är också något som en av Furhammars kategorier handlar
om. Han talar om den personliga upplevelseläsningen där läsaren är medagerare och starkt
upplever textens innehåll som även anknyter till dennes identitet. (Furhammar, 1997, s 140)

Även Carina Spenke tar upp liknande aspekter i sin doktorsavhandling. Hon menar att man
måste hitta motivationen till att läsa. Det är när man blir berörd av det lästa som intresset och
viljan väcks. Att planera in litteraturen i ett meningsfullt sammanhang knutet till ungdomarnas
egna intressen och erfarenheter är ett sätt att skapa läsmotivation på. (Spenke, 1982, s 65)
Detta är något mina informanter håller med om i hög grad. De menar att det gäller att försöka
hitta det som handlar om ungdomarnas egen verklighet. Tvångstanken ska undvikas och
glädjen i läsandet ska visas. Ungdomar vill läsa om teman som berör dem, om samhället av i
dag och om den tid de själva lever i.

Att hitta lusten genom att utgå ifrån ungdomarnas egna intressen är något som Karin ger ex-
empel på. Hon utgick ifrån elevernas filmintresse och utifrån detta valde hon att enbart arbeta
utefter filmatiserade böcker. Det är också viktigt att inte ge ungdomarna för svåra böcker.
Detta är något som bland andra Rosenblatt påpekar. Hon menar att en ovan läsare inte ska
börja med något tungt litterärt verk eftersom det kan sakna relevans för denne. Det är först då
läsaren kan känna den egna upplevelsen som denne kommer att förstå litteraturens njutning.
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(Rosenblatt, 2002, s 36) Flera av mina informanter påpekar att böckerna inte ska vara för
tjocka eftersom det kan verka avskräckande, men det får heller inte vara svårlästa tunna
böcker. Att berätta om böckerna så att de läsovana ungdomarna vet vad de handlar om är
också något som görs liksom högläsning vilket är av speciell vikt för de ungdomar som fortfa-
rande tycker att det är tekniskt jobbigt att själva läsa. Små grupper är också något som beto-
nas. Åsa brukar ta till en bra replik till ungdomarna i frågan om läsning: ”Du måste inte läsa
det här men du får.”                    
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7 Slutdiskussion

I detta kapitel för jag en slutdiskussion över denna uppsats och de resultat som min empiriska
undersökning har lett fram till. Jag har valt att strukturera denna slutdiskussion efter de fråge-
ställningar jag presenterade i samband med syftet i uppsatsens inledning. Det som kommer att
beröras är hur bibliotekarierna har sett på begreppen läsfrämjande och bokprat, hur deras läs-
främjande verksamhet ser ut, vilka roller de anser sig ha för ungdomarna i deras läsande, om
den läsfrämjande verksamheten bidrar till nya läsare bland ungdomarna och varför man bör
läsa. I kapitlet där jag diskuterar synen på läsfrämjande och bokprat kommer jag även att be-
röra mina informanters olika yrkesroller och kunskaper. I kapitlet där jag diskuterar varför
man bör läsa kommer jag även att ta upp faktorer som påverkar ungdomars läsning samt göra
några sammanfattande kommentarer över denna uppsats.

7.1 Hur ser bibliotekarierna på begreppen läsfrämjande och bokprat?

Då jag inledde mitt uppsatsarbete om den läsfrämjande arbetet inbillade jag mig att detta var
ett väl dokumenterat område och att det skulle vara lätt att få tag på informanter till undersök-
ningen. Jag hade fel. Den vetenskapliga forskningen om läsfrämjande verksamhet för ungdo-
mar verkar vara mycket begränsad. Folkbibliotekarier som arbetar med läsfrämjande verk-
samhet för ungdomar verkar vara få. Men detta kan också bero på hur man väljer att definiera
begreppet läsfrämjande. Kanske hade jag fått betydligt fler svar om jag hade definierat be-
greppet som allt ett bibliotek gör för att väcka ungdomarnas läslust. Begreppets komplexitet
blev jag dock ganska snabbt klar över men att termen bokprat kunde ha olika betydelser för
olika människor reflekterade jag inte över förrän den empiriska undersökningen gjordes. På
biblioteken i den kommunen där jag växte upp har det aldrig funnits några läsecirklar men
några gånger varje termin fick vi i klassen besök av en bibliotekarie som presenterade böcker
för oss. Därför kan jag likt Sofia säga att jag inte tror att den läsfrämjande verksamheten är ett
bra sätt att inspirera till nya läsare – jag vet att det är det.

