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Abstract:  During the last ten years, PIRLS and PISA have evaluated 

  the reading levels of children and youth around the world, 

  sometimes with grim results. The Swedish evaluation show a 

  constant decline in reading comprehension, and Sweden, 

  which from the start produced one of the best results in the 

  world, have plummeted to the bottom of the ranks. The 

  librarians of the public library have extensive experience of 

  working with different projects engaging children and youth 

  in reading, and so they have a major part to play in this 

  matter. Consequently, the aim of this study is to examine and 

  describe the different perceptions the public librarians have 

  of these projects. Four research questions were formulated, 

  each focusing on the perceptions regarding different aspects 

  of the reading promotion projects. To answer these  

  questions, a phenomenographical approach was adopted and 

  complemented with semi-structured interviews as a means of 

  obtaining empirical data. The results gathered from  

  interviews with six different librarians show that the  

  perceptions of the reading promotion projects share many 

  similarities regarding the motivation, target group and 

  purpose of the projects, but that the librarians relate  

  differently to them. The conclusions drawn from this is, 

  aside from the actual perceptions presented in the study, that 

  the reading promotion projects are very much influenced by 

  the librarians perceptions of them, as the librarians all have 

  different demographic conditions to keep in mind, as well as 

  different experiences of success rates with specific methods. 
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1. Inledning 
 

Den första januari 2014 trädde en ny bibliotekslag i kraft för att möta de förändringar 

som skett i samhället och omvärlden. Syftet med den nya lagen var att förtydliga vissa 

delar i hopp om att öka användarvänligheten och underlätta implementeringen av lagen 

i biblioteksverksamheten. Det förtydligande som är av störst vikt för denna uppsats är 

det uppdaterade avsnittet för särskilda målgrupper, mer specifikt de delar som avser 

barn och unga. Ändringen som gjorts är i sig inte särskilt stor, men motiveringen är 

desto viktigare, då den belyser det faktum att barn och unga läser allt mindre och 

därmed inte utvecklar sin läsförmåga i samma takt som förut, och att man har 

förhoppningen att biblioteken kan hjälpa till att vända denna trend. Förändringen som 

skett syftar till att framhäva bibliotekens lässtimulerande uppgift gentemot barn och 

unga och ge den en högre prioritet i både bibliotekslagen och bibliotekens verksamhet. I 

det lagförslag som gjorts för den nya lagen poängteras dock att biblioteken redan arbetar 

aktivt med barn och unga, men man framhåller att det även i framtiden kommer att vara 

viktigt att prioritera denna grupp, och att det är av yttersta vikt att vara lyhörd för 

eventuella synpunkter och önskemål för att vidare kunna förbättra verksamheten. 

  

Ett bra exempel på hur biblioteket arbetar med gruppen i fråga är lässtimulerande 

insatser, vilket också är området vi valt att fokusera på i denna uppsats. Med begreppet 

lässtimulerande insatser avses kort sagt allt arbete biblioteket utför med syftet att 

stimulera och inspirera till läsning på eget bevåg (begreppets betydelse kan med rätta 

upplevas vara något vagt, men vi hoppas att avsnittet för tidigare litteratur skall klargöra 

vad som egentligen avses med det). Utöver den nya bibliotekslagen, så motiveras 

uppsatsens fokus på lässtimulerande insatser av de nedslående resultat som under den 

senaste tiden framgått av internationella undersökningar, av vilka man klart kan utläsa 

att barn och ungas kunskapsnivåer och läsförståelse sjunkit drastiskt. Nedan följer en 

kort redogörelse för två av de viktigaste undersökningarna, PIRLS och PISA (Progress 

In International Reading Literacy Study, respektive Programme for International 

Student Assessment). 

 

PIRLS-undersökningens mål är att försöka utröna hur god läsförmågan är hos 

fjärdeklassare från de olika deltagande länderna. Undersökningen organiseras av IEA 

(The International Association for the Evaluation of Educational Achievement), och har 

genomförts vart femte år sedan dess start 2001. Syftet är att över tid följa läsförmågan 

hos elever, men också att undersöka hur skillnader i prestationer påverkas av skolans 

organisation, den undervisning som ges, elevernas socioekonomiska situation samt 

attityder gentemot skolan och lärande i allmänhet (Skolverket, 2012, s. 14). Sverige har 

deltagit i undersökningen sedan starten 2001, och man kan i den senaste rapporten från 

2011 utläsa att läsförmågan hos svenska fjärdeklassare är hög i jämförelse med andra 

länders elever, men också att läsförmågan har sjunkit markant sedan starten av 

undersökningen (Skolverket, 2012, s. 13f). Sverige är därmed ett av de få deltagande 

länder som över tid har försämrat sina resultat, till skillnad från andra länder i Norden 

vars resultat har förbättrats stadigt sedan 2006 (Skolverket, 2012, s. 29f). 

 

Skolverket bedömer utifrån ovanstående resultat att ett fortsatt arbete för att utvärdera 

och förbättra Sveriges skolor är av hög vikt för att kunna motarbeta den negativa trend 

som tagit sig uttryck i en försämrad läsförmåga de senaste 10 åren. De framhåller dock 

att denna trend inte går att härleda till en specifik orsak, utan att det är ett flertal orsaker 
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som sammantagna påverkar barn och ungas läsförmåga, däribland skolans 

utbildningspraktik, men även den socioekonomiska bakgrunden barn har (som kan 

sammanfattas litet grovt med ekonomiskt och kulturellt kapital på hemmaplan, 

föräldrarnas utbildningsnivå samt deras inställning till läsning och böcker) (Skolverket, 

2012, s. 83f). Man menar vidare att skolans roll är ”kompensatorisk”, vilket innebär att 

den socioekonomiska skillnaden barn emellan inte skall påverka deras utbildning, något 

som undersökning visar inte riktigt är fallet i verkligheten (Skolverket, 2012, s. 87). 

Skollagen revideras ständigt i hopp om att kunna åtgärda detta problem, men man drar 

utifrån denna rapport slutsatsen att skolan inte lyckats uppfylla detta uppdrag. 

 

Den andra undersökning som ligger till grund för motiveringen av vår uppsats är PISA, 

som senast genomfördes 2012. OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) inledde undersökningen 2010, och syftet med den är att genom 

kartläggning av 15-åringars kunskapsnivåer möjliggöra en utvärdering av respektive 

lands skolsystem med avseende på kvalitet, likvärdighet och effektivitet. Denna 

kartläggning sker på ungefär samma sätt som i PIRLS, alltså att man genom att dela ut 

standardiserade prov i läsförståelse, matematik och naturvetenskap till ett urval av 

elever från varje deltagande land utarbetar ett genomsnittsvärde. Förutom dessa prov 

uppmanas både elever och rektorer att besvara en enkät i hopp om att kunna utläsa vilka 

värderingar och attityder som finns kring dessa ämnen (Skolverket, 2013, s. 17). 

Undersökningarna har utförts vart tredje år sedan 2000, och man har varje gång haft ett 

huvudämne som ägnats speciellt mycket uppmärksamhet. Svenska 15-åringar uppvisade 

vid den första undersökningen resultat inom alla ämnen som låg klart över det 

genomsnittet för OECD-länderna. I den senaste undersökningen hade läget förändrats 

totalt och resultaten visade att svenska 15-åringars kunskapsnivåer, särskilt vad gäller 

läsförståelse, var betydligt sämre och hade sjunkit mycket i förhållande till de andra 

länderna (Skolverket, 2013, s. 141ff). 

 

I Skolverkets rapport om PISA 2012 fastställer man att de försämrade kunskapsnivåerna 

hos barn och unga i Sverige inte har en enkel förklaring, utan att de troligen är effekt av 

ett flertal olika faktorer som är relaterade till skolan, men också mer övergripande 

förändringar som skett i samhället, vilket stämmer väl överens med den slutsats man i 

samband med PIRLS 2011 kommit fram till (Skolverket, 2013, s. 154f). Vad gäller just 

skolans inblandning i de försämrade resultaten drar man slutsatsen att eftersom 

försämring skett inom samtliga ämnen, så bör orsakerna ligga så att säga utanför dem, 

och en vidare undersökning menar man således bör fokusera på skolsystemet i sig. 

Avslutningsvis framhålls att de positiva resultat många andra länder har presterat vid 

senare undersökningar är ett bevis på att negativa trender går att vända, och att man 

genom grundlig analys bör söka orsaker till de försämrade kunskapsnivåerna för att 

kunna vidta lämpliga åtgärder och motverka den kunskapssvacka Sverige i dagsläget 

befinner sig i (Skolverket, 2013, s. 156). 

 

1.1 Problemformulering 
 

Med avstamp i den reviderade bibliotekslagen och de alarmerande resultat som 

redovisas för i PISA- och PIRLS-undersökningarna, vill vi alltså med denna uppsats – 

och studien som gjorts och presenteras i den – undersöka hur folkbibliotekariers 

uppfattningar om lässtimulerande insatser riktade mot barn och unga ter sig, den roll de 

anser sig ha i förhållande till pedagoger vad gäller barn och ungas utveckling av läs- och 

skrivförmåga, samt om de anser att de lässtimulerande insatser de håller i verkligen gör 
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någon skillnad. Att vi fokuserat på just uppfattningar motiveras av antagandet att dessa 

påverkar hur lässtimulerande insatser utformas, utförs och utvärderas, vilket i sin tur 

påverkar utfallet av dem och den effekt de har på barn och ungas kunskapsnivåer. 

