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1 Inledning 
 
Under vår utbildning på bibliotekshögskolan gick vi en kurs med namnet “Barn, unga, 
läsning och samhället”. I kursen togs det upp diskussioner kring pojkars läsning och 
problemet med att unga och framförallt pojkar läser allt mindre. Vi tycker det är 
intressant och oroande att barn och unga läser allt mindre och att även läskunnigheten 
sjunker. Barn och pojkars läsning är även ett ämne som ofta tagits upp i olika medier 
och debatter där frågan ofta är “varför?”. Dessa debatter och artiklar väckte även frågan 
hos oss. Varför läser barnen mindre? Vi började även fundera på vad vi, som framtida 
bibliotekarier, skulle kunna göra för barnen och deras läsning.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Intresset kring barn och läsning fick oss att söka upp statistik kring hur läsandet och 
läskunnigheten ligger till i nuläget. Något intressant vi fann var att vid år 2010 hade 
bokläsningen under en vanlig dag gått ner 7 procentenheter sedan år 2000 bland 
pojkarna i åldern 9-17 år (Höglund, 2012. s. 65). År 2012 hade pojkarna i åldern 9-17 
års läsning minskat med ytterligare 5 procentenheter (Mediebarometern, 2012. s. 105). 
Dessa siffror visar alltså på en tydlig nedåtgång och intresset för att undersöka ämnet 
djupare stärktes. Vad händer om läskunnigheten fortsätter att sjunka? Professor Lars 
Höglund skriver att läsning är viktigt på många olika sätt, läskunnigheten är nyckeln till 
en lyckad skolgång och för personlig utveckling. Läskunnigheten är även en 
förutsättning för att kunna hantera information. Utan en god läskunnighet blir det svårt 
att komma ut på arbetsmarknaden, att kommunicera och att fungera i samhället 
(Höglund 2012, s. 45). 
 
Det var speciellt pojkars minskade läskunnighet och läsförståelse som förbryllade oss. 
Vad är det som gör att pojkar läser mer sällan och i flera fall sämre än flickor? Ross et 
al. skriver om “the boy problem” där pojkarna tar avstånd från läsning och sällan läser 
litteratur. En orsak till detta problem kan vara att läsning ibland anses vara något 
kvinnligt eftersom det vanligtvis är mammor som läser för sina barn och att de flesta 
förskollärare och barnbibliotekarier är kvinnor (Ross 2006. s. 91). Gunilla Molloy 
skriver att pojkar ofta försöker bygga upp sin maskulinitet med hjälp av mönster som de 
uppfattar i deras omvärld. Hon menar att unga pojkar kan uppfatta maskulinitet som 
något som är motsatsen till kvinnlighet och om läsning anses vara något kvinnligt tar 
pojkarna kanske därför avstånd från en sådan aktivitet (Molloy 2007, s. 35).  
 
Som vi nämnt så tar unga och i synnerhet pojkar till sig allt mindre litteratur 
(Mediebarometern, 2012. s. 104), som vi i denna uppsats valt att definiera som så att det 
innefattar både skön- och facklitteratur i alla dess format (e-böcker, pappersböcker, 
ljudböcker eller punktskrift). Det finns många olika faktorer som kan spela in och 
påverka läsningen i negativ riktning. Höglund argumenterar för att läsning är viktigt på 
många olika områden. Det är viktigt för att kunna utvecklas som person och för att klara 
sig i samhället och inte minst för att kunna ha en fungerande demokrati (Höglund 2012, 
s. 45). Höglund nämner att bokläsningstrenden i stort är stabil, men svagt nedåtgående 
sedan 1995. I PIRLS studier kan man se att svenska elevers resultat har, sedan 2001, 
gått från att vara signifikant bättre än elever i alla övriga 17 PIRLS-undersökta länders 
resultat till att 2011 enbart vara bättre än 7 av de jämförbara länderna. Nedgången av 
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resultaten i Sverige syns tydligt i båda typerna av förståelseprocesser. Mellan 2001 och 
2011 gick eleverna i Sveriges poäng för textbaserade förståelseprocesser från att vara 
566 poäng till 543, det är alltså en nedgång på 23 poäng. Sveriges resultat för tolkande 
och värderande förståelseprocesser var 558 poäng år 2001 och gick ner till 540 poäng år 
2011. Det är alltså en nedgång med 18 poäng (Skolverket 2012, s. 30 ff.). Beroende på 
hur väl eleverna har klarat olika uppgifter i läsprovet identifieras fyra 
läsfärdighetsnivåer i PIRLS. De nivåer som finns är: avancerad (625 poäng), hög (550 
poäng), medel (475 poäng) och elementär (400 poäng). I Sverige år 2001 var det 15 
procent av eleverna som presterade på den avancerade nivån och i jämförelse med 2011 
där det enbart var 9 procent av eleverna som presterade på den avancerade nivån kan 
man se en nedgång på 6 procentenheter (Skolverket 2012). 
 
Något som fått stor uppmärksamhet i medier är olika studier om läsvanor och 
läsförmåga som ofta visar på nedåtgående resultat för barn i Sverige och då speciellt 
pojkarna. Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) är en studie vars 
syfte är att undersöka läsförmågan hos elever i årskurs 4 (Skolverket 2014). Resultatet 
visar att tre av länderna som deltagit i undersökningen inte uppvisar någon signifikant 
skillnad mellan pojkars och flickors resultat. I Sverige är skillnaden 14 poäng, till 
flickornas fördel. Det finns inget land där pojkar når högre resultat i läskunnighet än 
flickor (Skolverket 2012, s. 39 f.). 
 
Problemen kring bristande läsförmåga och intresse har, som tidigare nämnt, blivit 
mycket uppmärksammade de senaste åren i olika medier och debatter. År 2013 
publicerade Göteborgs-Posten ett antal debattartiklar där de diskuterade hur de skulle få 
pojkar att läsa mer och politiker skrev att pojkars läsning är en viktig framtidsfråga. 
Många medier tar även upp litteraturutredningens publikation Läsarnas marknad, 
marknadens läsare där olika forskare skriver om läsning. Monica Rosén skriver bland 
annat att det intensiva samhälle vi lever i idag ställer höga krav på läskunnighet och 
informationsförståelse. Hon visar även många olika siffror som visar på samma sak som 
vi tidigare tagit upp - barn och då speciellt pojkars läsförmåga sjunker (Rosén 2012). 
Dessa återkommande resultat är något som även politikerna tagit åt sig utav då de i den 
gällande bibliotekslagen har lagt ett större fokus kring barn och ungas läsning: 
  

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för 
att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att 
erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar (Bibliotekslag, SFS 
2013:801). 
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1.2 Problemformulering 
 
Den minskade läsförmågan hos barn och speciellt pojkar, som resultaten i PIRLS-
undersökningarna har visat, ses som ett problem hos både politiker och forskare (se 
bakgrund). Dock fortsätter läsförmågan att sjunka, trots både politiskt och vetenskapligt 
engagemang, vilket hos oss för fokus till de som arbetar med att väcka läslust hos barn. 
En yrkesgrupp som arbetar med att väcka läslust är barn- och skolbibliotekarier.  Med 
avstamp i den gällande bibliotekslagen och bibliotekens uppgift att stimulera till läsning 
och erbjuda litteratur utifrån barnens behov så finner vi att det är relevant att undersöka 
vad bibliotek och bibliotekarier gör för att främja läsningen hos barn och unga. Det vi 
finner relevant att undersöka i relation till pojkars läsning är bibliotekariernas 
inställning till förmedling av litteratur och om de uppfattar att pojkar läser mindre.  
 
Denna studie ämnar undersöka på vilket sätt barnbibliotekarier deltar i arbetet med att 
bromsa den minskande läsförmågan i Sverige bland barn och unga. Och även hur 
barnbibliotekarier ser på vikten av läsning i relation till barn och om pojkars minskade 
läsning uppfattas som ett problem. Studien ämnar också undersöka hur bibliotekarierna 
uppfattar, resonerar och arbetar kring den läsfrämjande verksamheten på biblioteken 
och om de har några speciella riktlinjer eller mål kring barn och läsning.  
 
Förhoppningen är att studien kommer bidra till en bredare och djupare syn på 
bibliotekariernas läsfrämjande arbete. Förhoppningsvis kan studien dessutom ses som 
inspiration till vidare forskning inom ämnet.  
 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen i hur bibliotekarier arbetar 
läsfrämjande med barn och då speciellt pojkars läsning och hur de reflekterar kring 
bibliotekens läsfrämjande verksamhet. 
 
1: Vilka mål eller riktlinjer har biblioteken kring barn och ungas läsning? 
2: Hur arbetar bibliotekarierna för att nå målgruppen och dess läsning? 
3: Hur resonerar bibliotekarierna kring valet av arbetssätt för att främja läsning? 

1.4 Avgränsningar 
 
I vår studie har vi valt att avgränsa oss till intervjuer med barnbibliotekarier om barn 
och då speciellt pojkars, i åldern 9-12,  läsning av litteratur. Vi valde åldern 9-12 
eftersom denna ålder är den så kallade “bokslukaråldern” enligt bland annat Karin 
Andolf-Johannesson som nämner detta i sitt examensarbete ”Vart tog slukarbarnen 
vägen?” (Andolf-Johannesson 1997). Vi valde att fokusera på pojkar eftersom det är 
pojkars läsförmåga som har gått ner mest i jämförelse med flickor. Det perspektiv vi 
valt att fokusera på i denna studie är bibliotekariernas. Anledningen till att vi valde ett 
bibliotekarieperspektiv och inte barnens perspektiv är för att vi fann det intressant att se 
på vilket sätt bibliotekarierna arbetar läsfrämjande när läsförmågan går neråt bland 
barnen. Vi valde även att avgränsa oss till barnbibliotekarier på grund av att vi anser att 
barnbibliotekariernas perspektiv kan vara av intresse för oss eftersom vi vill undersöka 
hur det läsfrämjande arbetet med barn kan se ut.   
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1.5 Centrala begrepp 
 
Här kommer vi presentera ett antal begrepp som vi finner nödvändiga att definiera då de 
är centrala i denna studie.  
 
Läskunnighet och läsförståelse är svårt att definiera då dess definitioner ofta 
sammankopplas, men många författare nämner dessa som skilda begrepp. Lena 
Kåreland nämner till exempel läskunnighet på följande sätt: ”Läskunnighet är frukten av 
läsinlärningen och betecknar ”kunnigheten” att formellt och tekniskt koda av en text 
samt att förstå vad en text handlar om på ytplanet” (Kåreland 2009, s. 89). Detta kan 
alltså innebära att den djupare förståelsen av text hänvisas till läsförståelsen. Ivar Bråten 
menar att det för läsförståelse krävs en interaktion mellan läsaren och texten. Han 
skriver också att läsförståelse handlar om att utvinna den innebörd som författaren själv 
lagt i texten men även skapa en egen mening med det som läses (Bråten 2008, s. 14). 
Kåreland och Bråtens definitioner av läskunnighet och läsförståelse är även de 
definitioner av begreppen som vi har valt att använda. 
 
Många studier vi tagit del av nämner även lässtimulans och läsfrämjande, vilket vi tror 
kan ha olika betydelse för olika människor. I vår uppsats har vi valt att definiera båda 
begreppen som så att det innefattar allt det bibliotekarierna gör för att öka intresset för 
litteratur och läsning. 
 
Övriga begrepp vi använder definieras under olika avsnitt i uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenterar vi litteratur som på olika sätt är relevant för uppsatsens syfte 
och problemformulering. Vi har genom tidigare studier och kurser hittat ingångar till 
relevant litteratur. Vi har även genomfört olika sökningar i databaser, sökmotorer och 
bibliotekskataloger för att hitta ny forskning och statistik. Detta avsnitt har vi valt att 
dela upp i fyra delar. Den första delen tar upp forskning kring varför det är bra att läsa, 
vilket vi tycker är viktigt att lyfta fram i denna uppsats där vi har som syfte att bredda 
kunskapen kring bibliotekariers läsfrämjande arbete, där läsning ofta står i fokus i ett 
samhälle där läsförmågan gått ner. Nästa avsnitt handlar om barns läsning, hur läsvanor 
förändrats och olika syner på varför den förändrats. Därefter kommer ett avsnitt om 
pojkars läsning som också beskriver förändrade läsvanor och vad som kan ha inverkan 
på dessa förändringar. Vi anser att dessa två delar kompletterar varandra och har en stor 
vikt i denna uppsats eftersom detta är forskarnas syn på barnens läsning, vilket kan vara 
intressant att jämföra med våra informanters, barnbibliotekariernas, syn på saken. Den 
sista delen handlar om läsfrämjande arbete. En del handlar om att använda forskning i 
arbetet som bibliotekarie och en annan del handlar om hur bibliotekarierna kan väcka 
läslust. 