De informanter jag har intervjuat i den empiriska undersökningen har alla olika bakgrund och
bibliotekarieyrken. Anna är folkbibliotekarie, Sara och Åsa är folkbibliotekarier men arbetar
även på skolbibliotek (Sara på ett integrerat bibliotek och Åsa på en F-9 skola). Jenny och
Sofia jobbar båda på skolbibliotek medan Karin och Pia jobbar på gymnasiebibliotek. Malin
arbetar på ett integrerat folk- och skolbibliotek. Trots denna skillnad mellan informanterna ser
deras läsfrämjande arbete likvärdigt ut. Den största skillnaden som man kan se är att skol- och
gymnasiebibliotekarierna själva ansvarar för sina respektive bibliotek och därmed även har
hand om arbetsuppgifter som utlån, återlämning och hylluppställning. Fördelen med detta är
att de då kan få en mer direktkontakt med låntagarna och att de därmed även kan bedriva läs-
främjande över disken. Eftersom de själva då ställer upp böckerna i hyllorna kan man också
anta att de då får en bättre överblick över vad som lånas ut än vad folkbibliotekarierna får
(eftersom det på dessa bibliotek finns biblioteksassistenter som gör dessa uppgifter).

För att kunna bedriva läsfrämjande verksamhet betonar samtliga av mina informanter att de
behöver ha kunskaper om dem man främjar och att man själv behöver läsa den litteratur som
förmedlas för att kunna veta vad som finns och vad som passar varje individ. Utbildning i
läsfrämjande verksamhet är dock ingenting som har ingått i alla informanters utbildning till
bibliotekarier. Men både Karin och Pia har haft bokpratsövningar under bibliotekarieutbild-
ningen vilket är något som kan diskuteras. Kanske skulle det vara en idé att återigen införa
sådana bokpratsövningar i bibliotekarieutbildningen eftersom tjänster som riktar sig till barn
och ungdomar faktiskt innehåller bokprat i klassrum eller i biblioteket. Endast två av mina
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informanter har således haft sådana övningar medan alla åtta informanter faktiskt utöver detta
i sitt yrke. Å andra sidan har de sex informanter som inte haft sådana övningar under utbild-
ningstiden inga problem med att bokprata och några direkta efterfrågningar om att återinföra
denna övning har inte framgått under intervjuerna.

7.2 Hur ser deras läsfrämjande verksamhet ut?

Den läsfrämjande verksamheten har på mina informanters bibliotek sett liknande ut. Bokprat,
exponering av böcker och tillgodoseende av inköpsförslag är något som har förekommit på
samtliga bibliotek. Även utställningar, projekt, visningar, informationssökning och författar-
besök förekommer om än inte lika vanligt som de tre ovanstående aspekterna. Hos samtliga
informanter har jag också kunnat utläsa ett tydligt användarperspektiv då de har satt lånta-
garna (i det här fallet ungdomarna) i centrum för verksamheten. Det som framförallt brister i
den läsfrämjande verksamheten är bristen på resurser. Mer tid och mer pengar är något som
efterfrågas.

Arbetet med den läsfrämjande verksamheten upplevs av mina informanter som något positivt
och inspirerande men exempel har också funnits när det inte har fungerat. Ungdomar är en
speciell användargrupp som inte alltid lägger koncentrationen där den borde vara. När det inte
fungerar kan både låntagare och bibliotekarier gå varandra på nerverna. Ett exempel på detta
ger Anna som ibland har tvingats avslutat bokpraten i förtid då ungdomarna har vägrat att
lyssna. En annan negativ aspekt när det gäller den läsfrämjande verksamheten för ungdomar
är att det oftast är tjejer som engagerar sig. Detta kanske kan bero på att jag endast har inter-
vjuat kvinnliga bibliotekarier. För att den läsfrämjande verksamheten ska fungera krävs det
med andra ord dels engagemang från bibliotekarierna själva men det krävs även en del av dem
som verksamheten riktar sig till. Utöver detta krävs samarbete med övriga personer i ungdo-
marnas närhet som exempelvis lärare. Ett gott samarbete med dem kan medverka till att ex-
empelvis bokpraten inte bara går ungdomarna förbi utan att de också ges tillfälle att läsa när
inspirationen väl är där.