Förhoppningen är vidare att uppsatsen skall kunna bidra till att folkbibliotekarier i större 

utsträckning reflekterar och tänker kritiskt kring de lässtimulerande insatser de själva är 

delaktiga i och hur dessa kan förbättras, men också att motivera en större satsning på 

folkbibliotekens mot barn och unga riktade lässtimulerande verksamhet. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 
Studiens övergripande syfte är att med hjälp av en fenomenografisk ansats undersöka, 

beskriva och analysera folkbibliotekariers uppfattningar kring lässtimulerande insatser 

riktade mot barn och unga. Syftet preciseras vidare genom de följande fyra 

forskningsfrågorna, vars svar sammantagna väntas ge en mångsidig bild av 

uppfattningarna i fråga: 

 

 Vilka uppfattningar har folkbibliotekarier om hur lässtimulerande insatser 

riktade mot barn och unga kan motiveras? 

 Vilka uppfattningar har folkbibliotekarier om deras och andra möjliga aktörers 

roll i att väcka barn och ungas läslust, samt att utveckla deras läs- och 

skrivförmåga? 

 Vilka uppfattningar har folkbibliotekarier om hur lässtimulerande insatser 

riktade mot barn och unga skall utformas och utföras för att ge bra effekt? 

 Vilka uppfattningar har folkbibliotekarier om den effekt eller skillnad som de 

lässtimulerande insatserna riktade mot barn och unga förväntas resultera i sett ur 

ett längre perspektiv? 

 

2. Teoretisk ansats och avgränsningar 
 

Denna uppsats och den studie som ryms i den tar sin utgångspunkt i kvalitativa 

samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Detta följer direkt ur att de fenomen som är 

aktuella för dess studium – dvs. människors inre värld, eller närmare specifikt de 

uppfattningar folkbibliotekarierna har – i grunden är subjektiva och svåra att på ett 

precist sätt beskriva och nå fram till kunskap om med objektiva och kvantitativa 

metoder. Det vi vill uppnå med uppsatsen är en beskrivning och ett slags förståelse för 

bibliotekariernas uppfattningar om lässtimulerande insatser riktade mot barn och unga. I 

processen varigenom denna beskrivning och förståelse uppnås är tolkning från vår sida 

oundviklig, varför ett tolkningsperspektiv blir nödvändigt att inta. Det finns ett flertal 

olika sådana perspektiv att välja mellan när man skall genomföra en studie. Valet 

avgörs dock till syvende och sist av vad det mer specifikt är man söker nå kunskap om 

eller beskriva, eller annorlunda uttryckt: vilken särskild aspekt av verkligheten en studie 

är tilltänkt att undersöka. För denna studie har en s.k. fenomenografisk ansats (mer om 

detta nedan) – med därtill knutna idéer om kunskapsanspråk och tolkning av det som 

undersöks – bedömts vara lämplig, vilket utöver det fokus som görs på bibliotekariernas 

uppfattningar också motiveras av att den kunskap som genererats av studien är av 

beskrivande snarare än förklarande art.  
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Slutligen bör nämnas att studien uteslutande grundar sig i ett empiriskt-induktivt 

arbetssätt: fokus ligger uteslutande på det som uttrycks av respondenterna under 

intervjuerna, varför någon klar uttryckt och prövbar teori eller modell inte ansetts 

nödvändig. Nedan följer en beskrivning av den teoretiska ansatsen och de metoder som 

valts; hur de har använts i studien, vad de innebär, samt vilka begränsningar och 

fördelar de är behäftade med. 

 

2.1 Fenomenografi 
 

Den fenomenografiska ansatsen förknippas främst med den s.k. INOM-gruppen, en 

forskningsgrupp verksam inom Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet, 

ledd av professor emeritus Ference Marton (förkortningen INOM står för ”Inlärning och 

omvärldsuppfattning”, vilket är titeln på en bok denna grupp författat). I korthet går 

ansatsen och de metoder som används inom den ut på att ge en så rik beskrivning som 

möjligt av människors sätt att uppfatta sin omvärld. Det som studeras är närmare 

bestämt hur de för forskaren intressanta fenomenen av människor uppfattas vara 

beskaffade, snarare än hur de faktiskt är beskaffade. Marton skiljer härvidlag mellan 

vad han benämner som första och andra ordningens perspektiv: det första ger uttryck för 

fakta om fenomen i verkligheten, det andra hur dessa fenomen ter sig för eller upplevs 

av människor. Vidare betraktas den kunskap som uttrycks genom fakta som binära 

kategorier, dvs. antingen är fakta sann, eller så är den falsk, medan sanningshalten i till 

sin natur subjektiva upplevelser oftast är mer komplicerad än så. Det centrala inom den 

fenomenografiska ansatsen, och det sätt på vilket förståelse uppnås, är därför själva 

beskrivningen av upplevelserna – inte att nå fram till klara och tydliga fakta – varför 

frågor om vad som är sant och falskt underordnas denna beskrivning (jfr. Larsson, 1986, 

s. 12f). 

 

Ett centralt begrepp inom ansatsen är alltså ”uppfattning”, som definieras som ett 

försanthållande eller en övertygelse om det fenomen som är aktuellt för studium, vilket 

betraktas som underförstått och vilket man vanligtvis inte reflekterar över, till skillnad 

från t.ex. en åsikt som oftast byggs upp genom aktiv reflektion (Larsson, 1986, s. 20f). 

Den datainsamlingsmetod som vanligtvis används för att få tillgång till dessa 

uppfattningar, dvs. det empiriska material som ligger till grund för analysen, är olika 

slags intervjuer. Det som skall beskrivas i en fenomenografisk studie är alltså mer 

specifikt de olika kvalitativt skilda uppfattningarna om det undersökta fenomenet som 

respondenterna har, vilka de förväntas ge uttryck för under intervjuerna. Syftet med 

denna beskrivning är att finna en variation, ur vilken ett antal klart avgränsade 

kategorier förväntas framträda (Larsson, 1986, s. 21).  Variation är alltså nyckelordet i 

sammanhanget, men att kategorierna bör vara klart avgränsade innebär inte att likheter i 

uppfattningar saknar intresse för studien: det som kategorierna väntas beskriva är de 

skillnader som finns i uppfattningarna, men för att nå fram till dessa skillnader måste 

även likheter analyseras och beskrivas. 

 

Vad skall det då tjäna till att utföra en fenomenografisk studie om lässtimulerande 

insatser på folkbibliotek? Vad kan en beskrivning av den variationen i uppfattningar 

som finns egentligen bidra med för kunskap? De främsta argumenten för att en sådan 

beskrivning är viktig är att den bidrar till en ökad förståelse för folkbiblioteket och dess 

roll i samhället, samt att den kan förändra dem som tar del av studien och bidra till att 

de reflekterar över de frågor som berörs på ett nytt sätt. Reflektion är alltså ytterligare 

ett nyckelord – särskilt reflektion över de förgivettagna uppfattningar som finns både i 
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biblioteksvärlden och i samhället i stort (Larsson, 1986, 24f). Av vikt för denna studie 

var slutligen att utveckla ansatsen något, närmare specifikt att modifiera begreppet 

uppfattningar så att det även täcker de tankar respondenterna har om ämnet som 

undersöks. Vi menar att det är rimligt att betrakta tankar som varande en del av 

uppfattningar, att de i en viktig mening delar samma natur och alltså även de kan utgöra 

något som man vanligtvis inte reflekterar över (det som av detta skäl klart utesluts i 

ansatsen är ju som ovan nämnts åsikter). Förhoppningen har varit att denna utvidgning 

av begreppet skall leda till att utarbetandet av kategorier blir enklare och att de 

kategorier som identifieras i sig blir mer varierade och innehållsrika, detta då ett större 

område av upplevelserna som respondenterna täcks. 

 

3. Metod 
 

Målet för datainsamlingen var att få tillgång till de uppfattningar som respondenterna 

har kring lässtimulerade insatser. Semistrukturerade intervjuer valdes som 

datainsamlingsmetod, vilket motiveras genom att man med hjälp av sådana, till skillnad 

från t.ex. en ren dokumentanalys, får en så oförvanskad tillgång till människors inre 

värld som möjligt. Relevant för just den fenomenografiska ansatsen är även att 

semistrukturerade intervjuer, till skillnad från t.ex. kvalitativa enkätfrågor, medger ett 

visst mått av spontanitet – dvs. att själva intervjun är flexibel såtillvida att intervjuaren 

genom följdfrågor tillåts följa upp relevanta diskussionsämnen som spontant uppstår 

(Bryman, 2011, s. 415) – vilket i många fall leder till mer uttömmande och nyanserade 

svar, och därmed också förhoppningsvis mer framträdande skillnader i de uppfattningar 

som uttrycks.  

 

3.1 Intervjumall 

 
Den intervjumall som vi har arbetat fram (se bilaga 1) delades upp i teman efter de 

forskningsfrågor vi formulerat i avsnittet ”syfte och forskningsfrågor”. Syftet med 

intervjumallen var dels att försäkra oss om att de för forskningsfrågorna relevanta 

ämnena berördes under intervjun, dels att underlätta den genom färdigformulerade och 

genomtänkta frågor (Bryman, 2011, s. 419). Intervjumallen inleddes med ett avsnitt där 

vi kort presenterade oss själva och vår avsikt med uppsatsen, gav en kort beskrivning av 

bakgrunden till vår forskningsansats, samt informerade respondenterna om 

forskningsetiska hänsyn. Därefter följde ett avsnitt med vad vi valde att kalla inledande 

frågor, som syftade till att ge oss information om respondentens erfarenhet av 

bibliotekarieyrket i stort, men också deras erfarenhet av att arbeta med lässtimulerande 

insatser riktade mot barn och unga (Bryman, 2011, s. 419f). De tre avsnitten som sedan 

följde är direkt sammanbundna med våra fyra forskningsfrågor. 