2.1 Varför ska man läsa? 
 
Under denna rubrik presenterar vi den forskning som vi har funnit relevant för vår 
studie eftersom att den motiverar värdet av att läsa och stärker den läsfrämjande 
verksamhetens legitimitet.  
 
Magnus Persson, litteraturvetare och lektor i svenska vid Malmö högskola, skriver att 
frågan om varför man egentligen ska läsa skönlitteratur blir allt viktigare att ta ställning 
till i vår tids kulturella och medieteknologiska mångfald. Han menar att genomgången 
av svenskämnets styrdokument har försett oss med olika argument för varför det är 
viktigt att läsa som till exempel att litteraturläsning är språkutvecklande och att läsa 
litteratur motverkar odemokratiska värderingar. Men problemet med styrdokumenten är 
att legitimeringarna ofta formuleras som enkla påståenden där de goda effekterna av 
läsning antas ske automatisk. Persson efterlyser tydligare och starkare motiveringar som 
förhåller sig till frågan om den litterära bildningens betydelse, innehåll och tänkbara 
funktioner i ett samhälle där värdet av en sådan bildning är ifrågasatt (Persson 2007, s. 
218 ff.). Med nyckelorden demokrati, narrativ fantasi och kreativ läsning pekar Persson 
ut tre möjliga huvudkomponenter i en stark legitimering av litteraturläsningen. Han 
menar att litteraturen kan ge en demokratisk kompetens som innefattar kritiskt tänkande 
och att den utmanar våra värderingar och åsikter. Med narrativ fantasi menar han att 
litteraturen kan utveckla förmågan att sätta sig in i en annan människas situation. Och 
slutligen den kreativa läsningen som handlar om att läsningen ska vara lustfylld men 
samtidigt ska det vara möjligt att kunna gå in och närläsa texten för att se hur den är 
uppbyggd. Persson menar att det handlar om att utforska relationen mellan det naiva och 
det kritiska (Persson 2007, s. 247 ff.).  
 
Skönlitteraturen har många positiva sidor, skriver Lena Kåreland (2013) som tidigare 
var verksam vid litteraturvetenskapliga institutionen och institutionen för didaktik vid 
Uppsala universitet. Skönlitteraturen kan peka på motsättningar i tillvaron, förmedla en 
stämning eller öppna upp vår fantasi. Litteratur kan även ge oss insikt och kunskap. 
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Berättelser eller romaner handlar mycket om samtal, hur karaktärerna diskuterar och för 
fram deras åsikter. Litteraturen kan vara ett medel för att få inblick i andra människors 
tankar och handlingar men den kan även visa oss hur levnadsvillkor och förhållanden 
kan skilja sig från våra egna erfarenheter. Läsupplevelser bidrar till att forma vår egen 
personlighet och dessa läsupplevelser bygger också upp vår kulturella verkligenhet och 
ger oss ett system som med vars hjälp vi förhåller oss till vår omgivning (Kåreland 
2013, s. 167 f.). Kåreland argumenterar kring litteraturens vikt för vår personliga 
utveckling. Men för att kunna utvecklas personligt genom läsning krävs det att hjärnan 
förstår vad som läses. Aidan Chambers, hedersdoktor vid flertalet universitet och en 
outtröttlig förespråkare för barns rätt till litteratur, skriver i Böcker inom och omkring 
oss (2011) hur viktigt det är för barn att få en relation till litteratur. Barn som växer upp 
i läsfattiga miljöer har vid 5 års ålder hört 32 miljoner färre ord sägas än ett 
genomsnittligt medelklassbarn. Chambers nämner även att det vi läser bygger på det vi 
läst förut. Ju fler ordvariationer hjärnan har i sitt “arkiv” desto större är möjligheten att 
förstå en ny text (2011, s. 78 f.). När hjärnan ställs inför en ny text söker den efter 
matchningar av ord i “arkivet”, återfinns det inga ord kan texten upplevas som svår 
(Chambers 2011, s. 76 ff.). 
 
Flera mediedebatter har även tagit upp vikten av att läsa och detta har gett nytt fokus till 
problemet.  

2.2 Barns läsning 
 
Det finns ett antal forskare som skriver om barns läsning. Vi har valt ut några som vi 
tycker är relevanta för att få en överblick över barns läsvanor.  
 
Lena Kåreland skriver att barns minskade läsvanor har fått stor uppmärksamhet och 
debatterats i pressen. Varför det har blivit så uppmärksammat kan bero på att svenska 
barn tappar allt mer i läsförståelse. Internationellt ligger inte Sverige längre i topp utan 
har intagit en relativt medelmåttig plats. Kåreland skriver att oavsett ålder så läser 
flickor mer än vad pojkar gör i samma ålder. Unga pojkar och då särskilt de med sämre 
förhållanden i hemmet är de som är minst intresserade av läsning. Kåreland menar att 
barns läsvanor skiljer sig åt beroende på sociala villkor. Att ju högre utbildning 
föräldrarna har, desto mer läser de för sina barn. Kåreland beskriver att pojkar föredrar 
spänning och action framför faktaskildringar i fiktiv form. Vanligen är de även mer 
intresserade av fantasy än vad flickor är (Kåreland 2013, s. 84 ff.). Varför det är så går 
Kåreland inte djupare in på. 
 
Att barn och unga spenderar mycket tid till andra saker än läsning av litteratur på sin 
fritid finns det ett antal undersökningar om. I ”Texter som inte räknas? Om digitala läs- 
och skrivaktiviteter bland barn och unga” skriver Peter Andersson och Bitte 
Wilhelmsson Ramshage att spänningen mellan de traditionella läs- och 
skrivaktiviteterna i skolan och de aktiviteter de unga ägnar sig åt på fritiden blir allt mer 
påtaglig (Andersson & Wilhelmsson Ramshage 2010, s. 15). Barn och speciellt unga 
spenderar mycket tid med digitala medier. Barnen (10-12 år) i Anderssons och 
Wilhelmsson Ramshages text läste förhållandevis mycket traditionella texter men av de 
13 negativt inställda barnen till böcker var 12 av dem pojkar. Hos tonåringarna (13-16 
år) hade den negativa inställningen till böcker och traditionella medier ökat påtagligt då 
43 ungdomar var negativt inställda till bokläsning och 30 av dem var pojkar. 
Tonåringarna läser mer skärmbaserad text, såsom bloggar eller olika hemsidor och ca 
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70 procent av tonårspojkarna läser aldrig fiktiva böcker (Anderssons & Wilhelmsson 
Ramshage 2010, s. 22). Lars Höglund tar även upp förändringarna kring vilka medier 
som används mest. År 2000 låg tv och radio som de populäraste medierna, men fram till 
2010 har alla medier minskat i popularitet bland barn och unga förutom Internet som har 
ökat avsevärt i popularitet på 10 år (Höglund 2012, s. 65). I texten Läsandets kultur 
(SOU 2012:65) får vi veta vilka åldersgrupper som använder olika sorters medier och 
hur skillnaden ser ut där eftersom litteraturutredningen skriver att användningen av 
samtliga medier förutom Internet har minskat bland flickor och pojkar i åldern 9-17. 
Internet är ett i hög utsträckning textbaserat medium, dock är det relativt ovanligt att 
läsa skönlitteratur eller längre sammanhängande resonerande texter via Internet. Monica 
Rosén, professor i pedagogik på Göteborgs Universitet, har funnit att i länder där 
datoranvändningen ökat mest har nöjesläsningen på fritiden minskat liksom 
boklånefrekvensen på biblioteket. Hon menar att dessa mönster även finns i Sverige och 
att ju mer tid man spenderar vid datorn desto mindre spenderar man på läsning. Den 
målgrupp som spenderar mest tid på att läsa vid tidpunkten för undersökningen är barn i 
åldern 9-14, men läsning har sjunkit även i den gruppen. På sex år har läsningen en 
genomsnittlig dag bland barn i åldern 9-14 gått ner 13 procentenheter. År 2004 läste 72 
procent av barnen i åldern 9-14 en genomsnittlig dag, men år 2010 hade nivån gått ner 
till 59 procent. Enligt undersökningar gjorda av IEA har läsförståelsen hos 9 och 10-
åringar kontinuerligt minskat sedan 1971. Skillnaderna mellan pojkar och flickors 
läsförståelse har ökat sedan 1970. Flickor läser både mer och bättre än pojkar enligt de 
PISA-studier som gjorts. För att tycka om att läsa krävs det grundläggande 
läsfärdigheter och läslust gör att eleven läser mer vilket i sin tid skapar en god läsare 
(Rosén 2012, s. 111 ff.). 

2.3 Pojkars läsning 
 
I denna studie har vi ett fokus på pojkars läsning och därför kommer vi att presentera ett 
antal författare som kan ge intressanta aspekter på pojkars läsning och även ge relevant 
information om olika undersökningar. 
 
Gunilla Molloy, lektor med didaktisk inriktning vid Lärarhögskolan i Stockholm, 
skriver i När pojkar läser och skriver att ordet ”tråkigt” ofta förekommer om böcker hos 
icke-läsare. Ett påstående som även har börjat förekomma lika ofta som ordet “tråkigt” i 
samband med läsning är “pojkar läser inte”. Molloy skriver att om detta upprepas allt 
för ofta kan det bli en självuppfyllande profetia (Molloy 2007, s. 9). Varför uppkommer 
ordet ”tråkigt” så ofta i koppling till läsning? Molloy skriver att ordet kan ha olika 
betydelser. Det kan vara en täckmantel för läs- och skrivsvårigheter, det kan även 
fungera som ett argument för att ta avstånd till något som man inte ser betydelsen med. 
”Tråkigt” kan också vara vad icke-läsare tycker om läsning och skönlitteratur och om de 
blir tagna på allvar kan det bli ett första steg till förståelse mellan exempelvis lärare och 
elev (Molloy 2007, s. 10). Molloy nämner också “Matteus-effekten” som innebär att 
rika blir rikare och fattigare blir fattigare, vilket går att applicera på barn och läsning. 
Barn som ofta läser umgås med läsande vänner och läser på fritiden istället för att ägna 
sig åt andra aktiviteter. Det är också de barnen som får böcker i födelsedagspresent som 
uppmuntras av omgivningen till att bli en läsande personer. De svaga läsarna upplever 
samma sak, fast tvärtom (Molloy 2007, s. 17). Molloy poängterar också att vi inte kan 
tänka oss kategorin “pojke” som en enda bestämd stereotypbild eftersom det finns 
många olika sorters pojkar (Molloy 2007, s. 35).  
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Det är inte bara i Sverige som pojkars minskade läsning ses som ett problem. Catherine 
Ross et al. nämner att pojkarna i USA ligger efter flickorna i läsning med 1,5 år. Ross et 
al. nämner också en undersökning i England där pojkarna hamnade ca 10 
procentenheter lägre än flickorna angående vilka som hamnade på en godkänd nivå i 
läsning och skrivning. Samma glapp kunde man även se i Australien, där det också var 
en skillnad på 10 procentenheter mellan pojkar och flickor i relation till läsning och 
skrivning (Ross et al. 2006, s. 88). Ross et al. nämner även en undersökning där de 
kommit fram till att barn redan vid två års ålder föredrar olika sorters berättelser 
beroende på vilket kön de tillhör. Pojkar föredrar läskiga, våldsamma historier medan 
flickor föredrar romantiska historier (Ross et al. 2006, s. 89).  Ross et al. nämner att 
pojkar faktiskt läser, men kanske inte främst det som skolan vill. De skriver att pojkar 
gärna läser vad som kan anses som “sämre” litteratur så som tidningar, manualer och 
hemsidor. Pojkar läser även annorlunda än flickor eftersom pojkars läsning ofta går ut 
på att läsa för information, inte kommunikation eller samverkan (Ross et al. 2006, s. 
90). Ross et al. nämner även att läsning ofta kan anses som feminint. De nämner en 
undersökning där de kommit fram till att många grundskolelärare, speciellt inom läs- 
och skrivkunnighet, är kvinnliga och även de flesta skolbibliotekarier är kvinnliga. Det 
är även oftast mödrar i familjer som läser för sina barn och det är också även mödrarna 
som läser böcker överhuvudtaget, medan fäder oftare kan ses läsa dagstidningar. Det 
saknas manliga förebilder som läser i skolan och det bidrar till att pojkar växer upp med 
uppfattningen att läsning är bra om du ska växa upp till kvinna och bli lärare eller 
bibliotekarie. Att läsning kan anses vara feminint förvärras bara när utbudet av böcker 
som intresserar pojkar är så litet skriver Ross et al. (2006, s. 91). 