7.3 Vilka roller anser sig bibliotekarierna ha för ungdomarna i deras läsande?

Något som jag tycker har varit extra intressant att se är att samtliga av Jofrid Karner Smidts
roller kan appliceras på alla mina informanter. Bibliotekarien som kritiker och litteraturkän-
nare är den roll som tydligast kan ses hos mina informanter eftersom de själva har beskrivit
sin roll som den som kan. Även rollen bibliotekarien som socialantroprolog har varit mycket
markant hos informanterna eftersom de alla under intervjuerna har påpekat att den läsfräm-
jande verksamheten handlar om att hitta rätt bok till rätt person vid rätt tillfälle. Bibliotekarien
som pedagog och bibliotekarien som marknadsförare är två roller som inte framgår lika tyd-
ligt under intervjuerna. Ingen av informanterna vill kalla sig för lärare, de är bibliotekarier och
inget annat. Men pedagogrollen innebär också att inspirera och visa på glädjen i att läsa och
när man ser till den asspekten blir rollen mer framträdande. Genom bokprat och skyltning av
böcker har informanterna även rollen som marknadsförare trots att de själva är mycket spar-
samma med att framhäva denna roll. Att rollen som vanlig människa tydligt framgår under
intervjuerna är jag inte särskilt förvånad över eftersom bibliotekarieyrket idag handlar mycket
om människor (vilket även Åsa påpekar under intervjun).
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7.4 Bidrar läsfrämjande verksamhet till nya läsare bland ungdomarna?

Att den läsfrämjande verksamheten är ett bra sätt att inspirera till nya läsare råder det knap-
past någon tvekan om. Skulle inte informanterna vara övertygade om detta skulle det inte
heller vara någon idé att bedriva någon läsfrämjande verksamhet överhuvudtaget. Men fram-
förallt är det kontakten mellan förmedlare och låntagare som är viktig. Om en tredje person
som exempelvis en förälder är med bryts denna kontakt och den läsfrämjande verksamheten
misslyckas. I fråga om de mer strukturerade projekten lyfter några av informanterna fram att
detta fungerar speciellt bra eftersom det då finns ett tydligt mål och en plan samt att fler per-
soner då engagerar sig i verksamheten. När den läsfrämjande verksamheten inte handlar om
speciella projekt är den mycket omfattande med olika moment vilket jag tror ökar möjlighe-
terna för att varje person ska kunna hitta det som inspirerar just honom/henne. Informanterna
själva påpekar att bokprat är ett mycket välkomet inslag i ungdomarnas vardag och de är
också övertygade om att bokprat kan inspirera i alla fall för stunden. För dem som inte låter
sig inspireras av bokpraten kanske bibliotekens exponering av böcker passar bättre eftersom
de då i lugn och ro kan plocka fram de böcker som verkar mest intressanta för att ytterligare
granska dem.

7.5 Varför bör man läsa

Läsande är något som framhävs men det är inte något som är livsviktigt. Vill ungdomarna inte
läsa accepteras detta men möjligheten att välja måste finnas. Det som framförallt betonas som
viktigt för ungdomarna av att läsa är språket. Även identifikationen och kunskaper om andra
är viktiga aspekter som framhävs av mina informanter. Det är ungdomarna själva som ska
avgöra vad de ska läsa men vissa kvalitetskrav finns hos några av informanterna. Vi ska inte
”slänga på ungarna vad skit som helst” som Anna uttrycker det. Själv har jag haft inställ-
ningen att det är huvudsaken att man läser istället för vad man läser. Men Sofias resonemang
har fått mig att fundera. Jag tror att det ligger mycket i det hon säger när hon menar att perio-
den av skräplitteratur är något vi behöver för att kunna fortsätta med intresset för litteratur.
Kanske köps det till och med in för lite skräplitteratur till våra bibliotek? Å andra sidan har
ungdomsböckerna haft en enorm expandering under de senaste åren. Flera av informanterna
påpekar att produktionen av ungdomsböcker idag är mycket omfattande och att det där finns
både lätta och roliga böcker utan att de är alltför ”skräpiga”.