 

Frågorna i intervjumallen var medvetet utformade på ett sätt som underlättade för 

respondenterna att själva definiera och motivera lässtimulerande insatser, sin egen roll i 

sammanhanget, samt att reflektera över de effekter och skillnader de lässtimulerande 

insatserna kan och bör ha för barn och unga. Som en del av det sista avsnittet ställdes 

frågor kring mätning av effekter, och vi var redan vid utformandet av dessa frågor 

medvetna om de svårigheter som kan finnas vid en sådan mätning. Genom att fokusera 

mer på förväntade och önskade effekter och vad som krävs för att uppnå dessa så kunde 

vi samla in en hel del information om hur respondenten personligen ställer sig till de 

lässtimulerande insatserna, vilka arbetssätt som respondenten anser vara lämpligast och 
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på vilka sätt de anser att de lässtimulerande insatserna kan förbättras. Avslutningsvis 

bör nämnas att intervjumallen endast var avsedd för vårt egna bruk och att den alltså 

inte skickades ut till respondenterna i förväg, detta för att vi i så hög utsträckning som 

möjligt ville främja spontanitet. 

 

3.2 Urval och genomförande av intervjuer 

 
För att finna respondenter utgick vi ifrån ett målinriktat urval av barn- och 

folkbibliotekarier som arbetade på folkbibliotek i närliggande områden (Bryman, 2011, 

s. 392). Anledningen till detta arbetssätt var att vi ville intervjua respondenterna på 

deras bibliotek, detta i hopp om att intervjuerna skulle få bättre kvalitet än t.ex. 

telefonintervjuer, där kroppsspråk och andra dimensioner faller bort. Avgränsningen till 

omkringliggande landskap är därför ett resultat av den relativt korta tidsrymd vi hade på 

oss att samla in empiri. Den korta tidsrymden motiverar även att vi valde att utföra sex 

intervjuer och inte fler – fler skulle visserligen vara önskvärt, men vi bedömde att sex 

skulle räcka för att få fram en tillräcklig variation i uppfattningar. Den första kontakten 

skedde via epost, där vi förklarade vilka vi var, att vi var intresserade av att intervju en 

folkbibliotekarie som på något sätt är eller har varit delaktig i någon form av 

lässtimulerande insats och ungefär hur lång tid intervjun förväntades att ta, samt 

slutligen att deltagandet var fullständigt frivilligt och att det kunde avbryta närhelst de 

önskade (Bryman, 2011, s. 131f).  

 

Intervjuerna genomfördes på det sättet att vi vid varje tillfälle utsåg en av oss som 

ställde frågorna utifrån intervjumallen, och en att föra anteckningar och inflika med 

eventuella följdfrågor om tillfälle gavs. Dessa arbetsuppgifter alternerades sedan vid 

varje intervju för att jämna ut arbetsbördan. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till 

att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon, och dessa inspelningar har sedan 

transkriberats löpande under arbetets gång. Transkriberingar utgör den empiri vi samlat 

in, och kommer att ligga till grund för resultatpresentationen och analysen nedan. 

 

3.3 Analysmetod 

 
Själva analysen har syftat till att bearbeta och redogöra för de uppfattningar som 

respondenterna uttryckte. Steg ett var att analysera transkriberingarna och identifiera det 

som enligt vår tolkning var det viktigaste som uttrycktes, samt att sålla bort de 

uppenbart irrelevanta delarna – tanken med detta steg var att vi med egna ord skulle 

beskriva vad respektive respondent egentligen uttryckte, samt att tentativt försöka 

identifiera vilka likheter och skillnader som fanns i uppfattningarna. Steg två var att 

med utgångspunkt i transkriberingarna och det dokument som genererats i steg ett 

sammanställa själva resultatpresentationen, där samtliga av respondenternas 

uppfattningar redogjordes för och sedan kopplades till och jämfördes med varandra. Det 

tredje och sista steget innebar att vi analyserade resultatet med målet att besvara 

forskningsfrågorna och dra generella slutsatser. 
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3.4 Forskningsetiska hänsyn 

 
Tre viktiga forskningsetiska hänsyn (eller krav), som är relevanta för uppsatsen bör 

klargöras: informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär i korthet att de parter som är inblandade i eller berörs av 

studien skall informeras om dess syfte, att det vidare skall framgå vilka moment som 

ingår i den samt att deltagandet är frivilligt. Konfidentialitetskravet berör de 

personuppgifter som samlas in och föreskriver att dessa uppgifter så långt som möjligt 

skall skyddas för att säkra de medverkandes integritet. Nyttjandekravet hänger även det 

samman med de uppgifter som samlas in och innebär helt enkelt att dessa endast får 

användas i den aktuella forskningen (Bryman, 2011, s. 31f). Även frågor om samtycke 

är av visst intresse för studien, men som vi ser det täcks dessa av informationskravet. 

Informationskravet var vi noga med att följa under själva utförandet av intervjuerna, 

genom att vi t.ex. vid inledning tydligt klargjorde studiens syfte och att intervjuerna 

spelades in. Vad beträffar respondenternas integritet, så har åtgärder vidtagits för att 

skydda de personuppgifter och övriga uppgifter som samlats in, vilket huvudsakligen 

inneburit att fingerade personnamn använts och att namn på de orter respondenterna är 

verksamma inom, samt de specifika projekt de arbetar eller har arbetat med, uteslutits i 

den färdiga uppsatsen. 

 

4. Tidigare forskning 
 
Det har visat sig vara problematiskt att finna tidigare forskning och litteratur med 

samma eller liknande syfte, samt teoretisk och metodologisk utgångspunkt, vilka är 

aktuella för denna uppsats. Vidare är den fenomenografiska ansats som använts strikt 

induktiv – all fokus riktas mot det unika empiriska materialet – vilket medför vissa 

svårigheter att klart sammankoppla tidigare forskningsrön med studien. Av dessa skäl 

har vi varit tvungna att lyfta blicken och söka efter litteratur inte bara inom det 

biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet, utan också inom pedagogisk forskning, 

bland statliga kulturpolitiska utredningar, samt internationell forskning om läsförståelse. 

Den litteratur och forskning vi har funnit och använt oss av i uppsatsen är alltså 

mångfacetterad, dock finns det en gemensam kärna i den såtillvida att allt på något vis 

rör läsning i förhållande till målgruppen barn och unga. Ett antal relevanta områden och 

begrepp har identifierats i litteraturen och förhoppningen är att en belysning och ett 

sammanfogande av dem till en helhet skall resultera i ett för uppsatsens 

resultatpresentation och analys användbart ramverk. Nedan följer en redogörelse för 

dessa områden och begrepp, där de olika perspektiv som finns inom dem granskas och 

jämförs på ett kritiskt sätt med målet att finna för uppsatsen relevanta aspekter av dem. 

Notera att de relevanta begreppen är kursiverade för att underlätta för läsaren att se 

kopplingen mellan dem och resultatpresentationen och analysen som sedan följer. 

 

4.1 Barn och unga 

 
Inledningsvis kan det vara lämpligt att kortfattat reda ut vad som egentligen avses med 

”barn och unga”, vilka möjliga definitioner som finns och hur begreppen används i 

denna uppsats. Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf belyser svårigheten med att klart 

definiera både barn och unga (eller ungdomar), vilket bl.a. beror på vilket perspektiv 

man utgår ifrån – så kan det t.ex. skilja sig en del hur barn och unga, och övergången 

däremellan, betraktas från ett fysiologiskt respektive psykologiskt perspektiv. 
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Definitionssvårigheter uppstår även till följd av kulturella skillnader, dvs. definitionerna 

skiljer sig åt beroende på vilket land eller vilken tid du befinner dig i, varför det ur 

bibliotekens perspektiv alltså är av vikt att närmare precisera vilken åldersgrupp som de 

avser rikta sin verksamhet mot (Rydsjö & Elf, 2007, s. 23f). FNs barnkonvention 

föreslår en för denna uppsats rimlig och användbar definition, nämligen att ”ett barn är 

varje människa under 18 år” (Unicef, 2009, s. 7), dock vill vi förfina den något genom 

att införa begreppet ”unga” som en egen grupp mellan 15-20 år. Märk väl att denna 

åldersindelning endast grundar sig i de egna föreställningar vi ”gick in med” i 

uppsatsen, och under de intervjuer som genomförts har begreppsparet ”barn och unga” 

använts utan att närmare definiera det, med den tanken bakom att respondenterna själva 

skulle få möjligheten att tänka fritt kring dem. Värt att notera är att bibliotekslagen 

innehåller denna åtskillnad mellan barn och unga (också här benämnt som ungdomar), 

dock utan att det klart anges åldersintervall (SFS 2013: 801). 

 
4.2 Läsning 
 

Avsnittet för läsning delas in i fem delavsnitt: läsförståelse, barn och ungas läsvanor, 

bibliotekaries förhållningssätt gentemot läsning, läslust och lässvaga grupper. 

 

4.2.1 Läsförståelse 

 

Vad är det egentligen vi gör när vi läser och förstår en text? Ulf Fredriksson och Karin 

Taube beskriver i boken ”Läsning, läsvanor och läsundersökningar” hur det går till, och 

menar att man kan dela upp det i två huvudsakliga moment, som de benämner som 

avkodning och språkförståelse. Med avkodning avses själva färdigheten att 

sammansätta nedtecknade bokstäver och ur dem känna igen ord, vilket även inbegriper 

kunskap om uttal. Språkförståelse är det som uppkommer genom lyckad avkodning, 

alltså förmågan att kunna tolka mening och sammanhang från orden (Fredriksson & 

Taube, 2012, s. 18). I ramverken till PIRLS och PISA formuleras mer utförliga 

definitioner av läsning och närliggande begrepp, där utöver avkodning och 

språkförståelse även förmågor och kunskaper såsom reflektion över och konstruktion av 

en texts mening och innehåll, användandet av (meta)kognitiva strategier och 

grammatikkunskaper räknas till eller är sammanbundna med läsning. Med läsförståelse 

avser vi i den här uppsatsen ett slags paket där dessa kunskaper och färdigheter ingår, 

eller kan ingå beroende på vilket specifikt sammanhang det handlar om. 