2.4 Läsfrämjande metoder 
 
Vad kan bibliotekarierna göra för att främja läsningen hos barnen? I denna del tar vi upp  
olika metoder som bibliotekarier kan använda sig av för att främja läsning. 
 
Det finns mycket forskning kring barn, läsning och på vilka sätt man kan främja 
läsningen. Är det något som bibliotekarierna kan använda sig av i yrket? Eva Alopaeus 
och Elisabeth Axelsson skriver i sin text från BTJ att evidence-based librarianship 
handlar om att koppla forskningen med praktiken. Det innebär att man använder sig av 
forskningsresultat som beslutunderlag i bibliotekariens dagliga arbete (Alopaeus & 
Axelsson 6/2002, s. 34). Evidence-based librarianship (EBL) eller som det ofta 
benämnts inom B&I-området på svenska, evidensbaserat biblioteksarbete, är något som 
utvecklades eller tog inspiration från evidence-based medicine. Bibliotekarier som 
under 1990-talet var med och arbetade med evidence-based medicine kunde dra 
paralleller mellan behovet av information av mycket hög kvalité inom medicin och 
behovet av belägg för att stödja viktiga beslut inom deras egen profession. Det finns 
många olika definitioner av vad EBL är. Connor skriver i boken ”evidence-based 
librarianship” att ett sätt att definiera EBL är följande: 
 

Evidence-Based Librarianship (EBL) provides a process for integrating the best 
available scientifically-generated evidence into making important decisions. 
EBL seeks to combine the use of the best available research evidence with a 
pragmatic perspective developed from working experiences in librarianship. 
EBL actively supports increasing the proportion of more rigorous applied 
research studies so the results can be available for making informed decisions. 
(2007, Connor, s. xxii). 
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I ett evidensbaserat arbete finns det mycket litteratur att tillgå. Det finns många forskare 
som utifrån olika undersökningar ser sammanband och på så sätt kan ge råd om olika 
metoder. Ross et al. skriver till exempel om vad bibliotekarier kan göra för att få pojkar 
att läsa. De kan bland annat ta reda på vad pojkar gillar att läsa genom undersökningar, 
via listor över böcker pojkar gillar som forskare tagit fram eller själva observera vad 
pojkar väljer. De kan utveckla en samling som pojkar föredrar, både böcker och andra 
medier. Bibliotek har även en unik möjlighet att erbjuda facklitteratur, som oftast är dyrt 
och svårt att få tag i utanför biblioteket, vilket kan locka pojkar. Biblioteken kan även 
inkludera bilder på män i marknadsföringsmaterial och liknande för att visa att 
biblioteket är en plats för alla. Biblioteken kan planera program som lockar både flickor 
och pojkar, genom att till exempel ha författare till facklitterära böcker som kommer dit 
och föreläser eller bokpratar, som i denna studie innebär de presentationer 
bibliotekarier, lärare eller författare genomför inför en grupp med barn eller ungdomar i 
syfte att skapa intresse och läslust för böcker eller andra medier. De kan även 
uppmuntra pappor att hjälpa sina söner hitta något i biblioteket som de vill låna och 
även anställa fler manliga bibliotekarier, för att ge pojkarna en bild av läsning som inte 
enbart är feminin. Biblioteken kan även hjälpa föräldrar förstå sig på barns och pojkars 
läsning genom att skapa en samling med böcker kring just barns läsning och använda 
möjligheten att lyfta fram dessa böcker genom programaktiviteter, skyltning eller 
liknande (2006, s. 93 f.). Ross et al. beskriver vad forskningen säger att pojkar vill läsa. 
Men vad säger barnen och ungdomarna själva? 
 
I No time, no interest, no way! skriver Kylene Beers vad som motiverar omotiverade 
läsare till att läsa. Hon har intervjuat ett antal barn och ungdomar och det var sju 
punkter de alla var överens om. Det som motiverar läsare brukar ofta vara det som 
avskräcker omotiverade läsare (1996, s. 111). Omotiverade läsare föredrar att få välja 
böcker själva. Böckerna ska gärna vara i en mindre samling eftersom de större 
samlingarna fick ungdomarna att känna sig obekväma. Det andra de föredrar är 
facklitteratur. När elever läser i skolan är det nästan alltid fiktion som läses och de 
elever som föredrar facklitteratur har oftast få böcker att välja mellan. Det tredje är 
illustrationer. Många av de ovilliga läsarna hade svårt att föreställa sig bilder under 
läsningen, vilket indikerar på dålig läsförståelse, vilket gjorde att läsning utan bilder 
blev väldigt tråkigt. De vill ha illustrationer i böckerna för att förstå vad som händer 
bättre. Det fjärde de föredrar är filmer eftersom ovana läsare gärna vill se filmen först 
och sedan läsa boken, för då visste de hur bilderna ska se ut. Vana läsare däremot 
svarade att de hellre läser boken först. Det femte som föredras är högläsning. Båda vana 
och ovana läsare gillar högläsning, men de ovana vill att läraren ska läsa hela boken 
medan vana läsare bara vill höra början och sedan läsa klart själv. Anledningen till att 
ovana läsare vill höra allt är för att lärarens tonfall och gester gjorde att de förstod bättre 
vad som hände. Det sjätte de icke-motiverade läsarna föredrar är att göra konst av det de 
fått höra. Eleverna vill måla det de hört, göra teater av en scen i boken och göra 
modeller av karaktärer. Det får dem att se bilderna i boken mer tydligt. Det sjunde de 
föredrar är tidningar. Eleverna läser allt från modetidningar till böcker med information 
om något som tilltalar dem. Men eftersom lärarna enligt eleverna tycker mycket av det 
de läser inte var läsning så ansåg inte de heller att det var läsning (1996. s. 111 f.). 
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3. Teori 
 
Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. 
Det finns flera forskare som berör flera olika områden. Två aktörer i Sverige inom BoI 
är forskarna Olof Sundin och Louise Limberg. Sundin forskar främst inom 
informationsvetenskap där digital kultur och informationspraktiker är hans främsta 
forskningsområden och Limberg har forskat mycket kring skolbibliotek och lärande. 
Utanför Sverige finns det också forskare som berör området BoI. Catherine Ross är ett 
exempel på detta, även om hon inte är forskare inom just BoI så har hon skrivit mycket 
om läsning och om bibliotekens roll i detta. En annan författare som skrivit mycket om 
läsning och vad biblioteken kan göra för att främja läsningen är Aidan Chambers. 
 
Vi har i denna uppsats som teoretisk utgångspunkt valt att använda oss av Aidan 
Chambers “läsandets cirkel” eftersom vi tycker att cirkeln på ett tydligt sätt förklarar 
hur läsprocessen för barn kan se ut.  Chambers idéer används av många forskare, Louise 
Limberg har bland annat använt sig av Chambers resonemang om vad som är en god 
läsmiljö i sin kunskapsöversikt (Limberg 2002, s. 55). “Läsandets cirkel” visar hur 
viktigt det är med ett stöd från en vuxen när det kommer till barns val av litteratur, 
läsningen av den och feedback till barnens reflektioner kring vad de läst. Även om 
“Läsandets cirkel” har utvecklats med ett fokus på lärares pedagogiska arbete med 
litteratur har modellen ofta används i samband med forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Vi anser att modellen är användbar för oss eftersom vi kan 
använda modellen i ett bibliotekarieperspektiv för att analysera det läsfrämjande arbetet 
som bibliotekarier gör. 

3.1 Läsandets cirkel 
 
Modellen “Läsandets cirkel” har Chambers tagit fram för att definiera de väsentligaste 
delarna av läsprocessen för barn. Vad det är läsare behöver göra för att faktiskt göra 
läsningen möjlig. Läsprocessen är en process där olika delar hänger samman med 
varandra och tillsammans skapar en cirkel som vid slutet återkommer till början igen.  
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Figur 1. Egenritad modell av “Läsandets cirkel”, efter Aidan Chambers (2011, s. 15) 
 
Det som är i centrum i cirkeln är stödet från en vuxen. I alla delarna av processen krävs 
vuxenstöd och i många fall kan det vara vuxenstödet som startar läsprocessen hos 
barnet. Anledningen till att det är dubbelriktade pilar är för att Chambers också vill 
påminna om att det inte enbart är barnen som lär sig av den vuxne utan också tvärtom. 
Den vuxne behöver barnets hjälp för att cirkeln ska gå framåt. 

3.2 Att välja 
 
Läsandets cirkel börjar med ett val. Det finns många faktorer som påverkar vad som blir 
valt. Det har till exempel att göra med beståndet, åtkomligheten och skyltningen. 
Skyltningen är en grundläggande faktor för en fungerande läsmiljö. I vår uppsats har vi 
valt att definiera skyltning som det arbete bibliotekarier gör för att lyfta fram böcker och 
andra medier i biblioteket i syfte att skapa intresse och läslust. Skyltningen är också det 
som når flest personer och är därför det bästa sättet att ge distanserat boktips på. 
Skyltade böcker talar dessutom för sig själva, vilket för bort fokus på vem som 
rekommenderat böckerna och på så sätt inte blandar in åsikter om personer. En bra 
skyltning kräver framförallt två delar: Bokurvalet ska vara väl genomtänkt och 
bokarrangemanget ska väcka nyfikenhet och dra till sig uppmärksamhet (Chambers 
2011, s. 29 f.). Chambers nämner även att inköpet av litteratur, långa och korta bokprat 
och författarbesök är något som är viktiga förutsättningar i valet av en bok. Dessa saker 
är viktiga medel för vuxna som vill hjälpa barn att hitta något de väljer att läsa 
(Chambers 2011, s. 96 f.). 

3.3 Att läsa 
 
Cirkeln fortsätter sedan med ”att läsa”. Att läsa kan innebära olika saker. Det kan vara 
högläsning, tyst läsning eller att öppna en bok och ta till sig av det man ser. Läsning 
kräver koncentration och tillräckligt med tid. Koncentration får vi alla på olika sätt, men 
oftast kräver det rätt plats och vid rätt tillfälle. På bibliotek kan det vara svårt för många 
att hitta koncentrationen eftersom det är många människor runt omkring som kanske gör 
annat än att läsa böcker, och kanske har många barn inte bättre förutsättningar hemma. 
Det som biblioteken bland annat kan erbjuda är sagostunder med högläsning, en bra 
läsmiljö och ett brett bestånd av litteratur. Att läsa högt för barn menar Chambers är 
något som är nödvändigt för att de ska kunna bli läsare eftersom man enligt honom lär 
sig att läsa genom att härma den som kan. Läsinlärningen är en så utsträckt process att 
högläsningen är nödvändig genom hela skoltiden och inte bara i de lägre klasserna 
(Chambers 2011, s. 62 ff.). 

3.4 Reaktion och respons 
 
Den sista och slutande delen av cirkeln är reflektion och reaktion av det som lästs. Det 
går inte att undvika en reaktion på det som lästs och reaktionen kan vara allt från extas 
till spänning. Chambers skriver att de två viktigaste reaktionerna i arbetet med barn är 
den reaktionen där känslan av att uppleva samma sak igen infinner sig och den 
reaktionen när känslan av begäret av att diskutera med någon om det som lästs 
uppkommer. Det är två viktiga reaktioner för att den första reaktionen startar om cirkeln 
igen med ett nytt val av bok och den andra reaktionen gör att andra kanske hamnar i 
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“läsandet cirkel” eftersom de vill ta del av samma böcker som deras vänner läst 
(Chambers 2011, s. 15 ff.).  