Den viktigaste faktorn som påverkar ungdomarnas läsande är föräldrarna enligt mina infor-
manter. Att någon har läst för en som liten och att böcker finns runt omkring en i hemmet är
viktigt men inte alltid avgörande. Det betonas att även läsande föräldrars barn kan bli ickelä-
sare. Andra faktorer som kan påverka ungdomars läsande är media. Speciellt nämns böck-
erna/filmerna Harry Potter och Sagan om ringen som både har föregåtts av stora reklamkam-
panjer. Media kan dock även påverka ungdomarnas läsning i negativ riktning om ungdomarna
istället för att läsa väljer att titta på TV. Detta är dock något ingenting som tycks oro infor-
manterna i min empiriska undersökning. Även Internet är något som mer och mer kan påverka
ungdomarnas läsning. Både bokförlag och bibliotek lägger numera ut boktips på nätet som
ungdomarna (och andra åldersgrupper) kan ta del av. Eftersom alla inte heller har tillgång till
Internet hemma kan biblioteket även fungera som porten ut i det virtuella då de tillhandahar
Internetuppkopplade datorer som kan bokas.

Några sammanfattande slutsatser för denna magisteruppsats är att det läsfrämjande arbetet är
mycket omfattande, att begreppen läsfrämjande och bokprat är mycket komplexa och att det
råder delade meningar hos bibliotekarierna om kvalitetskravet på böcker. Jag har själv blivit
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påverkad av informanternas läsfrämjande arbeten och vill nu därför själv ut i biblioteken och
utöva detta i verkligheten. Denna uppsats har gett mig inspiration och en vilja att testa de
idéer som framkom under intervjuerna i den empiriska undersökningen. Det som skulle vara
intressant att fortsätta studera inom ramen för den läsfrämjande verksamheten är hur ungdo-
mar själva ser på den läsfrämjande verksamheten och vad den betyder för dem. Även resulta-
ten av den stora landskampanjen Läsrörelsen som avslutades sommaren 2002 kan vara intres-
santa att undersöka. Hur deras verksamhet har sett ut, om det har lett till ett utökat läsande
bland ungdomarna och hur ungdomarna själva har sett på denna kampanj är några aspekter
som kan vara intressanta att forska om.
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8 Sammanfattning

Bakgrunden till denna uppsats bottnar i att ungdomars läsning har minskat under den senaste
tioårs perioden. Jag anser att bibliotekarierna och deras läsfrämjande verksamhet spelar en
stor roll för att vända denna trend. Att undersöka hur denna verksamhet ser ut och hur biblio-
tekarierna som arbetar med ungdomar uppfattar denna är av intresse för att kunna utveckla
detta. Anledningen till att jag valde just ungdomar som användargrupp är att jag i tidigare
arbeten har studerat ungdomar vilket har lett till ett ökat intresse från min sida att även i fort-
sättningen arbeta med denna användargrupp och då även aktivt medverka till att vända den
negativa lästrenden för ungdomar.

Denna uppstats syfte har varit att undersöka åtta stycken bibliotekariers syn på läsning och
deras uppfattningar om läsfrämjande verksamhet för ungdomar i åldern 13-19 år. Jag ville se
hur läsfrämjande verksamhet ser ut, varför det är viktigt att läsa och hur samhällets syn på
läsning har förändrats över tid. Uppsatsens huvudfråga har varit att undersöka om läsfräm-
jande verksamhet för ungdomarna i denna ålder är ett bra sätt att inspirera till nya läsare. Uti-
från denna övergripande fråga har min frågeställning haft fem frågor:

-Hur ser bibliotekarier på begreppen läsfrämjande och bokprat?
-Hur ser deras läsfrämjande verksamhet ut?
-Vilka roller anser sig bibliotekarierna ha för ungdomarna i deras läsande?
-Bidrar läsfrämjande verksamhet till nya läsare bland ungdomar i åldern 13-19år?
-Varför bör man läsa?