 

Fredriksson och Taube tar vidare upp ett flertal faktorer som påverkar utvecklingen av 

läsförståelsen. En av dessa är kön, vilket tydligt framkommer i resultaten från både 

PISA och PIRLS; flickor läser mer och bättre än pojkar, och den försämring som har 

skett har varit mindre hos flickor än hos pojkar. De menar också att intresse för textens 

ämne kan vara en viktig faktor vid läsförståelse, då ett intresse motiverar läsaren till att 

bättre försöka förstå texten. De menar således att läsförståelse inte går att mäta på ett 

heltäckande och tillförlitligt sätt, då den kan förändras med situation. Andra faktorer 

som nämns är familj, modersmål, socioekonomisk bakgrund, samt aktiviteter och 

värderingar som främjar läsning (Fredriksson & Taube, 2012, s. 85-93). 
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4.2.2 Barn och ungas läsvanor 

 

Det är av intresse för denna uppsats hur barn och ungas läsvanor ser ut och hur de kan 

påverkas eller förbättras. Fredriksson och Taube beskriver att hemmiljön är en självklar 

faktor i valet av vilka fritidsaktiviteter barn och unga väljer att sysselsätta sig med. De 

beskriver med avstamp i olika teorier att föräldrars utbildning och yrke, samt vilka 

ägodelar som finns i hemmet, påverkar barn och ungas ordförråd och i förlängningen 

också deras läsförståelse. Undersökningar visar även att högutbildade föräldrar tenderar 

att interagera med sina barn på ett mer positivt sätt, med uppmuntran och beröm, till 

skillnad från lågutbildade föräldrar, vars interaktion mer tenderar att präglas av kritik 

och tillrättavisningar. De drar utifrån detta slutsatsen att hur mycket och på vilket sätt 

föräldrar umgås med sina barn påverkar barnens förmåga att ta del av text senare i livet 

(Fredriksson & Taube, 2012, s. 87). De sammanfattar resultaten av PISA 2009, där 

eleverna fick frågor om hur mycket tid de varje vecka tillbringade på nöjesläsning, och 

mer än en tredjedel av de utfrågade eleverna angav att de inte alls läste för nöjes skull. 

Detta står i relation till resultaten av lästesten som samma elever gjorde, där dem som 

angav att de inte läste för nöjes skull i regel presterade sämre än dem som regelbundet 

läste (Fredriksson & Taube, 2012, s. 96f). Vidare redogörs också för PIRLS 2006, där 

de fjärdeklassare som blev tillfrågade om hur ofta de läste spred sig relativt jämnt 

mellan de olika svarsalternativen. Dock kunde man även här fastställa att det fanns ett 

positivt samband mellan regelbunden läsning och de resultat fjärdeklassarna fick i 

lästesterna. 

 

Bland de medievanor som påverkar läsning, så har tv-tittande tidigare varit ett hett ämne 

för diskussion, men dess roll har på senare år allt mer tagits över av datorn och digital 

media. Enligt PISA 2009 så har tv-tittandet bland unga minskat, men istället har 

användandet av datorer ökat markant. En teori för hur detta påverkar barn och ungas 

läsning presenteras av Fredriksson och Taube, och den är kopplad till begreppen 

traditionell och digital läsning: med traditionell läsnings avses läsning av tryckt media, 

först och främst böcker och tidningar. Digital läsning är sådan som sker via olika typer 

av datorer och datorskärmar. I resultaten från PISA 2009, som bl.a. avsåg att undersöka 

just förhållandet mellan traditionell och digital läsning, så kunde man se att flitiga 

användare av datorer tenderar att prestera sämre på läsprov i traditionell läsning, medan 

de presterar aningen bättre på digital läsning, medan dem som använde datorer måttligt 

presterade bättre. Vidare framhålls att datoranvändning kan ske på sätt som innefattar 

mer eller mindre läsning och eget producerande av texter (jämför t.ex. datorspel med 

läsning av nyheter) och att detta påverkar hur god läsförståelse som utvecklas 

(Fredriksson & Taube, 2012, s. 107f). 

 

Om man ställer resultaten från PIRLS 2011 och PISA 2012 mot varandra så kan man se 

att läsförståelsen hos de båda undersökta grupperna har försämrats, men att 

fjärdeklassare ändå ligger över OECD:s genomsnitt, medan niondeklassares 

läsförståelse har sjunkit en bit under genomsnittet (Fredriksson & Taube, 2012, s. 97f). 

Vad är det egentligen som händer mellan femte och åttonde klass som får barn och unga 

att stanna upp i sin läsutveckling? En reflektion från vår sida är att det kan ha att göra 

med att ju äldre barnen blir, desto mer intresserade blir de av digitala media, varför 

traditionell läsning på fritiden tenderar att konkurreras ut av tv-tittande, samt dator- och 

mobiltelefonanvändning. De är helt enkelt vad Marc Prensky (2001) benämner som 

”digital natives”, dvs. uppväxta med och ständigt omgivna av digital teknik och media, 

vilka vi menar ständigt pockar på deras uppmärksamhet därför att de helt enkelt ger 
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snabbare och roligare stimulans än mer tidskrävande aktiviteter såsom traditionell 

bokläsning. 

 

4.2.3 Bibliotekariers förhållningssätt gentemot läsning 

 

I Amira-Sofie Sandins bok ”Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, 

förhållningssätt, samarbete” refereras det till Mark Dressmans studie från 1997, vilken 

visar hur barn- och skolbibliotekariers olika förhållningssätt till barn och ungas läsning 

påverkar utformningen av lässtimulerande insatser. Det går från denna studie att utläsa 

att hur vuxna ställer sig till barn och ungas läsning och skolan i hög grad påverkar hur 

barnens egna förhållningssätt till läsning utformas, men också hur de själva blir som 

läsare (Sandin, 2011, s. 141). Dessa tre strategier benämns som den emancipatoriska, 

den pragmatiska och slutligen den traditionalistiska. Den emancipatoriska strategin 

bygger på att man ser på läsning i en social och historisk kontext för att ge barnen stöd i 

att utvecklas till självständiga och kritiska läsare genom att utmana deras uppfattningar 

om och förståelse av världen. Den pragmatiska strategin kan enkelt beskrivas som att all 

läsning är bra läsning, oavsett vilken litteratur som barnet läser; den syftar till att genom 

mängdläsning av valfri litteratur bygga upp barnets läsförmåga och läsförståelse. Den 

tredje och sista strategin är den traditionalistiska, vars mål är att genom läsning 

förmedla litteratur som är en del av kulturarvet. Förhoppningen är att barnen genom 

denna litteratur lär sig att uppskatta dess kvaliteter, och därmed fortsätter att läsa. 

 

Det övergripliga syftet för dessa tre strategier är ökad läsning, men Dressmans studie 

visade att så inte var fallet, då barnen på olika sätt reagerade negativt till två av 

strategierna, och i vissa fall utarbetade motstrategier: i de fall där ett pragmatiskt präglat 

arbetssätt användes, uppfattade barnen de nyttoaspekter som kom av den läsning 

bibliotekarien förespråkade, och gjorde därför motstånd genom att bl.a. försöka sabotera 

de regler som fanns i biblioteket. När bibliotekarien arbetade utifrån den 

traditionalistiska strategin tappade barnen allt intresse, då de upplevde det likvärdigt till 

skolarbete eller andra påtvingade skolsysslor. Det emancipatoriska tillvägagångssättet 

visade sig däremot fungera väldigt bra, då barnen på ett lekfullt sätt tog del av litteratur, 

och använde den på sätt som passade dem. 

 

Åse Hedemark redogör för tre olika förhållningssätt till läsning som barn och unga kan 

ha, och hon benämner dem som den lustfyllda läsningen, läsning som tvång och den 

instrumentella läsningen (Hedemark, 2011, s. 46). Det förstnämnda är det enligt henne 

mest förekommande, och innebär att barnet förhåller sig positivt till läsning; det är 

något som upplevs som mysigt och avkopplande. Det andra, läsning som tvång, 

beskriver i princip sig självt; läsning är något påtvingat av skolan och föräldrarna, och 

ses därför generellt sett som något tråkigt. Det sista förhållningssättet bland barn och 

unga är den instrumentella läsningen, och den innefattar en neutralitet gentemot läsning, 

dvs. att det varken är roligt eller tråkigt, utan att det snarare är ett medel för att uppnå ett 

mål. Det ideala förhållningssättet att eftersträva är givetvis det lustfyllda. Men hur får 

man barn att känna så inför läsning? Vad vi kan se, utifrån diskussioner med både 

kamrater och aktiva barnbibliotekarier, är att läslust är ett begrepp som får allt större 

genomslag i biblioteksvärlden. Man arbetar alltså pragmatiskt, och hoppas kunna locka 

barn och unga till läsning genom att låta dem själva välja litteratur, och inte lägga något 

värde i vad de läser, så länge de faktiskt gör det. 
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Men vad är egentligen läsning sett från ett barnperspektiv? De barn som intervjuades 

för Hedemarks undersökning associerade läsning med skönlitteratur, men hon 

framhåller dock att detta delvis kan bero på att barnen förväntade sig att intervjuerna 

skulle behandla just läsning av böcker. Sandin tar upp det vidgade textbegreppet som 

ifrågasätter vad som egentligen kan räknas som läsning (Sandin, 2011, s. 140). Som 

tidigare nämnts är läsning något man utför flera gånger om dagen omedvetet, som en 

del av ett flertal grundläggande uppgifter. Hon menar att sedan digitala medier gjorde 

sitt intåg i barn och ungas liv så har deras sätt att kommunicera och införskaffa 

information utvecklats, och att de därigenom läser en hel del utan att reflektera över det. 