3.5 “Läsandets cirkel” på biblioteken 
 
Chambers cirkel börjar med ett val och valet av litteratur kan ofta börja på biblioteket. 
Bibliotekarierna kan därför i detta fall vara det vuxenstöd som barnen behöver i sin 
läsprocess. Chambers beskriver sin cirkel med mycket fokus på skolvärlden, där de 
flesta barnen får hjälp och tid att läsa. I Chambers cirkel tas lästiden upp som en viktig 
aspekt, vilket inte är något biblioteken inte kan styra så mycket över. Men högläsning, 
som vissa bibliotek erbjuder, är något som räknas in i lästiden i cirkeln.  Däremot kan 
den första och sista delen av “läsandets cirkel” appliceras i ett större sammanhang på 
bibliotek. Valet barnen gör när de väljer böcker influeras mycket av skyltning och 
presentationen av böcker, som till exempel genom bokprat. Reflektionsdelen kan 
appliceras på biblioteket eftersom det kan finnas till exempel bokcirklar eller 
recensionsmöjligheter på biblioteket där barnen får reflektera över vad de läst sedan är 
även de naturliga samtal kring böcker som kan dyka upp i biblioteksmiljö viktiga. Dock 
kan den sista och slutande delen problematiseras då reaktionerna och responsen kan bli 
något som bibliotekarierna inte kan vara ett vuxenstöd i, om det till exempel är i ett 
samtal barn till barn eller via en recensionsmöjlighet på bibliotekets hemsida. 
 
I denna studie kommer vi använda ”läsandets cirkel” i analysen av empirin. ”Läsandets 
cirkel” och dess tre delar, ”att välja”, ”att läsa” och ”reaktion och respons” kommer 
användas för att jämföra bibliotekariernas arbete med hur väl det förhåller sig med 
”läsandets cirkel”. 
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4. Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi inledningsvis diskutera valet av metod. Vi kommer sedan 
diskutera urvalet, genomförandet och de etiska förhållningssätt vi tagit hänsyn till. Sist i 
detta avsnitt kommer vi kort presentera våra fem informanter och dess bibliotek.  

4.1 Val av metod 
 
För att ta reda på hur bibliotekarier arbetar läsfrämjande med barn och då speciellt 
pojkar har vi valt att göra en kvalitativ studie. En kvalitativ studie är till skillnad från 
kvantitativa studier inriktat på deltagarnas uppfattning om vad som är viktigt och inte 
forskarens. Med tanke på våra forskningsfrågor är en kvalitativ studie att föredra 
eftersom en kvalitativ forskare strävar efter att kunna uppfatta världen på samma sätt 
som människorna som studeras (Bryman 2011, s. 371). Statistik eller kvantifiering av 
empirin hade gett oss mer generaliserbart material, men deltagarnas tankar kring deras 
arbete hade framträtt mindre.  
 
Inom kvalitativa studier finns det olika metoder som till exempel observationer, 
intervjuer eller fokusgrupper. Vi valde att göra intervjuer och inte någon av de andra 
metoderna. Observationer går ut på att studera människor i dess vardag, vilka val de gör 
men inte hur de tänker (Bryman 2011, s. 441). Tankarna är en av de stora delarna i vår 
undersökning och därför var observationer inte ett lämpligt val av metod. Fokusgrupper 
tar däremot del av tankar och åsikter, men oftast används fokusgrupper i forskning där 
samspelet i gruppen är relevant för forskningen (Bryman 2011, s. 446). Eftersom vi är 
ute efter den enskilde individens åsikter och tankar är inte heller fokusgrupper ett 
lämpligt val av metod. Enskilda intervjuer, som vi ansåg var den bäst lämpade metoden, 
kan vara mer eller mindre strukturerade. I kvalitativa studier finns möjlighet att göra 
bland annat ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. I en helt ostrukturerad 
intervju får intervjupersonen associera fritt och intervjuaren kan ibland ställa enbart en 
stor fråga (Bryman 2011, s. 415). Eftersom vi i denna undersökning hade ett antal teman 
som vi var säkra på att vi ville få tankar kring så var en ostrukturerad intervju lite för 
svår att styra. 
 
Semistrukturerade intervjuer är däremot ett verktyg för att komma åt människors 
upplevelser, uppfattningar, attityder och känslor genom ett antal specifika teman som 
ska beröras. Intervjupersonen har dock stor möjlighet att styra utformningen av sina 
svar (Bryman 2011, s. 415). Barbara M. Wildemuth, professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap på University of North Carolina, skriver att semistrukturerade 
intervjuer är en metod för att samla in data om personers förståelse och erfarenheter 
kring ett specifikt ämne. Det är också en metod som är en av de mest användbara när det 
kommer till att studera olika typer av informationsbehov. Eftersom en semistrukturerad 
intervju inte är lika strukturerad som enkäter och strukturerade intervjuer finns 
möjligheten att ställa öppna frågor. Detta gör att man som intervjuare kan komma något 
mer in på djupet med sina frågor och på så vis ger det en djupare förståelse (Wildemuth 
2009, s. 240).  
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4.2 Urval 
 
Vi valde att intervjua barnbibliotekarier som arbetar på bibliotek i olika kommuner. 
Anledningen till att vi valde att intervjua barnbibliotekarier var för att det är de som 
arbetar aktivt med barn och läsfrämjande aktiviteter. Att vi valde att intervjua 
bibliotekarier i olika kommuner har sin grund i att vi ville undersöka hur 
bibliotekarierna arbetar och resonerar kring riktlinjerna med det läsfrämjande arbetet 
med barn i sin verksamhet. Hade vi enbart valt en kommun hade risken med att få ett 
ensidigt resultat varit stor. Vi gjorde ett selektivt urval av bibliotek på grund av att vi 
valde att utgå ifrån KB:s blogg Biblioteksstatistik när vi valde bibliotek att fråga om 
intervju. Eftersom vi ville göra intervjuerna på plats valde vi ut bibliotek som ligger 
inom eller på gränsen till Västra Götaland. Vi valde även att intervjua barnbibliotekarier 
på både stadsbibliotek och integrerade skol- och folkbibliotek. 

4.3 Genomförande 
 
Vi kontaktade biblioteken via mail (se Bilaga 2) där vi skrev om studiens syfte och att vi 
önskade att intervjua en barnbibliotekarie. Jämsides med utskicket av mail skrev vi vår 
intervjuguide (se Bilaga 1). Vi arbetade fram vår intervjuguide genom att ta hänsyn till 
våra forskningsfrågor. Vi fick arbeta mycket på att göra våra frågor så öppna som 
möjligt. Den färdiga intervjuguiden består av 4 delar där det inledningsvis ställs några 
korta frågor om informantens bakgrund och sedan tre teman med några frågor per tema. 
De teman vi valde att använda i intervjuguiden är mål, arbete och reflektion. Dessa olika 
teman bygger på våra frågeställningar och är i fokus genom hela intervjuguiden. Vi 
använde till största delen vår intervjuguide så som den är strukturerad, ett fåtal gånger 
ändrades ordningen i intervjun och då på grund av att någon annan fråga passade bättre. 
 
Vi fick snabb respons på de utskickade mailen och med de bibliotek som tackade ja 
diskuterade vi fram tider för intervjuer. Intervjuerna tog mellan 20-50 minuter att 
genomföra och vi genomförde dem på respektive informants bibliotek, då vi tänkte att 
de skulle vara mer bekväma där. Dock kände vi efteråt att det kanske hade varit bättre 
med en miljö som är neutral för både oss och informanterna då de hade en tendens att 
bli distraherade av kollegor eller miljön. Vår egen påverkan på intervjun tror vi inte var 
allt för stor då vi som sagt utförde intervjun på respektive bibliotekaries arbetsplats. Det 
vi tror kan ha påverkat svaren i viss mån är hur vi valde att betona frågorna, men vi är 
av uppfattningen att vi betonade dem på samma sätt. Vi gjorde en intervju tillsammans 
och två var på skilda håll. Vi valde att spela in våra intervjuer och alla informanterna 
godkände inspelning. En av informanterna kunde dock inte avsätta tid till att utföra 
intervjun enskilt, så den genomfördes under ett pass som informanten hade i 
informationsdisken vilket medförde att intervjun blev avbruten emellanåt. Det var ändå 
övervägande positivt att intervjua dem på biblioteket då vi även fick en inblick i hur de 
skyltat och hur biblioteken ser ut.  
 
Vi är av uppfattningen att transkriberingen är ett viktigt och tidigt steg i analysen då 
man återupplever intervjun men även får tid till eftertanke. Vi transkriberade ut 
intervjun helt med ord som “Hm” och “öh”.  
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4.4 Etiska förhållningssätt 
 
I detta arbete har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska huvudkraven. Inför 
intervjun informerades informanterna om uppsatsens syfte, hur materialet kommer 
användas och att deltagande är frivilligt, vilket informationskravet kräver 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade även informanterna om att intervjun kan 
avbrytas när som helst och kontrollerade samtycke, vilket samtyckeskravet kräver. Vi 
har även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet på så sätt att kommunerna endast 
nämns i storlek, informanternas namns nämns ej och enbart ålder och yrkeserfarenhet 
nämns. Nyttjandekravet, som kräver att uppgifterna om enskilda personer enbart får 
användas för forskningsändamål, är också något vi tagit hänsyn till eftersom vi enbart 
använder intervjumaterialet till uppsatsen. Vi meddelande även informanterna om vilka 
som kommer att ha tillgång till transkriberingen och att informanterna även kunde få ta 
del av transkriberingen om de önskade det. 

4.5 Studiens bibliotek och informanter 
 
I detta avsnitt kommer vi presentera de informanter vi intervjuat och de bibliotek de 
arbetar på. Det är fyra bibliotek som presenteras och fem informanter eftersom två av 
informanterna arbetar på samma bibliotek. De två informanter som arbetar på samma 
bibliotek intervjuades dock separat.  

4.5.1 Biblioteksinformant A  
 
Informant A arbetar på ett stadsbibliotek som ligger i en, enligt SKLs 
kommungruppsindelning, förortskommun till en storstad. Informanten är en 29-årig 
kvinna som inte har arbetat särskilt länge som barnbibliotekarie. Hennes arbete består 
av många “traditionella bibliotekariesysslor” såsom inköp och att underhålla beståndet 
men även mycket programverksamhet utåt. 

4.5.2 Biblioteksinformant B 
 
Informant B arbetar på ett stadsbibliotek som ligger i en av Sveriges större städer. 
Informanten är en 59-årig kvinna och har arbetat som bibliotekarie i ungefär 30 år och 
under hela den tiden har hon arbetet som barnbibliotekarie. Hälften av hennes arbetstid 
går till informationstjänst men hon tar även emot studiebesök och har bokprat. Hon 
arbetar också som kontaktperson för förskolor och skolor.  

4.5.3 Biblioteksinformant C och D 
 
Informanterna C och D arbetar på ett integrerat folk- och skolbibliotek som ligger i en 
kommun i en tätbefolkad region. På detta bibliotek intervjuade vi två bibliotekarier. 
Informant C är 63 år och har arbetat som barnbibliotekarie i nästan 40 år. Hon har 
arbetat på samma bibliotek i över 30 år och har deltagit i många läsfrämjande projekt. 
Informant D är 32 år och har arbetat i snart två år som bibliotekarie och under hela den 
tiden inriktad på barn. Hon tycker att det är mest nöjsamt att arbeta på ett kombinerat 
folk- och skolbibliotek på grund av variationen som finns i arbetet där. Hon får göra allt 
i från att hålla sagostunder för bebisar till att hjälpa pensionärer att hitta böcker. 
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4.5.4 Biblioteksinformant E 
 
Informant E arbetar på ett bibliotek som är ett stadsbibliotek som ligger i en 
pendlingskommun. Informanten är 44 år och fick fast anställning 2000. Innan dess 
arbetade hon timmar på två olika bibliotek. Hon har också arbetat en del med “boken 
kommer” innan hon började som barnbibliotekarie. Hon tycker det är väldigt givande att 
arbeta med barns läsutveckling för att man alltid lär sig något nytt.  
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5. Studiens resultat 
 
Här presenteras empirin utifrån teman som skapats ur frågeställningarna. Vi har även 
skapat teman som uppstod under intervjuerna som inte platsade under någon av 
frågeställningarna. 

5.1 Mål och riktlinjer 
 
Två av informanterna kunde inte redogöra för målen på deras bibliotek, men båda dessa 
informanter berättar att deras respektive bibliotek satsar mycket på barn och ungdomar. 
En av dessa informanter nämner även att barn och unga alltid är en levande diskussion 
på arbetsplatsen, vilket gör att fokus på det läsfrämjande hålls levande. De tre andra 
informanterna kan däremot prata mer om målen på deras bibliotek. En av informanterna 
nämner att alla folkbiblioteks grundmål är att alla ska lära sig läsa, tycka det är roligt att 
läsa och vilja fortsätta att läsa. Det bibliotek som är ett integrerat folk- och skolbibliotek 
har dessutom handlingsplaner mot varje skola. Flera av informanterna nämner även att 
biblioteket får mål från politiker och chefer som sedan bryts ner till mer greppbara mål. 
 