För att kunna besvara denna frågeställning har jag utfört åtta stycken kvalitativa intervjuer
med bibliotekarier. Materialet från denna intervjuundersöknings resultat har först presenterats
som individuella fall i resultatredovisningen för att sedan ligga till grund för den analys som
gjordes där informanterna har ställts mot varandra och jämförts. Inför denna analys har ett
teorikapitel som presenterar Jofrid Karner Smidts resonemang över skönlitteraturens roll på
biblioteken och bibliotekariernas egna roller utarbetats. En litteraturgenomgång har gjorts där
litteratur som rör ämnesområdet har presenterats. Bibliotekariens

I uppsatsens tredje kapitel presenteras Jofrid Karner Smidts resonemang som jag har valt att
använda för att belysa och analysera min empiriska undersökning. Dessa är:

-Bibliotekariernas uppfattningar om skönlitteraturens roll på biblioteket
-Bibliotekariens olika roller.

Smidt kommer fram till två olika sorters litteraturförmedlingar: den efterfrågestyrda och den
aktivt rekommenderande och bildande. De bibliotekarier som framhäver den efterfrågestyrda
litteraturförmedlingen ser till låntagarnas behov och intressen oavsett vilka dessa är medan de
bibliotekarier som ställer sig bakom den aktivt rekommenderande och bildande litteraturför-
medlingen efterfrågar ett visst kvalitetskrav på den litteratur de förmedlar. De fem olika roller
som bibliotekarien kan ta och som presenteras är bibliotekarien som kritiker och litteraturkän-
nare, bibliotekarien som socialantroprolog, bibliotekarien som pedagog, bibliotekarien som
marknadsförare och bibliotekarien som vanlig människa.

Litteraturgenomgången har delats in i kapitel med rubrikerna:

-Ungdomar och läsning
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-Historisk syn på ungdomar och läsning
-Varför bör man läsa
-Läsfrämjande

I kapitlet ungdomar och läsning har jag redogjort för vad läsningen kan betyda för ungdomar
och hur samspelet mellan läsare och text kan se ut. I kapitlet historisk syn på skönlitteratur
och läsning har jag visat hur synen på detta har förändrats över tid och att det har gått från
nytta till nöje. Varför bör man läsa heter nästa kapitel där jag har ställt skönlitteraturen i cent-
rum och behandlat dess roller som exempelvis språk, demokrati, kunskap och upplevelse. Sist
kommer kapitlet om läsfrämjande där jag har redogjort för hur läsningen kan göras mer lust-
fylld. Jag har här även berört det ekonomiska, hur samarbetet ser ut samt presenterat några
läsfrämjande projekt.

Denna litteraturgenomgång har sedan vävts in i kapitlet analys och diskussion där jag har pre-
senterat och resonerat över undersökningens resultat. Resultaten har visat att begreppen läs-
främjande och bokprat är mycket komplexa och att de kan ha olika betydelse för olika männi-
skor. Läsfrämjande kan dels ses som allt ett bibliotek gör för att väcka läslust men det kan
också ses som specifika läsfrämjande projekt. Bokprat kan dels definieras som att ett urval
böcker presenteras för en grupp ungdomar genom att bibliotekarien berättar om varje bok men
bokprat kan också definieras som en diskussion av böcker som sker gemensamt med både
bibliotekarier och låntagare. Kunskaperna som mina informanter behöver för att kunna be-
driva läsfrämjande verksamhet är kunskaper om dem som ska främjas och kunskaper om den
litteratur som förmedlas. Utbildning i läsfrämjande är dock ingenting som har ingått i alla
informanters bibliotekarieutbildningar. Den läsfrämjande verksamheten innehåller exponering
av böcker, bokprat, utställningar, författarbesök, tillgodoseende av inköpsförslag, visningar,
informationssökning och projekt av olika slag. Det som framför allt brister i den läsfrämjande
verksamheten är bristen av resurser som tid och pengar. För att den läsfrämjande verksamhe-
ten ska fungera krävs engagemang både från bibliotekarierna själva och från dem som verk-
samheten riktar sig till.