 

4.2.4 Läslust 

 

Läslust är avgörande för att få barn och unga att läsa mer, och det är en del av 

förhållningssättet till läsning, som tidigare redogjorts för. I både PISA och PIRLS 

undersöker man deltagarnas attityder gentemot läsning, och Fredriksson och Taube 

belyser att resultaten skiljer sig åt även här. De svenska deltagarna i PISA uppmättes ha 

en något lägre läslust än genomsnittet, och detta visar sig också i resultaten, då dem med 

hög läslust i regel gör bra ifrån sig på läsförståelsetesten. Av deltagarna i PIRLS var det 

däremot bara en tiondel som var negativt inställda till läsning; de resterande uppvisade i 

olika grader en positiv inställning (Fredriksson & Taube, 2012, s. 99ff). 

 

Återigen visar resultaten skillnad mellan barn och unga, men vad är orsaken? Som 

tidigare nämnts tror vi att konkurrensen som digital media innebär åtminstone är en del 

av orsaken, men detta behöver nödvändigtvis inte betyda att unga ser på läsning som 

något tråkigt, utan snarare att överflödet av andra media som erbjuder direkt stimulering 

gör att läsning av skönlitteratur ses som något svårt och att det därför värderas lägre. 

 

4.2.5 Lässvaga grupper 

 

I detta avsnitt kommer ett flertal begrepp att behandlas, och vi har valt att införliva 

dessa under det övergripande begreppet ”lässvaga grupper”. Exempel på vad detta kan 

innebära kan vara personer med lässvårigheter på grund av bristande motivation, 

personer med dyslexi eller andra liknande funktionsnedsättningar, men också grupper 

av individer som har olika socioekonomiska förutsättningar eller har ett annat 

modersmål; kort sagt alla som är i behov av stöd i sin läsutveckling. Förutom de 

paragrafer i bibliotekslagen som behandlar barn och unga generellt, finns också några 

som innefattar mer specifika målgrupper. I bibliotekslagens fjärde och femte paragraf 

kan man utläsa att biblioteken skall fokusera särskilt på personer med 

funktionsnedsättningar av olika slag och personer med annat modersmål än svenska, 

genom att bl.a. tillhandahålla hjälpmedel för att de skall kunna tillgodogöra sig 

information och litteratur skriven på flera olika språk, men också lättläst svenska (SFS 

2013: 801). I dessa paragrafer står inget uttalat om det lässtimulerande ansvar som 

biblioteket har gentemot alla individer i samhället, och därmed faller man tillbaka på 

den sjunde paragrafen, som föreskriver att folkbiblioteket särskilt skall främja läsning 

och tillgång till litteratur. Genom detta lyckas man förhoppningsvis väcka ett läsintresse 

som i sin tur kan leda till den lustfyllda läsningen som Hedemark talar om (se avsnittet 

för olika förhållningssätt gentemot läsning ovan). Sandin, vars bok bygger på ett antal 

analyserade lässtimulerande insatser, beskriver kort några projekt som riktar sig 

specifikt mot personer med olika funktionsnedsättningar, varav en hade målet att 

utveckla nya metoder för att nå ut till dessa barn (Sandin, 2011, s. 42). Lässtimulerande 
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insatser av detta slag är inget som övrig litteratur nämnt, varför vi drar slutsatsen att de 

är relativt ovanliga. Vad beror detta på? En tanke är att ansvaret kanske först och främst 

ligger på specialpedagoger, då bibliotekarier i många fall saknar djupgående kunskap 

om pedagogik. Vad det gäller lässtimulerande insatser vars fokus är på barn och unga 

med bristande motivation eller läslust, så kan man vidare konstatera att dessa i högre 

grad förekommer i litteraturen. 

 

Keith E. Stanovich introducerade Matteus-effekten som begrepp inom läspsykologi. 

Kort sammanfattat så innebär Matteus-effekten att den rika blir rikare, och den fattiga 

blir fattigare. Överfört till läsning så handlar det om att dem som redan läser mycket och 

bra läser bättre, medan dem som inte läser alls blir sämre och sämre på att läsa, då de 

inte lyckas finna motivation till vidare läsning (Stanovich, 2000, s. 196). Detta 

påstående kopplat till olika läsundersökningar som PISA och PIRLS motiverar starkt de 

lässtimulerande insatserna som biblioteken tillhandahåller, för som redan redogjorts för 

så läser barn och unga allt mindre, vilket man då kan förvänta sig leder till att deras 

läsförståelse försämras. Fredriksson och Taube talar om läsning och det livslånga 

lärandet; de menar att kunskap är flytande, dvs. vad som anses vara viktigt att lära sig 

kan skilja sig över tid, varför det är viktigt att utveckla god läsförståelse för att som en 

del av det livslånga lärande lätt kunna ta till sig ny kunskap (Fredriksson & Taube, 

2012, s. 199ff). 

 

4.3 Folkbibliotekens lässtimulerande insatser 

 
Vad är en lässtimulerande insats? Tidigare beskrev vi det kortfattat som allt arbete 

bibliotekarier utför med syftet att förmå människor att läsa mer. I denna term ingår 

alltså läsfrämjande projekt och andra liknande begrepp. Sandin försöker förklara vad 

alla dessa begrepp faktiskt innebär och kommer fram till slutsatsen att de är mycket 

komplexa och oerhört mångtydiga. Hon beskriver att hon i sin analys av olika 

projektrapporter undvikit att definiera dem mer ingående, för att på så vis undvika att 

avgränsa informationsinsamlingen, och vi har antagit en liknande inställning: vi vill 

undvika att definiera begreppet lässtimulerande insats mer än vad som redan gjorts, för 

att tillåta en bredd i den insamlade empirin, och därmed låta bibliotekarien själv 

definiera vad en lässtimulerande insats är. 

 

De projektrapporter som Sandin i sin bok analyserar är förutom en dokumentation över 

processen också en utvärdering. De flesta av dessa projekt finanserades genom bidrag 

från Kulturrådet, och utgår därmed från den mall som tillhandahålls, men Sandin menar 

att det inte betyder att rapporterna nödvändigtvis delar likheter, utan att de skiljer sig åt 

avsevärt vad gäller innehåll och hur utförligt man beskrivit arbetsstegen. Sandin 

beskriver att syftet med att utvärdera lässtimulerande insatser är att diskutera positiva 

och negativa effekter, svårigheter som kan ha uppstått, hur mycket pengar, tid och 

personal som tagits i anspråk och slutligen vad man lärt sig från genomförandet av 

insatsen (Sandin, 2011, s.133f). Vi ser det som en naturlig del av processen att utvärdera 

arbetet, dels för att sätta på pränt och ge fysisk form till den kunskap man fått genom 

arbetets gång och genom det kunna applicera denna kunskap vid nästa insats, men också 

för att underlätta spridningen av denna information till andra intresserade parter. 
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4.4 Folkbibliotekens roll, uppdrag och samarbete 

 
Detta avsnitt kommer att behandla folkbibliotekens lässtimulerande roll och uppdrag, 

men också det samarbete som existerar mellan bibliotek och skola. Motiveringen till 

detta är att gränsen mellan de två institutionernas ansvarsområden vad gäller 

lässtimulering upplevs vara något otydlig.  

 

Vad är det egentligen biblioteket skall göra? Om vi ännu en gång återgår till 

bibliotekslagen (SFS 2013: 801) för att definiera bibliotekets lässtimulerande roll, så är 

det svårt att utifrån en ensam paragraf få svar på frågan, då nästan alla paragrafer 

medger egna tolkningar. Man kan dock utläsa vissa huvudspår som är genomgående i 

hela dokumentet: biblioteket skall vara tillgängligt kostnadsfritt för alla och det skall 

verka för att främja läsning och litteratur. Det är detta vi tolkar som de två viktigaste 

delarna av bibliotekets grunduppgift. I processen att söka litteratur som behandlade 

bibliotekets lässtimulerande roll var det mycket problematiskt att hitta relevant 

information, vilket vi misstänker beror på att bibliotekets lässtimulerande roll i mångt 

och mycket betraktas som något underförstått, som vanligtvis inte definieras närmare. 

 

Många lässtimulerande insatser riktar sig direkt mot skolelever, och därför är biblioteket 

många gånger beroende av ett samarbete med skolan. Sandin beskriver att många 

projekt har som mål att utöka och utveckla samarbetet med pedagoger, då det tidigare 

inte skett särskilt mycket (Sandin 2011, s. 104f). Detta överensstämmer med vad Rydsjö 

och Elf beskriver, och de menar att det minskade samarbetet beror på de ekonomiska 

nedskärningarna som skett under 80- och 90-talet (Rydsjö & Elf, 2007, s. 99). De menar 

också att det bara kan finnas vinnare vid samarbeten mellan de båda institutionerna; 

pedagogen känner barnen och deras behov, och bibliotekarien har kunskaper om och 

erfarenhet av vilka arbetssätt som bäst lämpar sig för förmedling av litteratur. Sandin 

beskriver ett projekt där målgruppen var vuxna som jobbar med barn och man sökte 

som en del av projektet att kartlägga vilka andra aktörer som aktivt arbetade med 

utveckling av barns språk. Projektets styrgrupp bestod av representanter från 

biblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, samt en 

författare och en läkare från ett barnsjukhus. Det framkom i utvärdering att de olika 

förvaltningarna hade ifrågasatt biblioteket som initiativtagare till detta projekt, och de 

ställde sig frågande till varför biblioteket hade undersökt samarbetsformer gällande 

barns språk (Sandin, 2011, s. 207f). I en annan text från samma utvärdering 

framkommer att pedagoger i en enkät fått frågor gällande bl.a. möjliga aktörer för 

samarbete, och att biblioteket i väldigt stor omfattning bortsetts ifrån. Detta är mycket 

problematiskt, då bibliotekarier ofta bär på en mycket djupgående kunskap om 

bokutgivning och kunskap om litteratur i stort. Sandin menar att detta berodde på att 

biblioteket saknade legitimitet vad gäller barns språkutveckling, vilket hänger samman 

med att de saknar pedagogisk utbildning. Vi anser att denna avsaknad av legitimet inte 

borde vara avgörande för att få i stånd ett samarbete med pedagoger, då det i slutändan 

inte är bibliotekarierna som står för själva läroprocessen. 
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4.5 Sammanfattning 
 

Här följer en kort sammanfattning vars syfte är att redogöra för hur vi har använt de 

begrepp som redogjorts för ovan. 