Den informant som visste mest om målen på sitt bibliotek berättade att de arbetat med 
målen på biblioteket de senaste åren. Sedan deras nyaste biblioteksplan blev klar har de 
haft en diskussion kring mål, som dels styrs av vad kommunen har för mål och så måste 
de på barnavdelningen även ta hänsyn till skolans mål kring lässtimulans, men när det 
gäller läsning konkret med barn så har de inga riktlinjer utan istället samarbetar de med 
skolan. På biblioteket har de även haft mål att de ska arbeta med kompetensutveckling, 
vilket lett till att de skapat en barngrupp och en vuxengrupp på biblioteket för att 
jämföra kompetenser och se vilka kompetenser som behöver utvecklas. 

5.2 Läsfrämjande insatser 
 
På de olika biblioteken har de många olika läsfrämjande insatser. Flera av biblioteken 
har bokklubbar där barnen och bibliotekarierna tipsar varandra om böcker. Något de 
också har, ofta ibland i kombination med bokklubbarna, är författarbesök. Ett av 
biblioteken bjuder även in brandmän och lokförare att prata om böcker. Alla 
informanter håller även själva boksamtal inför barn. Två av de fyra bibliotekens 
informanter håller dock inte boksamtal särskilt ofta eftersom de ser det som något som 
är skolans ansvar, även om de tydligt förklarar att det är väldigt viktigt att samarbeta 
med skolan för att nå ut till alla barn.  
 
En av informanterna berättar om hur de i läsfrämjande syfte har ett läsprojekt under 
sommaren där barn får låna och läsa 10 böcker och sedan redogöra för vad de läst. När 
de gjort detta får de en bok och i slutet är det en “sommarboksfest” som är väldigt 
populär. En annan informant nämner att hon tycker bibliotekens läsfrämjande insatser är 
viktigt och att bibliotek måste bli bättre på att marknadsföra vad de erbjuder för att nå 
fler genom att till exempel börja med bokprat och besök redan i förskoleåldern. Hon 
tycker att det är viktigt att besöka skolorna eftersom det är där de når ut till barn med 
olika bakgrund och de barn som inte har föräldrar som besöker biblioteket.   
 
En annan informant berättar att hennes kollega besöker skolor och berättar en saga för 
barnen i årskurs 1-6 och att dessa barn, även de äldre, alltid blir glada när han kommer 
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på besök. Informanten menar att det inte bara är de yngre eleverna som uppskattar att 
man läser högt för dem utan att det finns ett intresse även hos de äldre barnen. 

5.2.1 Idéer kring läsfrämjande aktiviteter 
 
Många av informanterna nämner aktiviteter de diskuterat att starta eller som de tidigare 
haft. En informant berättar om en högläsningsgrupp de haft som hade startats med tanke 
på pojkars intresse, även om det självklart var öppet för alla. Denna högläsningsgrupp 
var som populärast då det var skräcktema och hon funderar nu på att starta en ny 
högläsningsgrupp som enbart läser skräckhistorier. Samma informant funderar även på 
att starta en lite annorlunda läsfrämjande aktivitet som går ut på att spela läsfrämjande 
spel i appform på surfplattor. Det ska likna en bokcirkel på det sätt att de diskuterar vad 
som händer och hur de tror det ska fortsätta. Hon har även funderat på att starta en 
aktivitet där barn får komma till biblioteket och lära sig att programmera. Detta är 
kanske inte något som är läsfrämjande, men hon menar att biblioteken ska stå för fri 
information till alla. Programmering är oftast sådan information som visserligen är fri 
men som oftast sprider sig mellan vänner och därmed utesluter många från att skaffa sig 
den informationen. Hon menar också att programmeringsaktiviteten kan göra biblioteket 
till en plats för fler barn. För de som kanske inte hade kommit dit för böckerna. Flera av 
de andra informanterna nämner att de haft bokcirklar eller varit mer aktiva bokpratare 
förut, men att det är något de dragit ner på eller att intresset inte fanns.  

5.2.2 Skyltning och placering av böcker 
 
Skyltningen är enligt alla informanterna något viktigt och alla är överrens om att 
framsidor på böcker är det som väcker intresse till läsning. På alla biblioteken var 
böckerna uppställda mer eller mindre efter genre och alla bibliotek hade även 
klistermärken på sina böcker för att märka ut genre så som en hästsko eller en häst på 
märket för hästböcker och ett förstoringsglas på deckar-böckerna. Ett av biblioteken 
hade fler genreindelningar såsom en hylla enbart med ”övernaturliga kärleksböcker”, en 
bokslukarhylla där de blandade olika genrer och en sporthylla mittemot en hästhylla. På 
ett annat bibliotek har de satt alla faktaböcker tillsammans eftersom det enligt 
bibliotekarierna är enklare för både barn och vuxna att hitta det de vill ha om till 
exempel både husdjur och vilda djur inte är så långt ifrån varandra som de annars skulle 
vara enligt SAB-systemet.  
 
Flera av informanterna påpekar att skyltningen måste vara medveten och de nämner 
även att de tänker mycket på att skyltningen ska rikta sig mot alla. En av informanterna 
nämner att det är viktigt att alltid ha ett ”intersektionalitetsperspektiv”, som hon menar 
handlar om att alltid tänka på att alla räknas in. Hon menar att det inte funkar att enbart 
ha till exempel genus eller etnicitet i åtanke och att det är otillräckligt att skylta med en 
hästbok med en pojke på omslaget, för så länge det fortfarande bara är vit medelklass på 
de skyltade böckerna som kommer många människor fortfarande känna sig 
exkluderade.  
 
En av informanterna nämner att hon tycker att de kan bli bättre på skyltning. På hennes 
bibliotek har de delat upp böckerna efter ålder och skyltar vissa omslag i bokhyllorna, 
precis som de andra biblioteken. Det hon önskar vore bättre är om det funnits fler 
platser att skylta eller lyfta fram teman på, så att barnen alltid möts av någonting nytt. 
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5.2.3 Vad kan förbättras? 
 
På frågan på vad som kan förbättras inom det läsfrämjande arbetet på biblioteken hade 
informanterna mycket att säga. Alla informanter nämnde att tid och pengar var något 
som det skulle behövas mer utav. Vuxenstödet är också något bibliotekarierna nämner, 
att det borde finnas fler bibliotekarier och mer tid för att hjälpa alla elever och barn och 
speciellt de som inte har föräldrar som tar med dem till biblioteket. Något som två av 
informanterna uttryckte var att mer tid och pengar hade förbättrat boksamtalen och dess 
effekt avsevärt eftersom de hade kunnat köpa in fler nya böcker och också kunnat ha 
boksamtalen oftare. En av informanterna nämner att få aktiviteter ger en sådan effekt på 
läslusten som boksamtal och att denna effekt håller i sig i någon vecka. Hon menar att 
de då borde få ett nytt boksamtal och hålla läslusten vid liv men att det i verkligheten 
ser ut så att det är kanske ett eller två boksamtal för varje klass per termin. Något flera 
informanter tycker kan förbättras är samarbetet med lärarna. En informant förklarar att 
ett bra samarbete med lärare kan innebära att det blir fler bokprat inbokade och hon tror 
även att ett samarbete kan innebära att relationen med klassen blir bättre vilket innebär 
att hon får större chans att hjälpa dem att hitta rätt böcker. 

5.2.4 Barnens delaktighet och påverkan 
 
På ett av de fyra biblioteken kan barnen lämna inköpsförslag i en förslagslåda och på 
två av biblioteken finns möjligheten att lämna inköpsförslag via bibliotekets hemsida. 
På alla biblioteken kan barnen gå fram till en bibliotekarie och ge inköpsförslag, eller så 
kan bibliotekarien erbjuda sig att köpa in en bok som inte finns om ett barn frågar efter 
den. En av informanterna nämner att barnen kanske inte är fullt medvetna om att de 
faktiskt får lämna inköpsförslag eftersom det är något som kan glömmas bort att 
informera om. Hon menar att det är viktigt att komma ihåg att berätta för barnen att de 
får komma med förslag. Ett av biblioteken ger alla barn barnbokskatalogen från 
kultturrådet där barnen kan se vad som är nytt. Samtidigt som de får katalogen så blir de 
påminda om att de kan lämna inköpsförslag till bibliotekarierna. Ett annat bibliotek har 
med hjälp av barn eller ungdomar ibland frågat dem om respons på olika delar av 
bibliotekets verksamhet. De hade bland annat en bokcirkel där de läste manga och där 
ungdomarna fick hjälpa bibliotekarierna med kunskap kring genren. 
 
När det gäller möjligheter för barn att tipsa varandra om böcker så var det ett bibliotek 
som inte erbjöd barnen någon möjlighet att tipsa varandra, utöver att barnen tipsar 
varandra mun till mun. Biblioteket har däremot haft tillfälliga projekt med just dessa 
inriktningar. De andra tre biblioteken erbjuder på olika sätt barnen att tipsa varandra. 
Två av dessa tre bibliotek erbjuder barnen att betygsätta och tipsa varandra om böcker 
via bibliotekets hemsida. Ett av biblioteken har startat ett projekt med fritidspedagoger 
där de skapat en vägg som barnen kan skriva boktips på. 

5.3 Pojkar och läsning 
 
När det kommer till vad som görs för att främja läsningen hos pojkar och hur synen 
kring pojkar är så nämner flera av informanterna att det tyvärr inte finns så mycket 
forskning som de önskat kring ämnet. Alla informanter är också tydliga med att de inte 
vill generalisera eller anta något om ett kön, men några av informanterna säger även att 
generalisering ibland är nödvändigt för att ens ha en aning om vad som kan intressera 
till läsning. Det informanterna berättar att de gör på sina bibliotek som kan intressera 
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pojkar så nämns aktiviteter som bokklubbar med skräcktema, besök av författare till 
böcker de uppfattar att pojkar gillar och rollspelsklubbar.  
 
Något flera av informanterna påpekade var att facklitteratur och böcker som ingår i 
serier är något pojkar gillar. De nämner även att pojkar har en tendens att vara 
”enkelspåriga” och därmed inte läser något annorlunda än det de vanligvis läser, om de 
läser. Något en av våra informanter observerat är att pojkar helst läser mer om 
”aktiviteter än relationer”. Med aktiviteter menar hon till exempel böcker som handlar 
om sport eller äventyr. Flera av informanterna har använt det de uppfattat att pojkar 
gillar för att skylta bättre eller för att skapa aktiviteter. Ett av biblioteken har en 
“faktalåda” där de lägger tunna faktaböcker med omslaget utåt. Denna låda berättar de 
att pojkar ofta hittar något i som de vill läsa. Samma bibliotek har även satt upp en del 
av sina böcker, de böcker som ingår i serier, efter seriens namn eller huvudpersonens 
namn eftersom dessa böcker är så populära bland både pojkar och flickor att de behöver 
göra på detta sätt för att barnen enklare ska hitta till böckerna.  
 
Tre av informanterna berättar att de får hjälpa lärare att hitta böcker de tror pojkar skulle 
gilla. Det integrerade folk- och skolbibliotekets bibliotekarier ger även varje klassrum 
en låda med böcker som riktar sig till olika intresseområden. Lärare brukar specifikt be 
om att det helst ska finnas flera böcker pojkar kan gilla i denna låda.  
 
Flera av informanterna nämner att de tror att bristen på manliga förebilder som läser gör 
att pojkarnas läsvanor ser ut som de gör. En av informanterna nämner också att 
bibliotek och läsning kan ses som något feminint och för högutbildade eftersom 
majoriteten av de anställda på biblioteken är akademiska kvinnor och låntagarna ofta är 
detsamma. Hon nämner även att statistik visar att två tredjedelar av bibliotekets 
låntagare är kvinnor och hon tror att detta är något som speglar sig neråt i åldrarna. Två 
av informanterna påpekar också att den stora tillgången till internet och den 
lättillgängliga underhållningen via spel eller mobiltelefoner förmodligen spelar in på 
den nedgående läsförmågan.  
 
Något många av informanterna nämner är pojkars intresse för spel och sport. Två av 
informanterna nämner att idrottslärare eller idrottsmän är något biblioteken ska försöka 
samarbeta med eftersom dessa ofta kan vara en auktoritet för de pojkar som är 
intresserade av sport. En av informanterna nämner även att hon brukar koppla barnens 
intressen till läsning när de kommer till biblioteket. 
 