Resultaten visar också att informanterna alla är goda litteraturförmedlare eftersom de alla är
kritiker och litteraturkännare, socialantroprologer, pedagoger, marknadsförare och vanliga
människor. Resultaten av denna empiriska studie visar även att läsfrämjande verksamhet för
ungdomar mellan 13-19 år faktiskt kan inspirera till nya läsare. Framförallt är det kontakten
mellan förmedlare och låntagare som är viktig men även de strukturerade projekten då fler
resurser släpps till bidrar starkt till detta. Informanterna i min undersökning betonar framför-
allt språket i vikten av att läsa. Även identifikation och kunskaper om andra lyfts fram som
viktiga aspekter i läsningen. I frågan om kvalitetskravet ställer sig några informanter bakom
den efterfrågestyrda litteraturförmedlingen medan några ställer sig bakom den aktivt rekom-
menderande och bildande litteraturförmedlingen. En slutsats över detta är dock att det är ung-
domarna själva som ska avgöra vad de ska läsa. Några faktorer som kan påverka ungdomar-
nas läsande är föräldrar, media, vänner, böckerna själva och olika förebilder.



74

9 Källförteckning

9.1 Otryckt material
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Bilaga 1 – Brev till informanter

Hej!

Jag heter Lina Ehrin och läser biblioteks- och informationsvetenskap på Bibliotekshögskolan i
Borås. Jag arbetar nu på mitt examensarbete, en magisteruppsats i ämnet "Läsfrämjande verk-
samhet för ungdomar i åldern 13-19 år”. I denna uppsats ska en empirisk studie ingå där jag
ämnar intervjua bibliotekarier på folkbibliotek om deras arbete med detta. Jag söker nu perso-
ner att intervjua i denna studie och undrar om du vill ställa upp. Jag söker dig som arbetar
med eller har arbetat med läsfrämjande verksamhet för ungdomar i åldern 13-19 år.

Intervjun kommer att ske i mars eller i april. Du kommer att vara helt anonym och endast jag
kommer att veta vem som har sagt vad. Det är helt frivilligt om du vill delta eller inte men jag
hoppas att just du vill delta i att föra forskningen inom detta ämne framåt.

Var vänlig och skicka svar till min mailadress om du vill delta så hör jag av mig när det blir
dags för intervjun. Om du har några frågor är du också välkommen att höra av dig.

Hälsningar
Lina Ehrin
E-mail: lina_ehrin@hotmail.com
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Bilaga 2 – Frågemall

1. Berätta lite om dig själv!
• Utbildning?
• Tidigare arbeten?
• Varför blev du bibliotekarie?
• Arbetsuppgifter?
• Vad tycker du om att läsa?

2. Vad innebär begreppet läsfrämjande för dig?
• Tankar om läsfrämjande?
• Vad främjar läsaning?
• Vilka kunskaper tycker du att du behöver för att kunna bedriva läsfrämjande?
• Är det viktigare att få ungdomar att läsa än vuxna?
• Har du fått någon utbildning i läsfrämjande/Vad fick du lära dig då?

3. Berätta hur du gör för att främja läsning?
• Boksamtal?
• Tillgodoseende av inköpsförslag?
• Författarbesök?
• Boksnurror?
• Utställningar?
• Skyltning av böcker?
• Projekt?
• Finansiering?
• Samarbete? (skolor, fritidsgårdar etc)
• Hur får du inspiration till ditt läsfrämjande arbete?
• Hur ska man ta sig an läsovana ungdomar?

4. Vilken roll tycker du att du har för ungdomarna i deras läsande?

5. Tror du att läsfrämjande verksamhet är ett bra sätt att inspirera till nya läsare?
• Varför/Varför inte?

6. Tycker du att det är viktigt att läsa?
• Varför/Varför inte?
• Är det viktigt vad ungdomar läser – kvalitetsbegreppet?
• Vem/vilka tycker du ska avgöra vad ungdomarna ska läsa?
• Ska man läsa för nytta eller nöje?
• Vilka faktorer tror du påverkar ungdomarnas läsande?
• Hur kan man bedriva läsfrämjande verksamhet utan att det kan uppfattas som ett tvång?

Förslag?