 

Begreppet ”barn och unga” (0-20 år) definierades inledningsvis i avsnittet, vilket 

motiveras genom att en viktig del av uppsatsens fokus är just lässtimulerande insatser 

riktade mot denna grupp. Rent praktiskt har definitionen tjänat till att ge riktlinjer vid 

urval och resonemang, och vi har alltså som beskrivits ovan undvikit att delge denna 

definition till respondenterna, för att på så vis tillåta dem att tänka och resonera fritt 

kring ämnet utan påverkan från vår sida. 

 

Vad som avses med ”läsning” kan tyckas självklart, men skärskådar man de begrepp 

som ryms i det så märker man att det i själva verket är komplext. Tanken med 

genomgången av dessa begrepp var att belysa denna komplexitet och bena ut den, dels 

med målet att avgränsa uppsatsens fokus och ge oss idéer för utformandet av 

intervjumallen, dels för att ge läsaren en ökad förståelse för området (och i 

förlängningen även de uppfattningar respondenterna uttrycker). 

 

Under rubriken ”Folkbibliotekens lässtimulerande insatser” ges en kort beskrivning av 

hur vi har tolkat och definierat begreppet ”lässtimulerande insatser”, med hjälp av den 

forskning som redogjorts för; vi har följt Sandins exempel och undvikit att klart och 

tydligt definiera dem, för att inte avgränsa empirin till en specifik form av insats. Vidare 

så var även här tanken att tillåta respondenterna att utifrån sina egna uppfattningar 

definiera vad lässtimulerande insatser faktiskt innebär. 

 

Slutligen presenteras en definition av folkbibliotekets roll och uppdrag visavi 

lässtimulerande insatser, med målet att försöka belysa vad som egentligen ingår i denna 

roll (särskilt i relation till skolan) och vilket ansvar folkbibliotek och folkbibliotekarier 

har. Tanken med uppsatsen var redan från början att undersöka och problematisera 

denna roll, samt att se hur den hänger samman med andra aktörers roller, varför vi ansåg 

det vara viktigt att tentativt definiera den. 

 

 

5. Resultat 
 

Denna del av uppsatsen inleds med en presentation av de sex intervjuade 

respondenterna, där läsaren först ges kortfattad relevant bakgrundsinformation om dem 

(med förhoppningen att det skall bli enklare att skilja dem åt i själva 

resultatpresentationen). Sedan följer ett stycke om hur respondenterna definierar 

lässtimulerande insatser, varefter de fyra huvudsakliga kategorierna baserade på 

forskningsfrågorna redogörs för. Även i detta avsnitt är nyckelbegreppen kursiverade. 

 

5.1 Anna 
 

Anna är en barnbibliotekarie med 38 års erfarenhet, och hon har under hela sitt 

yrkesverksamma liv arbetat med barn, elever, skola och lärare. Sedan 33 år tillbaka har 

hon arbetat på ett kombinerat folk- och skolbibliotek beläget relativt centralt i en mindre 

kommun. Från början arbetade hon med alla barn från förskola till och med högstadiet, 
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men hon har på senare år valt att lämna ifrån sig ansvaret för högstadiet till sina 

kollegor. Hon arbetar alltså aktivt med lässtimulerande insatser, och ansvarar själv för 

den del av dessa som ingår i den ordinarie verksamheten. 

 

5.2 Bertil 
 

Bertil arbetar som barnbibliotekarie på ett mellanstort stadsbibliotek, vilket alltså 

innebär att han först och främst arbetar med bibliotekets verksamhet riktad mot barn och 

unga, men han har även hand om bibliotekets bokbussverksamhet. Ursprungligen tänkte 

han utbilda sig till lärare, men han bestämde sig för att skola om sig till bibliotekarie, 

och nämnvärt är att han utöver sin nuvarande tjänst även arbetat på ett skolbibliotek. 

Under de 13 år som han varit bibliotekarie har han nästan bara arbetat med 

lässtimulerande verksamhet riktad mot barn och unga, men även i viss utsträckning mot 

vuxna. På det bibliotek han är anställd på nu arbetar han med åldrarna 6-25 och på det 

skolbibliotek han tidigare var anställd så arbetade han med förskolan till och med 

årskurs 9. Han har själv inte ansvarat för specifika läsfrämjande insatser eller projekt. 

 

5.3 Carina 
 

Carina har arbetat som bibliotekarie i 13 år och tidigare har hon även arbetat ett år som 

lärare. Den fasta tjänsten på ett mindre kommunbibliotek hon har nu har hon haft i elva 

år och under hela denna tid har hon ansvarat för verksamheten riktad mot barn. I 

egenskap av bibliotekarie på ett litet kommunbibliotek så är hon dock lite av en allt-i-

allo, så hon arbetar alltså inte endast med barnbiblioteksverksamhet. I den läsfrämjande 

verksamheten arbetar hon först och främst med åldrarna 6-12, men hon har även arbetat 

med 13-16-åringar. Hon ansvarar just nu för ett projekt riktat mot grundskoleelever. 

 

5.4 Daniel 
 

Daniel började arbeta som bokuppsättare på biblioteket redan vid 16 års ålder. Detta 

ledde så småningom till en bibliotekarieutbildning, och han har sedan han slutförde 

utbildningen arbetat över 20 år inom bibliotekarieyrket. Han började först jobba som 

allmänbibliotekarie på ett litet bibliotek, men är nu anställd vid ett huvudbibliotek i en 

mellanstor kommun, där han har ansvaret för all verksamhet riktad mot barn och unga. 

Han var under en lång tid ansvarig för ett projekt som riktade sig mot föräldrar och 

småbarn. Han beskriver därmed sin erfarenhet av att arbeta med barn och unga som 

god, i och med att han i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat mot denna målgrupp dels 

genom bibliotekets verksamhet, och dels genom frivilligorganisationer på fritiden. 

 

5.5 Erika 
 

Erika är anställd på ett litet stadsbibliotek och ansvarar där för barn- och 

ungdomsverksamheten, med visst samordningsansvar för denna verksamhet i hela 

kommunen. Tidigare har hon arbetat på ett integrerat skol- och folkbibliotek och var då 

delaktig i planeringsarbetet som rörde lässtimulerande arbete, informationssökning och 

dylikt. Hon har också tidigare erfarenheter av att arbeta med barn: hon var lärarvikarie 

innan hon påbörjade sin bibliotekarieutbildning och har även arbetat med 

visningsverksamhet vid muséer, delvis riktad mot barn. Hon arbetar aktivt med 

lässtimulerande insatser och har gjort det under hela sin tid som bibliotekarie. Insatserna 
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hon arbetar med riktar sig till åldersgruppen 0-15 år och hon har själv ansvarat för 

specifika insatser. 

 

5.6 Fredrik 
 

Fredrik har tre års erfarenhet av bibliotekarieyrket, och har arbetat på ett flertal olika 

bibliotek och biblioteksfilialer. Han arbetar för tillfället som skolbibliotekarie på ett 

integrerat folk- och skolbibliotek i en liten kommun, och är dessutom ansvarig för ett 

projekt vars syfte är att förmå unga pojkar att läsa mer. Han har ingen tidigare 

erfarenhet av att arbeta med barn och unga, utan valde att direkt efter gymnasiet påbörja 

en bibliotekarieutbildning, och har därefter stannat inom professionen. 

 

5.7 Definitioner av lässtimulerande insatser 
 

Den inledande frågan om respondenternas uppfattningar var utformad på så sätt att de 

själva skulle definiera vad läsfrämjande insatser är. Poängen med detta var att de utifrån 

deras egna personliga perspektiv erbjöds förklara vad själva kärnan av den läsfrämjande 

verksamheten riktad mot barn och unga egentligt är. Vi fick härvidlag flera intressanta 

svar, som i grunden präglades av samsyn, men som också vittnade om att 

respondenterna tog fasta på olika aspekter av den läsfrämjande verksamheten. 

Respondenterna var i stort sett överens om att läslust och intresse är två av de mest 

centrala begreppen som kan knytas till lässtimulerande insatser, så sammanfattar t.ex. 

Anna det med de slagkraftiga orden ”rätt bok till rätt barn”, med vilket hon menar att 

målet med insatserna bör vara att barnen skall uppleva dem som glädjefyllda, vilket 

uppnås genom att deras intresse styr valet av böcker. Daniel uttrycker det som att 

förmedlingen – att någon skall ge eller dela med sig – är det centrala, och att denna 

förmedling bör styras av just det individuella barnets intresse och att den skall leda till 

att det stimuleras. 

 

Carina å sin sida fokuserar i sin definition på att barnet och dess direkta relation till 

böcker bör vara i centrum, en uppfattning som Erika delar och i sin tur utvecklar: det är 

inte bara av stor vikt att försöka sätta sig in i barnets perspektiv och låta det vara i 

centrum, barnet skall också helst vara delaktigt i själva utformandet av insatserna. Bertil 

menar vidare att det i motsats till t.ex. skolbibliotek finns en stark fritidsbetoning knuten 

till insatserna – folkbibliotek är helt enkelt något man frivilligt besöker på fritiden, 

vilket förstås även gäller verksamheten riktad mot barn och unga. Engagemang från den 

förmedlandes sida nämns också som en viktig del av verksamheten av Erika och Daniel, 

och Daniel resonerar i anknytning till det om att den som förmedlar bör dela med sig av 

läsupplevelser som verkligen har betytt något för honom eller henne personligen. 