Det ju så att man måste kunna läsa för att klara sig sen i samhället. Och så kan 
man ha killar här som säger ”Jag ska bli fotbollsproffs”, ”ah” säger jag då ”men 
när du då blir vuxen och ska skriva kontrakt, är det inte rätt bra att kunna läsa så 
du inte blir lurad på kontraktet?” Och då brukar de titta med stora ögon. De har 
liksom inte tänkt så långt (Inf. C). 

 
När det kommer till spel har några av informanterna idéer kring olika aktiviteter som 
innefattar spel eller datorer och de nämner även att det kanske är i tiden att bredda 
definitionen av läsning och låta det innefatta även strategihandböcker för olika spel och 
text på internet. En informant tycker även att böcker som handlar om spel på olika sätt 
är något som det kanske borde köpas in mer av. 
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5.3.1 Varför är det viktigt att läsa? 
 
Alla informanter uttrycker att det är viktigt att läsa och att ha en god läsförmåga. De 
nämner speciellt att det krävs läsförståelse för att ha en fungerande demokrati, att ju 
bättre läsförståelse människor har desto bättre kommer de ta till sig vad som händer i 
samhället och vilka rättigheter eller skyldigheter de har. En informant nämner att hon 
tycker alla ska ha samma möjlighet att uttrycka sin åsikt i samhället, men att vissa 
människor idag inte kan uttrycka sin åsikt så som de vill på grund av de inte vet hur de 
ska formulera den. Hon nämner även att hon tycker läsning är viktigt eftersom hon har 
läst att personer som läser utvecklar sin empatiska förmåga, vilket är en förmåga som 
också är viktigt för en demokrati. Hon säger att ”läsning ett av de få medier där man 
verkligen på riktigt kan ta någon annans huvud och sätta det på sitt eget och se världen 
med dennes ögon” (Inf. A). Hon menar att läsning är en av de få aktiviteter där det går 
att se världen ur någon annans perspektiv och i nästan alla andra berättade aktiviteter, 
såsom film eller spel är vi enbart betraktare. Genom att se världen i någon annans 
perspektiv utvecklar vi vår empati, menar hon. 

5.4 Användning av forskning i läsfrämjande arbete 
 
Alla informanter uttrycker att de mer eller mindre tycker det är viktigt med en 
omvärldsanalys och att hålla koll på forskning kring deras arbete. En informant säger att 
det är en bibliotekaries ansvar att hålla sig uppdaterad och att omvärldsbevaka. Något 
hon anser är speciellt viktigt att hålla koll på är när nya statistiska test eller utredningar 
publiceras, till exempel PISA, PIRLS och SOU. Hon tycker också det är viktigt att ta 
reda på den senaste forskningen kring nya läsfrämjande metoder innan 
biblioteksorganisationen satsar pengar på det. Ett exempel hon tar upp är så kallade 
“läshundar” som innebär att barn läser för hundar och på så sätt stärks i sin läsning. Hon 
menar att det inte forskats så mycket om detta i Sverige ännu och hon säger: 
 

Ska man lägga, liksom satsa mycket resurser på en grej, får man tänka på att det 
är skattebetalarnas pengar som man använder till detta och då tycker jag att det 
är oerhört viktigt att man vet vad man sysslar med och att det finns belägg för 
varför man gör på ett visst sätt. Det går ju inte bara att tuta och köra (Inf. A). 

 
En annan informant har nyligen själv skrivit en studie kring läsfrämjande arbete vilket 
hon tycker hon haft användning av i sitt arbete som barnbibliotekarie. Hon nämner att 
hon inte läst så mycket ny forskning sedan hon började arbeta, men att hon får 
använding för den kunskap hon tog till sig under arbetet med studien. Informanten 
menar även att bibliotekarieutbildningen blir vad man gör den till och att vissa på det 
sättet har mer kunskap om läsfrämjade arbete än andra, och därför anser hon att 
fortbildningar hade varit bra så att alla har lika mycket kunskap och har samma 
möjligheter att hjälpa barnen. En av informanterna nämner att hon tar del av ny 
forskning och undersökningar, men att hon oftast tar del av det genom studier hon får av 
studenter som intervjuat henne. Hon tycker att det är en bra källa till den senaste 
forskningen. 
 
På ett bibliotek har de ett samarbete med litteraturprofilerade förskolor som ”testar” 
böcker åt biblioteket. Vilket innebär att biblioteket genom dessa skolor får både barnens 
och personalens synpunkter på böckerna. Informanten på detta bibliotek menar att det är 
viktigt att föra en dialog med både barnen och de vuxna som arbetar med barnen. De har 
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även gjort egna enkäter och undersökningar på vad barn gillar. En informant nämner att 
nya bibliotekarier kan lämna ut enkäter till de klasser som biblioteket har kontakt med 
där eleverna får fylla i vad de gillar att läsa och vad de tycker biblioteket borde ha. Hon 
menar att bibliotekarien får bättre förståelse för vad eleverna vill ha och kan på detta 
sätt ge bättre hjälp. 
  
På ett annat bibliotek har de haft en studiecirkel för de som arbetar med barn på 
biblioteket där de läste en bok om sokratiska samtal, vilket är en undersökande dialog 
som används i samband med undervisning och har syftet att utvecka elvers tänkande. 
Informanten nämner att hon även fått läsa in sig på olika ämnen inför olika projekt de 
haft på biblioteket och hon får ofta tips från kollegor om olika artiklar och studier att 
läsa. Hon nämner dock att omvärldsbevakning tar tid och att det därför är något som blir 
lidande. 

5.5 Bibliotekariernas val av arbetssätt  
 
En av informanterna anser att det viktigt att tänka på att alla är egna personer som har 
ett eget ansvar för sitt lärande. Att man inte ska locka någon till biblioteket bara för att 
de ska hitta till böckerna och att elever i olika årskurser behöver olika sorters stöd, så 
det gäller att vara förberedd och medveten om vilka böcker som kan bidra till läslust. 
 
En annan informant menar att även lärarna behöver vara lika förberedda som 
bibliotekarierna och att lärarna ska förbereda barnen inför klassbesöken, så att de vet om 
varför de ska till biblioteket och vad de ska göra. Hon tycker att det är viktigt att ha en 
dialog med lärarna efter varje klassbesök för att ta reda på om alla barnen fått minst en 
bok var med sig tillbaka. Informanten nämner att eftersom så många barn lånar böcker 
ur samma serie har de ställt upp böcker efter seriens eller huvudkaraktärens namn, men 
det gäller bara om det finns fem eller fler böcker i en serie. På informantens bibliotek 
har de även placerat tunna faktaböcker i en låda så att det blir enkelt för barnen att se 
omslagen och på så sätt kanske väcka ett nytt intresse. Hon menar att om barnen har allt 
det senaste inom till exempel teknik så är det är svårt att locka barnen till läsning med 
en sliten bok från 1977. Hon försöker därför välja nya, färgglada böcker som ska locka 
till läsning när hon ska ha bokprat eller när hon skyltar. Hon menar att det ska likna ”en 
liten godisbutik”. Informanten anser att det är viktigt att tänka på vad barnen tycker om 
och knyta an till deras verklighet så att det blir relevant för deras liv. Om barnen känner 
tvånget att läsa via skolan kan biblioteken ge en annan sorts läsning som är mer 
lustbetonad. Tre av informanterna anser att det är viktigt att biblioteket står för läslusten 
och inte ett måste som barnen kan känna i skolan.  
 
På ett av biblioteken bjuder de in alla förskoleklasser till biblioteket och att barnen kan 
få sitt första lånekort vid besöket om föräldrarna vill det. Informanten menar att det är 
svårt att få tid till att vara ute på boksamtal och samtidigt vara på plats i biblioteket. 
Men att samarbetet med skolan och förskolan är ett sätt att nå fler. 
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6. Analys  
 
I det här avsnittet kommer vi att anlysera resultatet utifrån Chambers “läsandets cirkel” 
(Chambers 2011, s. 15). Vi kommer att dela upp analysen i tre delar. I den första delen 
kommer vi att analysera allt det arbete bibliotekarierna berättar att de gör för att locka 
till läsning. Den andra delen kommer att analysera det bibliotekarierna erbjuder för 
barns läsning och bibliotekariernas åsikter kring barns läsning. I den tredje delen 
kommer vi att analysera den respons eller reaktion som barnen har möjlighet att 
uttrycka kring bibliotekets verksamhet. Vi har valt att ta upp vuxenstödet i varje enskild 
del därför att vi anser att det är relevant för att få in bibliotekarieperspektivet.  

6.1 Att välja 
 
I den här delen kommer vi att analysera det arbete som bibliotekarierna gör för att väcka 
läslust och hur de ser på det de gör. Vi kommer att använda oss av delen “Att välja” i 
Chambers “Läsandets cirkel” för den här delen av analysen. Vi har tidigare nämnt att 
”läsandets cirkel” börjar med ett val där olika faktorer spelar in. För att det 
överhuvudtaget ska bli någonting valt kan det ibland krävas stora insatser från 
bibliotekarier och andra människor som kan agera vuxenstöd.  
 
Samtliga informanter nämer att bokpraten är en viktig del i deras arbete med 
läsfrämjande. Flera av dem menar att barnens lust att läsa ökar, och då specifikt de 
presenterade böckerna. Chambers nämner bokpratet som en viktig faktor för att böcker 
ska bli valda, då barn när de får höra lite om handlingen ofta blir mer intresserade 
(Chambers 2011, s. 16 ff.). Bibliotekarierna uttryckte också dock att de inte har tid för 
att göra så många boksamtal som de önskar att ha. Ett av biblioteken hade ordnat 
författarbesök med författare av facklitteratur som kom dit och bokpratade eftersom 
bibliotekarien ansåg att det var många pojkar och andra barn som föredrog facklitterära 
böcker. Detta är något som Ross et al. ger som förslag till vad biblioteken kan göra för 
att locka pojkar till läsning (Ross et al. 2006, s. 93 f.). Även de ovilliga ungdomarna och 
barnen i Beers text nämner att facklitteratur är något de föredrar att läsa (Beers 1996, s. 
111 f.). 
 
Alla informanterna uttryckte även stort intresse för skyltning, vilket även Chambers tar 
upp som något som är viktigt när det kommer till barnens val av litteratur (Chambers 
2011, s. 29 f.). Informanterna förklarade hur de tagit fasta på vad de märker att barnen 
tycker om och därefter skyltat och placerat böckerna utefter det. De berättade även om 
hur viktigt de tycker skyltningen är att ha i åtanke eftersom skyltning kan locka till 
läsning men också få människor att känna sig exkluderade.  
 
Viljan att läsa hos pojkar uppfattar flera av informanterna som svårt att greppa. Två av 
bibliotekarierna ansåg att det saknades manliga förebilder som läser och det stämmer 
även överrens med Ross et al. och deras beskrivning av att pojkar saknar manliga 
förebilder som läser. Det var även två av bibliotekarierna som trodde att läsning kunde 
uppfattas som något feminint och att det är något som pojkarna inte strävar efter. Detta 
tar Ross et al. upp i sin forskning, att läsning anses vara feminint eftersom många 
skolbibliotekarier och grundlärare är kvinnor får pojkarna en bild av att det är kvinnor 
som läser. En informant tog även upp detta då hon menade att det kan ge en omedveten 
effekt om det alltid är en medelålders kvinna som pratar om böcker med unga pojkar 
eftersom det kan ge en bild av att det bara är kvinnor som läser (Ross et al. 2006, s. 91). 
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En sak som vi uppmärksammat i våra intervjuer är att alla informanterna uttrycker en 
brist på tid i sitt arbete, de uttryckte bristen på tid oftare än bristen på pengar. Vi är 
medvetna om att dessa två problem hör ihop och i grunden är samma problem, men att 
speciellt tiden nämns som ett problem är något vi inte uppfattat i litteraturen. I den 
litteratur vi läst kring området är det främst pengarna som nämns, vilket vi tycker är 
intressant då det är olika syn på ett problem. Vi funderar även på om det större fokus 
som lagts på barn och ungdomar i den gällande bibliotekslagen kommer underlätta för 
bibliotekarierna i deras upplevda brist på tid. En av informanterna berättar att hennes 
bibliotekorganisation efter lagen trätt i kraft anställt fler barnbibliotekarier och att det 
ger mer tid till arbete med barnen. Kanske är det något som de andra bibliotekarierna 
också skulle behöva?  
 
Något som alla informanter tyckte var viktigt var att ha underlag av forskning i sitt 
arbete. De tyckte det var viktigt med en omvärldsanalys och att grunda valen av 
läsfrämjande metoder i forskning. En av informanterna uttryckte även här bristen på tid 
och att omvärldsanalysen inte var något som prioriterades. Två av informanterna är 
relativt nyutbildade och uttrycker därmed att de minns mycket av det de läste på 
utbildningen, men att de inte hunnit läsa in sig så mycket mer på ämnet pojkar och barn 
efteråt. Detta är alltså att i viss mån koppla forskning till praktik och att använda 
forskningen som beslutsunderlag, det vill säga evidensbaserat biblioteksarbete. Kanske 
hade bibliotekarierna arbetat mer evidensbaserat om det tillsatts mer tid till det? 
 
Bibliotekarierna kan vid valet av litteratur utgöra det viktiga vuxenstöd som Chambers 
nämner i ”läsandets cirkel”. De är till exempel ett stort stöd under bokpraten då eleverna 
och bibliotekarien har en dialog. Även i skyltningen kan bibliotekarien vara ett stöd på 
det sättet att denne vet vad barnen gillar och skyltar med detta vilket gör att barnen får 
stöd i att välja rätt bok. Detta nämner flera av informanterna också, att det är viktigt att 
barnen får hjälp att hitta en bok som de kan tycka om men att tiden inte alltid räcker till 
och att det därför gäller att vara förberedd med att till exempel ta fram böcker barnen 
kan gilla och skylta med böcker så de lätt hittar dem själva. 

6.2 Att läsa 
 
I den här delen kommer vi att analysera informanternas uppfattning och åsikter kring 
barns läsning. För den här delen av analysen kommer vi att utgå från och använda oss 
av delen “Att läsa” i Chambers “Läsandets Cirkel” (Chambers 2011, s. 18 ff.). Läsning 
kan innebära många fler saker än att avkoda en text, vilket både Chambers och våra 
informanter påpekar. Högläsning, ljudböcker och att kolla i en bilderbok är också 
exempel på läsning. Men hur ser våra informanter på läsning? Vad tror de påverkar 
barnens läsning och hur ser de på pojkar i relation till läsning? 
 
Flera av informanterna nämner även att de hade önskat ett större samarbete med skolan 
och dess lärare eftersom de på så sätt hade nått fler elever och fått en bättre relation med 
dem. I Chambers bok Böcker inom och omkring oss (2011) så skriver han utifrån ett 
perspektiv som starkt blandar in skolan. Mycket av det han skriver är sådant som skolan 
till största del håller i. Till exempel boksamtal där barnen diskuterar böcker de läst. 
Även delen “att läsa” i läsandets cirkel utgår mycket från ett skolperspektiv, men av det 
informanterna berättar så ser vi att det finns mycket biblioteken gör och kan göra. Även 
om skolan inte är aktivt inblandad. 
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Alla informanter tar upp ny teknik och hur det på olika sätt påverkar läsningen. Att barn 
och unga spenderar mycket tid på andra saker än läsning på sin fritid är något som 
Andersson och Wilhemsson Ramshage tar upp i sin text Texter som inte räknas? Om 
digitala läs- och skrivaktiviteter bland barn och unga (Andersson & Wilhemsson 
Ramshage 2010, s. 15 ff.) och det verkar som om våra informanter har tagit till sig av 
detta. Medan några av informanterna ser den nya tekniken som en konkurrent till 
böckerna ser andra av informanterna det som en möjlighet att skapa nya läsfrämjande 
aktiviteter. En av informanterna berättade att hon funderar på att ha en spelcirkel med 
läsfrämjande spel i appform på biblioteket medan en annan nämner att det kanske är i 
tiden att bredda begreppet läsning så det även innefattar nätbaserad text. Ett samband vi 
kan se mellan dessa informanter och vilka åsikter de har kring den nya tekniken är deras 
ålder. De yngre verkar ha en mer öppen inställning till tekniken och vad den kan göra 
för det läsfrämjande arbetet. 
 
Något flera av informanterna tar upp är att pojkar gillar historier som innefattar äventyr 
och spänning, som till exempel fantasy eller skräckhistorier. Detta är även något som 
litteraturen kring pojkars läsning tar upp. Ross et al. nämner ett test där resultatet visar 
att pojkar föredrar skrämmande, våldsamma berättelser (Ross et al. 2006, s. 89) och 
Kåreland berättar att pojkar vanligen är mer intresserade av fantasy (Kåreland 2009, s. 
86 f.). En informant nämner att hon sett att pojkar ofta är ”enkelspåriga” och att de 
nästan alltid väljer böcker ur samma serie eller böcker som liknar det de redan läst så 
mycket som det går. Är pojkar ”enkelspåriga” eller är det något som samhället fått dem 
att tro? Vad är det som skapar denna föreställning om pojkar som svåra att 
tillfredsställa? En informant nämner att en tidigare kollega startade en högläsningsgrupp 
inriktat på pojkar även om det var öppet för alla. Det var olika teman för varje gång men 
den gången det var skräcktema var det avsevärt fler besökare av det manliga könet. 
Detta bekräftar åter det som sagts av litteratur och informanter om att pojkar generellt 
har en viss smak. 
 
En informant berättar att en kollega besöker skolor och berättar en saga för dem där det 
är barn från årskurs 1 och upp till årskurs 6 som får sitta och lyssna på sagan. Hon 
nämner att även de äldre barnen var intresserade av att lyssna på kollegans saga. Detta 
är intressant då Chambers skriver att det inte bara är de mindre barnen som har nytta av 
högläsning utan att den är nödvändig genom hela skoltiden (Chambers 2011, s. 62 ff.). 
 
Chambers skriver att vuxenstödet när det gäller barnens läsning är viktigt (Chambers 
2011, s. 24). Men kanske brister bibliotekarierna i stödet till barn och elever i deras 
läsande då de oftast läser i skolan eller hemma, och läser de på biblioteket så är det 
kanske inte med ett stöd från en bibliotekarie? Många av informanterna nämner just 
samarbetet med skolan och hur viktigt det är. De nämner även att relationen med 
eleverna blir bättre av ett samarbete. Kanske kan bibliotekarierna vara ett större stöd för 
eleverna om de får samarbeta mer med lärarna och skolan? 
 
Något alla informanter tar upp är hur viktigt det är med läsning. En av informanterna 
berättar att hon tycker att läsning av skönlitteratur utvecklar den empatiska förmågan. 
Detta nämner även Kåreland, att läsningen hjälper oss i vår personliga utveckling och 
ger oss en bättre förståelse för världen (Kåreland 2009, s. 167 f.). Även Persson tar upp 
läsningens påverkan på empatin genom den narrativa fantasin (Persson 2007, s. 247 ff.). 
Flera av informanterna nämner också att läsningen är viktigt för ett demokratiskt 
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samhälle och detta är något som ofta nämns i olika tidningsartiklar och i debattartiklar. 
Detta är något som Höglund tar upp, om hur viktigt det är att läsa och att samhället idag 
kräver en god läsförmåga (Höglund 2012, s. 45). Persson tar också upp att läsning av 
litteratur kan ge en demokratisk kompetens (Persson 2007, s. 247 ff.). Informanterna 
uttrycker en medvetenhet kring vikten av läsning, och även så många forskare. Vad är 
det då som gör att läsförmågan sjunker så pass mycket som den gör när så många är 
medvetna om hur viktigt det är? Borde inte vikten av läsning vara något som speglar sig 
längre ner i åldrarna? 

6.3 Respons och reaktion 
 
I denna del analyserar vi resultatet vi fått från informanterna med den sista och slutande 
delen “respons och reaktion” i Chambers “läsandets cirkel” (Chambers 2011, s. 21 ff.). 
Chambers skriver att det är svårt att undvika en reaktion på något som läses men oftast 
tar sig den reaktionen form i vardagsprat barn till barn eller i boksamtal i skolan. Hur 
ska bibliotekarierna ta vara på reaktionerna barnen får av det de läser? Vad gör de i 
nuläget för att få någon respons på vad barnen tycker om böcker? 
 
Det var flera informanter som berättade att de tidigare hade haft olika bokcirklar men att 
de inte hade någon på biblioteket för tillfället. Eftersom bokcirklar är något 
tidskrävande och samtliga bibliotekarier känner att de inte har tillräckligt med tid kan 
det vara en orsak till att de inte har någon för tillfället. Bokcirklar är även något som 
uppfyller hela “läsandets cirkel” eftersom det väljs ut en bok som sedan läses och efter 
det diskuteras. Spelcirkeln, som en av informanterna funderade på att starta, är något 
som på ett nytänkande sätt kanske skulle kunna uppfylla alla cirkelns mål.  
 
Ett sätt för bibliotekarierna att få respons av barnen är att ha betygsättning av böckerna, 
vilket två av informanterna berättade att de gav möjlighet till. En synlig betygsättning 
av litteraturen och även ibland recensioner av den gör att andra kan ta del av den och 
därmed fylla en av två viktiga reaktioner som Chambers skriver om där reaktionen kan 
göra andra barn sugna på att läsa samma sak. På de andra biblioteken har de haft projekt 
med just reaktionen och tipsande om litteratur i fokus och en informant säger att 
vardagspratet barn emellan just nu är det enda sättet för barn att berätta om vad de läst 
på biblioteket. Hon nämner också att boktips barn emellan är de bästa boktipsen för 
barn också. Chambers nämner även detta vardagsprat under en av dessa viktiga 
reaktioner, där vardagspratet kan få andra att komma in i “läsandets cirkel” (Chambers 
2011, s. 21).  
 
Något annat många av informanterna nämnde var att på olika sätt ta reda på vad 
eleverna gillar att läsa genom att göra enkäter. En informant berättar att man som ny 
bibliotekarie kan dela ut små enkäter till alla elever, om det finns ett samarbete, med 
frågor kring vilka böcker eleven läst och hur den boken var och sedan vilka sorters 
böcker eller andra medier eleven skulle vilja se på biblioteket. På så sätt får eleven 
uttrycka sin reaktion kring böckerna och samtidigt påverka hur bibliotekets utbud ska se 
ut och därmed kanske ha större chans att starta om läsandets cirkel igen.  
 
Bibliotekarierna skulle även här kunna vara ett större stöd om de, som informanterna 
också säger, hade haft mer tid till det. Kanske skulle fler bokklubbar, bokcirklar eller 
möjligheter för barnen att visa sin reaktion även ge bibliotekarierna möjligheten att vara 
ett större stöd i barnens läsprocess?  
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7. Slutsatser och avslutande diskussion 
 
Vi kommer i det här avsnittet att diskutera resultatet kring våra frågeställningar och 
vilka slutsatser vi kommit fram till, vi kommer också ta upp våra egna reflektioner kring 
den här studien och ge förslag på vidare studier. 
 
Intresset för att skriva en uppsats i detta ämne tog dels sin form genom att vi gick en 
kurs kring barn och läsning under vår utbildning. Men intresset växte också fram genom 
mediernas återkommande publiceringar om barns läsning. I början var vi inställda på att 
undersöka barnens perspektiv, men efter att ha funderat kring problemet så insåg vi att 
vi ville undersöka barnbibliotekariernas, då det delvis är de som arbetar med barns 
läsning.  

7.1 Diskussion och reflektion kring resultat utifrån 
frågeställningar 
 
Vi fann tre frågeställningar intressanta då de frågade om olika saker, men vi tänkte 
också att svaren kring de frågorna också skulle komplettera varandra. Den första frågan 
handlar om mål och riktlinjer kring barn och ungas läsning, den andra frågan handlar 
om hur bibliotekarierna arbetar för att nå målgruppen barn och unga och den tredje 
frågan frågar efter bibliotekariens syn på hur de arbetar för att främja läsning. Vi ska nu 
diskutera slutsatser och reflektera över resultatet utifrån respektive fråga. 
 
Vilka mål eller riktlinjer har biblioteken kring barn och ungas läsning? 
 