 

Erika menar att lässtimulerande insatser inte på ett direkt sätt bör syfta till att utveckla 

barn och ungas språkkunskaper, utan att de istället bör användas för att väcka 

nyfikenhet inför läsning hos dem. Hon resonerar vidare kring att rent fysiska ting såsom 

böckerna i sig och rummet verksamheten sker i kan knytas till definitionen, att man bör 

skilja mellan om det är fack- eller skönlitteratur som skall förmedlas, samt att det är 

viktigt att det finns en klar och tydlig plan för hur insatserna och verksamheten i stort 

skall utföras. Daniel å sin sida anser att man bör argumentera för att insatserna förbättrar 

barn och ungas språkkunskaper, men att de naturligtvis samtidigt skall vara roliga. 

Vidare menar han att det finns vissa glorifierande övertoner som bör undvikas, t.ex. 
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argument såsom att man blir en bättre människa om man läser, för ”... det är inte en 

frälsningslära vi håller på med!”. Fredrik förknippar avslutningsvis lässtimulerande 

insatser med det vardagliga arbetet som utförs och argumenterar för att det är önskvärt 

att införliva ett slags kontinuitet i det: punktinsatser kan visserligen vara bra, men det 

behövs en ordentlig uppföljning av barnen och de ungas utveckling. 

 

5.8 Motivering och vikten av lässtimulerande insatser 
 

För att få tillgång till respondenternas uppfattningar beträffande motiveringen av de 

lässtimulerande insatserna ställde vi frågor till dem såsom ”varför håller folkbibliotek i 

lässtimulerande insatser enligt dig?” och ”anser du det vara viktigt med lässtimulerande 

insatser?”. Den senare frågan kan tyckas något uppenbar och mycket riktigt fick vi 

också väldigt uppenbara svar när vi ställde den – svaret är givetvis: ja! – men för att de 

skulle utveckla och nyansera svaren ställde vi även följdfrågor som berörde varför de 

anser att insatserna är viktiga. De ombads också att svara på hur viktigt de anser att 

insatserna är i förhållande till andra uppgifter som folkbibliotek har, samt om de ansåg 

att insatserna kan ge någon samhällelig nytta. Uppfattningarna som respondenterna 

uttryckte präglas även här av en starkt förankrad samsyn, där de lässtimulerande 

insatserna ses som en väsentlig och oerhört viktig del av folkbibliotekens 

grunduppdrag; Erika menar till och med att det är folkbibliotekens ”raison d’etre”, dvs. 

deras själva anledning att över huvud taget existera. Carina uttrycker det också kärnfullt 

när hon säger att det ingår i folkbiblitokets huvuduppgifter att ”få barn och vuxna att 

läsa mer än vad de gör”. 

 

Anna uttrycker det som att insatserna är folkbibliotekens grunduppgift och kopplar det 

direkt till ett vidareförande av böckernas, eller litteraturens, värde. För att göra de 

böcker som står i bokhyllorna intressanta för användarna, särskilt när det gäller barn, så 

menar hon vidare att det krävs att någon med kännedom om dem förmedlar eller ger 

råd, någon som visar vad de ”gömmer mellan pärmarna” – annars blir det lätt att 

användarna så att säga går efter omslaget på dem och därför riskerar att misslyckas med 

att hitta något de finner intressant. Erika trycker å sin sida på vikten av individens 

nyfikenhet och att biblioteken finns där för att ge dem verktyg att utforska den, oavsett 

om det gäller fysiska böcker eller e-böcker. 

 

Bertil kontrasterar folkbiblioteket och skolbibliotekens uppdrag: han menar att 

skolbiblioteken når ut till alla barn i en skola, men att de inte p.g.a. resursbrist eller 

dylikt nödvändigtvis hinner med att genomföra allt de skulle vilja göra, och då kan 

folkbiblioteken stiga in och hjälpa till dem. Folkbiblioteken ger enligt honom alltså ett 

slags ”guldkant”, både rent generellt och specifikt i relation till skolan och 

skolbiblioteken. Daniel menar att de lässtimulerande insatserna ”vilar på ett gammalt 

folkbildaruppdrag” och kontrasterar även han folkbibliotekens och skolbibliotekens 

olika uppdrag och menar därvidlag att de förra inte har skolans uppdrag att lära ut språk, 

utan ett slags vidgat uppdrag. De två biblioteken kan naturligtvis komplettera varandra 

och då tjänar folkbiblioteket som ett slags extra resurs, men till skillnad från 

skolbiblioteket så menar han att de lässtimulerande insatser de håller i har en klar 

betoning på frivillighet: barn som blir påtvingade att läsa kommer att tappa intresset, 

som alltså bäst stimuleras genom att de själv får välja vad de vill läsa (en snarlik 

uppfattning uttryckte även Anna i avsnittet för definitioner ovan). Han menar vidare att 

deras lässtimulerande uppdrag gentemot barn och unga är väl förankrad i 
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bibliotekslagen och olika styrdokument, och Fredrik konstaterar att uppdraget får stöd i 

mål på både kommunnivå och för biblioteket internt.  

På frågorna som specifikt tjänade till att belysa varför de lässtimulerande insatserna är 

viktiga och om de kan se någon samhällelig nytta med dem, var respondenterna i stort 

sett eniga. Det absolut viktigaste skälet till att de är viktiga är att människor från så tidig 

ålder som möjligt behöver kunna läsa och förstå texter för att klara sig i livet, både på 

det teoretiska och det praktiska planet, men också naturligtvis för själva nöjets skull. 

Förhoppningen är, något uppenbart kanske, att insatserna faktiskt leder till att fler 

människor läser mer, och ur det följer i sin tur att dessa människors läsförståelse och 

generella språkkunskaper förbättras. För att belysa vikten av att kunna läsa och förstå 

det man läst berättar Anna en anekdot om ett studiebesök hon var på i en grundskola där 

majoriteten av eleverna inte hade svenska som modersmål. På skolan kunde man från 

femte klass söka in till en idrottsprofilerad grundskoleutbildning och många av eleverna 

ville tydligen bli fotbollsproffs, men för att söka in till dessa idrottsklasser var man 

tvungen att ha godkänt i svenska och matematik. Eleverna förstod inte vad kraven 

skulle vara bra för – ”de skulle ju bli fotbollsproffs, då behöver du inte detta!” – men 

skolan lyckades få med sig föräldrarna och tillsammans förklarade de för eleverna att 

för att kunna förstå ett kontrakt och undvika att bli blåst på konfekten, så måste de både 

förstå vad det står och kunna räkna. 

 

Carina kopplar vikten av läsförståelse till att man genom utveckling av den bättre kan 

hantera information och knyter det till ett slags pragmatiskt perspektiv där det 

viktigaste för att utveckla läsförståelsen är att man läser, inte vad man läser. Även 

Fredrik menar att de läsfrämjande insatserna är viktiga just därför att de bidrar till att 

barnens informationssökningsfärdigheter förbättras. Bertil påpekar vidare att det för alla 

människor inte är självklart att läsa, något som alltså insatserna enligt honom syftar till 

att korrigera för. Demokratiska skäl anförs av Daniel som argument för varför 

insatserna är viktiga: han menar att det är ett demokratiproblem att många i dagens 

samhälle inte klarar av att läsa och ta till sig texter på ett bra sätt. Han talar även varmt 

om att läsning av just skönlitteratur kan bidra till en perspektivutvidgning och ökad 

förståelse för människans villkor och de sammanhang hon existerar i. Erika belyser 

också liknande aspekter när hon pratar om olika undersökningar som visar att läsning 

leder till större empatisk förmåga, men hon vill dock nyansera det något genom att 

hävda att det är individuellt och att läsning därför inte med nödvändighet leder till större 

empati. 

 

Som tidigare nämnt ställde vi en fråga där tanken var att respondenterna skulle 

reflektera över hur viktigt lässtimulerande insatser, eller den lässtimulerande 

verksamheten, är i förhållande till bibliotekets övriga verksamhet. Syftet med frågan var 

helt enkelt att utröna hur högt de prioriterade insatserna och på vilket sätt den övriga 

verksamheten hänger samman med dem. Det kan naturligtvis vara svårt att prioritera 

eller gradera exakt hur viktiga de är, vilket Anna anser: hon menar att lässtimulerande 

insatser riktade mot just barn är väldigt viktiga, att det är ett ”av alla ben [för 

folkbiblioteken] att stå på”, men att det är lika viktigt för bibliotek att förespråka 

källkritik, förmedla samhällsinformation och utgöra en mötesplats. Bertil anser också att 

insatserna riktade mot just barn är av yttersta vikt, vilket han motiverar med 

resonemanget att om man lyckas fånga läsaren som barn och i det införliva positiva 

associationer till böcker, så fortsätter det att läsa resten av livet. Fredrik är inne på ett 

liknande spår och menar att insatserna är viktiga i den meningen att de är en 

förutsättning för att det över huvud taget skall finnas framtida låntagare – om det inte 
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finns något för barn att göra på biblioteket så vill de inte besöka det, vilket kan innebära 

att de inte heller som vuxna kommer att vilja det. 

 

Vikten av att ha en fungerande basverksamhet – där katalog- och utlåningssystem, 

kravhantering, bibliotekets webbplats etc. fungerar väl – framhålls av Daniel, som 

härvidlag påpekar att det inte är den enklaste av uppgifter att sköta ett folkbibliotek. 