Under våra intervjuer insåg vi att bibliotekarierna inte hade så stor kännedom kring 
målen som vi hade förmodat. De hade inte heller någon större mängd riktlinjer som vi 
förmodade. Men något flera av informanterna berättade om var den gällande 
bibliotekslagen och det stärkta fokus på barn och unga som lagt där vilket de sa är något 
som de märker av eller hoppas att snart märka av. Vi ställde även en fråga om de hade 
mål eller riktlinjer kring pojkars läsning, vilket inget av biblioteken hade. Några började 
däremot då berätta om olika tillfälliga projekt de har haft som varit mer inriktade mot 
pojkar och att det är det närmaste de kommit något könsinriktat i arbetet. Vi kunde även 
uppfatta en viss motvilja till att arbeta alltför generaliserade eller utestängande eftersom 
de menade att biblioteket ska arbeta läsfrämjande med alla barn och inte uteslutande 
med en målgrupp. Det finns både för- och nackdelar med att arbeta inriktat mot en viss 
målgrupp, anser vi. Kanske skulle det informanterna nämner om att läsning ses som 
kvinnligt kunna brytas upp om de riktade verksamheter mer tydligt mot pojkar och män 
i vissa sammanhang?  
 
Nackdelarna väger kanske dock över då vi kan tänka oss att det är svårt att rikta in sig 
på ett visst kön då alla är individer med sina egna intressen. Vi hade en förväntning på 
mer svar kring målen på biblioteken, då vi trodde att bibliotekarierna arbetade mer 
medvetet målinriktat än vad de gör.  
 
Hur arbetar bibliotekarierna för att nå målgruppen och dess läsning? 
 
När vi frågade bibliotekarierna om vilka läsfrämjande metoder de har och hur de arbetar 
så blev de genast väldigt engagerade och berättade livligt om olika aktiviteter och 
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verksamheter som de har. De flesta nämnde att de framförallt har bokprat med elever 
och de berättade även om olika aktiviteter de haft eller vill göra. Eftersom bokprat var 
den vanligaste aktiviteten tolkade vi det som att det var en aktivitet som de ansåg vara 
viktig för att nå målgruppen och väcka läslust hos barn. Bokprat var också den aktivitet 
som många barnbibliotekarier genomförde på olika skolor. Flera av bibliotekarierna 
ansåg att samarbetet med olika skolor var viktigt för att nå ut till fler barn. 
 
Alla hade intressanta idéer och mycket av det de berättade om kunde de hänvisa till 
forskning de tagit del av. I analysen upptäckte vi även att flera av de aktiviteter 
biblioteken hade, eller tidigare haft, var aktiviteter som beskrivs i litteraturen. Så som 
till exempel att bjuda in författare till biblioteket som pratar om böckerna de skrivit, 
vilket Ross et al. tar upp som exempel (Ross et al. 2006, s 93 f.). Något alla informanter 
var överens om var att tiden inte räcker till för att göra ett optimalt arbete. Ett annat 
problem som några av informanterna berättade om var att de upplevde en brist på 
personal vilket är något som kan kopplas till de två tidigare problemen, nämligen brist 
på tid och brist på pengar. Dessa problem kan höra ihop. Om biblioteken hade mer 
resurser hade de kanske kunnat anställa mer personal som då hade fått mer tid till att 
arbeta med den läsfrämjande verksamheten.  
 
Eftersom informanterna uttryckte att de inte gillade att arbeta generaliserande och riktat 
mot ett kön så arbetade de heller inte aktivt för att nå enbart pojkar som målgrupp. 
Däremot så nämnde de olika aktiviteter som de gjort eller gör som enligt dem kan locka 
pojkar mer än flickor. Några av informanterna nämnde även forskning som tar upp att 
pojkar gillar att läsa facklitteratur eller böcker med ”spänning”, vilket de berättar att de 
använt sig av i yrket som till exempel i samband med skyltning eller vilka författare de 
bjuder in. 
 
Något som förvånade oss var svaren vi fick kring i vilken utsträckning de använder 
forskning i sitt arbete med läsfrämjande verksamhet. Alla informanter uttryckte att det 
var något de tycker är viktigt även om inte alla av dem hade tid att läsa in sig på den 
senaste forskningen. Det vi hade förväntat oss av denna fråga var att erfarenheten var 
något de skulle ta upp istället, men så var inte fallet.  
 
Hur resonerar bibliotekarierna kring valet av arbetssätt för att främja läsning? 
 
När bibliotekarierna fick reflektera över sitt sätt att arbeta på fick vi flera intressanta 
svar. De flesta refererade till forskning eller tidigare erfarenhet när de berättade om sitt 
arbete och alla uttryckte att de hade kunskap kring vad det är de gör. Deras arbetssätt är 
ofta motiverade genom att de antingen gjort egna undersökningar eller tagit del av andra 
genomförda undersökningar. Även om omvärldsbevakningen fick lägre prioritet i en av 
bibliotekariernas arbete, visar alla en medvetenhet om att det är viktigt att följa 
forskningen och att det inte är viktigt enbart för biblioteket utan även för samarbetet 
med skolan. De två yngsta informantera som även var relativt nyutbildade var aningen 
mer positivt inställda till att använda forskning i arbetet jämfört med de andra, men det 
tror vi kan bero på att utbildningen blivit mer teoretisk än den var då de äldre 
informanterna utbildade sig. Även de informanter som inte var nyutbildade berättade 
om forskning de tagit del av eller undersökningar de själva genomfört på biblioteket. En 
av informanterna nämnde att det är bra att veta vad kollegorna har för olika kunskaper 
och erfarenheter som de kan dela med sig av och att barnbibliotekarierna på hennes 
bibliotek har bildat egna läscirklar för att läsa in sig om något ämne tillsammans. En 
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annan informant berättade att de hade en levande diskussion om läsfrämjande på hennes 
arbetsplats. Men eftersom vi inte hade en specifik fråga om hur bibliotekarierna utbyter 
information mellan varandra var det inget som alla informanter självmant tog upp.  
 
Något informanterna nämner är hur viktigt det är med att tänka på hur skyltningen 
genomförs. En av informanterna nämner även ett ”intersektionalitetsperspektiv” och det 
fick oss att inse att det är mycket tanke bakom skyltningen och hur de väljer att arbeta. 
Detta ”intersektionalitetsperspektiv” som en av informanterna nämnde, vilket innebär 
att tänka på att så få som möjligt ska känna sig diskriminerade, är något som även andra 
informanter pratade om med andra ord. För informanterna, och då speciellt de yngre, är 
pojkar ett känsligt ämne då de inte vill generalisera men samtidigt känner att det behövs 
för att främja läsningen. Många av informanterna nämner även att de har anpassat sina 
metoder efter hur de märker att barnen vill ha det, som till exempel placeringen av 
böcker eller aktiviteter som innefattar nyare teknik. 
 

7.2 Reflektion och diskussion kring genomförande 
 
Under arbetet med studien har vi många gånger fått avgränsa oss då detta ämne är 
intressant och man gärna vill få med alla delar av det. Vi valde slutligen att avgränsa oss 
till bibliotekariers läsfrämjande arbete med barns och då speciellt pojkars läsning av 
litteratur, vilket även det är ett stort ämne. Det har ibland varit svårt att hitta rätt fokus 
men efter intervjuerna så blev det enklare. Vi valde att göra semistrukturerade 
intervjuer, vilket för oss var den mest lämpliga metoden. De nackdelar med 
semistrukturerade intervjuer som uppstod i relation till vår studie var att materialet blev 
svårt att generalisera och hitta sammanband i. Detta innebar att det i resultat och analys 
blev svårt att lyfta fram något enhälligt.  
 
Under intervjuerna fick vi inte den respons vi hoppats på under temat mål, vilket gjorde 
att vi därefter inte använde dessa svar i så stor utsträckning i uppsatsen. Däremot fick vi 
mer svar kring andra frågor vi inte hade förväntat oss sådan respons på, såsom 
användningen av forskning i arbetet.  

7.3 Förslag till vidare studier 
 
I vår studie har fokus varit på bibliotekarier och deras läsfrämjande arbete. Vi har fått 
deras perspektiv på vad som lockar barn till läsning. Men om vi hade haft mer tid hade 
det varit intressant att undersöka hur barnen upplever bibliotekets läsfrämjande 
verksamhet och sedan jämföra det med de resultat vi tagit fram kring bibliotekariernas 
perspektiv. Ett annat förslag är att genomföra en studie med ett större fokus på 
forskningen i det läsfrämjande arbetet. Eftersom vi fick flera intressanta svar om 
bibliotekariernas användning av forskning i den läsfrämjande verksamheten tror vi det 
skulle vara intressant att dyka djupare i detta. Kan mer evidensbaserat arbete innebära 
mer effektivt arbete? Våra informanter ansåg också att samarbetet med skolor var något 
av stor vikt och ett sätt att nå ut till fler barn. Där ser vi också en möjlighet till en studie 
där lärarnas syn på att samarbeta med bibliotekarier är i fokus och även hur de ser på 
läsfrämjande arbete.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
  
BAKGRUND 
 
Ålder: 
Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
 
Följdfrågor (om svaret inte kommer spontant): 
* Hur länge har du arbetat som barnbibliotekarie?  
 
Berätta om dig själv i ditt arbete. 
   
MÅL: 
  
Vilka mål har verksamheten kring barns läsning? 
  
Följdfrågor (om svaret inte kommer spontant): 
* Finns det riktlinjer eller handlingsplaner? 
* Vad finns det för mål kring barn och ungas läsning i er biblioteksplan? 
* Finns det något särskilt mål riktat mot pojkars läsning? 
  
ARBETE: 
  
Vilka läsfrämjande metoder arbetar ni med kring barn och unga på biblioteket? 
  
Följdfrågor (om svaret inte kommer spontant): 
* Hur arbetar ni för att nå målen för målgruppen barn och unga? 
* Hur arbetar ni läsfrämjande med barn och unga? Vilka läsfrämjande aktiviteter har ni? 
* Arbetar ni läsfrämjande inriktat på pojkar? 
* Hur arbetar ni med skyltning? Riktar sig skyltningen till olika målgrupper? 
  
Vad finns det för möjligheter för barnen att uttrycka eller reflektera över bibliotekets 
utbud och tjänster? 
 
Följdfrågor (om svaret inte kommer spontant): 
* Vad har de för möjligheter att dela upplevelser eller tipsa varandra? 
 
I vilken utsträckning använder du forskning eller undersökningar i arbetet med 
läsfrämjande verksamhet? 
  
RESONEMANG: 
  
Hur ser du på bibliotekets läsfrämjande arbete? 
  
Följdfrågor (om svaren inte kommer spontant): 
* Vad kan förbättras? 
* Hur resonerar du kring arbetet för att nå målgruppen barn? 
* Hur tror du biblioteket kan intressera pojkar respektive flickor? 
* Hur ser du på pojkar i relation till läsning? 
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Avslutande fråga: 
Något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
 
Hej! 

Vi heter Emily och Mikaela och studerar vid Högskolan i Borås. Just nu skriver vi på 
vår kandidatuppsats inom ämnet Biblioteks- och Informationsvetenskap. Uppsatsens 
tema är barns och då speciellt pojkars läsning och hur bibliotekarier arbetar kring det. 
Vi riktar in oss på arbetet kring barn i åldern 9-12 och vi vill undersöka hur 
bibliotekarier arbetar kring målen för barn och ungas läsning och hur de resonerar kring 
det arbetet.  

För att få reda på hur bibliotekarierna arbetar och resonerar kring läsfrämjande arbete 
med barn har vi planerat att göra intervjuer med barnbibliotekarier på olika 
stadsbibliotek. Vi undrar om vi möjligtvis kan få intervjua dig under vecka 18 eller 
eventuellt vecka 19?  

Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt och endast vi två som arbetar 
med uppsatsen och våra handledare kommer att ha tillgång till det. 

Om Ni undrar över något eller vill få kontakt med oss når du oss lättast via telefon eller 
e-mail.  

 
 
Vänliga hälsningar, 

Emily Bengtsson 
[Kontaktuppgifter] 

 
Mikaela Svärd 
[Kontaktuppgifter] 
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Fördelning av arbete 
 
Arbetet har fördelats jämt mellan författarna. Intervjuerna gjordes som så att Mikaela 
och Emily tillsammans gjorde första intervjun. Mikaela ställde då frågorna under 
intervjun och transkriberade därefter intervjun. Därefter gjorde Emily två intervjuer på 
två olika bibliotek. Mikaela gjorde två intervjuer på ett bibliotek. Därefter 
transkriberades intervjuerna av den som intervjuade. 
 
Vissa avsnitt i uppsatsen kan ha skrivits delvis mer av en person, men i slutändan är det 
rättvist fördelat då båda läst igenom vad den andre skrivit och kommit med synpunkter 
och ändringar. 
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