Han påpekar också att den lässtimulerande verksamheten, åtminstone hos dem, inte på 

något vis är hotad utan snarare tvärtom, att den prioriteras väldigt högt. Erika betonar 

även hon vikten av att det administrativa fungerar som det skall och att det är en 

förutsättning för att även insatserna skall fungera. Hennes åsikt om insatsernas vikt är 

att allt ett bibliotek gör – det tillgängliggörandet som de arbetar för att uppnå – på ett 

eller annat sätt syftar till att just stimulera läsning. Genom att de ”sänker tröskeln så 

mycket som möjligt”, så kan så många grupper i samhället som möjligt läsa och på 

annat sätt ta del av information. 

 

5.9 Bibliotekens roll och ansvar i förhållande till andra aktörer 
 

I detta avsnitt kommer respondenternas uppfattningar om biblioteken och 

bibliotekariernas roll (och kopplat till detta det ansvar de har eller anser sig ha) i att hos 

barn och unga väcka läslust, samt att utveckla deras läs- och skrivförmåga, att 

behandlas. Särskild vikt läggs vid hur denna roll ser ut i förhållande till andra aktörer, 

främst pedagoger och föräldrar, och de roller de har eller anses ha i det aktuella 

hänseendet. Det specifika syftet med att ställa frågor om detta var att försöka utröna var 

de anser att just bibliotek och bibliotekarier platsar någonstans i kedjan av andra möjliga 

aktörer, och i detta avseende skiljer de sig något i sina uppfattningar. Däremot är de i 

stort sett överens om att själva ansvaret är gemensamt och att bibliotekarier, pedagoger 

och föräldrar alltså delar på det i olika hög grad. 

 

Anna sträcker sig så långt som att hävda att det är hela samhällets ansvar, dock tycker 

hon att föräldrarna har det största ansvaret vad gäller barnets utveckling, vilket 

företrädesvis sker genom att de regelbundet högläser för det och genom att de stimulerar 

deras inneboende nyfikenhet och intresse. Bibliotekets roll kopplar hon också till denna 

stimulans, vilket hon med fördel menar kan ske genom att de anordnar insatser där 

litteratur direkt kopplas samman med utövandet av olika fritidsaktiviteter eller hobbys. 

Tanken är då att barnen genom biblioteksbesöket skall upptäcka att det finns litteratur 

kopplad till aktiviteten i fråga i bibliotekets hyllor och att deras intresse för litteratur 

därmed utvecklas. Hon anser även att vad man skulle kunna kalla upplevelseorienterad 

lässtimulans är väldigt effektivt, oavsett om det sker i form av sagostunder eller 

författarbesök. 

 

Erika och Fredrik anser också att föräldrarna, och vuxna i allmänhet, ytterst är ansvariga 

och menar att det hänger ihop med att de är förebilder för barnen – läser föräldrarna i 

mindre utsträckning böcker, eller har de för den delen få eller inga böcker hemma, så är 

det inte särskilt konstigt att barnet inte utvecklar en läsvana och en därtill knuten god 

läsförståelse. Erika trycker även starkt på att det ligger i alla inblandade parters intresse 

att samarbeta och samverka, och menar vidare att denna samverkan helst skall 

formaliseras, att det måste finnas en strategi, så att ansvarsfördelningen parterna 

emellan blir tydlig. Om inte en sådan formalisering kommer till stånd riskerar hela 

verksamheten att falla sönder när t.ex. vissa nyckelpersoner slutar. 
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Bertil å sin sida menar att man inte bör lägga ansvaret på föräldrarna, utan att det 

primärt vilar på skolan. Vidare menar han att folkbiblioteket visserligen bör sträva efter 

att nå ut till så många som möjligt, men att det är skolan i samarbete med folkbiblioteket 

som har den verkliga potentialen att nå ut till alla. Carina anser också att skolan och 

pedagogerna har stort ansvar, såtillvida att det är de som har erfarenheten och 

utbildningen som krävs för att utveckla barnets läslust och språkkunskaper, medan 

bibliotekariens roll är att ”hjälpa till och plocka fram det material som pedagogen 

behöver”. 

 

Även om Fredrik anser att det största ansvaret vilar på föräldrarna, så menar han att det 

sker en rollförskjutning som innebär att läraren får mer ansvar över barnets utveckling i 

takt med att barnet blir äldre. Vidare menar han att även rektorer och i slutändan 

politiker har ett visst ansvar. Daniel delar klart upp ansvaret för läs- och skrivförmåga å 

ena sidan, och läslust å andra: det förra anser han definitivt och utan tvekan att 

pedagoger ansvarar för, medan bibliotekarier ansvarar, eller bör ansvara, för det senare. 

Han menar vidare att både pedagoger och bibliotekarier gör anspråk på rollen eller 

ansvaret att väcka läslust hos barn och unga, men att det i slutändan alltså är 

bibliotekarien som bör ha denna roll. Skälet som anförs är att det vanligtvis är 

bibliotekarierna som har störst och bredast kunskap om och erfarenhet av barnlitteratur:  

 

... titta i en kommun och säg vilken yrkesgrupp [som] har ansvar för den 

kvalificerade barnlitteraturen! Det finns ju ingen annan yrkesgrupp än 

barnbibliotekarierna, som tar det ansvaret och ser till att det finns 

barnlitteratur i en kommun. Svarar man ”ja” som förskolelärare, då ska man 

hitta [...] en förskola som är specialintresserad kanske, kanske i bästa fall 

[en pedagog som] har läst en kurs på högskolan i barnlitteratur, medan vi då 

ägnar vårt yrkesliv åt att följa barnboksutgivningen och kritiskt granska, 

lyfta fram det som är bra. 

 

5.10 Den lässtimulerande rollens utveckling och framtid 
 

Detta avsnitt och de frågor och svar som ligger till grund för det berör den 

lässtimulerande rollens utveckling och vilka uppfattningar respondenterna har kring det. 

Mer specifikt har vi sökt undersöka om de tycker att rollen har utvecklats de senaste 

åren, på vilket sätt den i så fall har utvecklats och om de anser att den eventuella 

utvecklingen är positiv eller negativ. Vidare har de frågor vi ställt berört om de kan se 

några samhälleliga förändringar som har påverkat hur rollen ser ut i dag, samt om de 

anser att den bör förändras. Samtliga av respondenterna är överens om att rollen har 

förändrats, men de skiljer sig mycket i sina uppfattningar om vad som har förändrats i 

den. 

 

Anna noterar utifrån den personliga erfarenheten hon har kopplad till det bibliotek hon 

arbetar på att den lässtimulerande programverksamheten har förändrats på det sättet att 

den i högre utsträckning är utformad så att föräldrarna och barnet delar en läsupplevelse 

tillsammans. Förhoppningen är att dessa upplevelser – vilka gestaltar sig i högläsning, 

sagostunder och liknande – sedan skall fortsätta på hemmaplan. I rollen ingår alltså nu 

mer kontakt med föräldrarna än förut, något hon ser som en mycket positiv utveckling. 

Bertil menar å sin sida att rollen har förändrats i och med att en traditionell syn, som 

förespråkar att den litteratur som förmedlas till barnen skall hålla hög kvalitet, har gett 

vika för en syn som sätter barnet och dess intressen och förutsättningar i centrum. 
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Denna förändring tycker han inte är enbart positiv och helst ser han att en balans 

upprättas mellan att ge barnet vad det vill ha å ena sidan, och att försöka introducera det 

för kvalitetslitteratur å andra – det ena behöver nödvändigtvis inte utesluta det andra och 

många gånger kan man så att säga ge dem en bok av varje. 

 

Carina resonerar också utifrån sin personliga erfarenhet och tror att rollen har förändrats 

i den kommun hon arbetar i på det sättet att det läsfrämjande arbetet har blivit viktigare 

i förhållande till arbetet med t.ex. referensfrågor och informationssökning. Även Fredrik 

tror att folkbiblioteken har fokuserat mer på lässtimulerande insatser, särskilt under det 

senaste året i och med de negativa resultat som presenterades i PISA 2012, något som 

också har lett till att de reflekterar mer över hur de kan hjälpa till för att förbättra 

situationen genom att undersöka vilka metoder som fungerar bäst och hur man skall nå 

ut till fler. Intressant härvidlag är den metoddatabas som Daniel beskriver att de har 

utvecklat och arbetat med, vars syfte är att genom reflektion över och utvärdering av de 

lässtimulerande insatserna de håller i förfina arbetet med dem – tanken är att de 

därigenom kan sålla bort de metoder som fungerar dåligt och har en möjlighet att 

förfina de som fungerar bra, samt att möjliggöra utvecklingen av nya. 

 

Daniel konstaterar vidare att många av de äldre, väl beprövade metoderna såsom 

bokprat och gåvoböcker till nyblivna föräldrar fortfarande är i bruk och fungerar bra. 

Det han menar har förändrats mest är att dagens bibliotek använder sig mer och mer av 

webbaserade lässtimulerande insatser i form av t.ex. sociala medier för att nå ut till 

användarna. Erika tycker å sin sida att bibliotekarierollen har blivit mycket mer service-

betonad i den meningen att man fokuserar mer på människor och att tillhandahålla 

immateriella tjänster, snarare än boksamlingarna i sig, något som hon anser vara en 

positiv utveckling. 

 

Respondenterna är alltså överens om att rollen har förändrats och de flesta av dem anser 

vidare att rollen borde fortsätta att förändras, eller vidareutvecklas. Daniel anser att 

förändring i allra högsta grad är nödvändig för biblioteken: förändras deras roll inte i 

takt med tiden, så riskerar verksamheten att stelna eller till och med regrediera. 

Biblioteken måste alltså enligt hans mening fortsätta att förändras för att kunna ha 

relevans, men samtidigt måste det arbeta aktivt för att hålla vad han benämner som 

”mediastress” – dvs. att alla möjliga olika mediatyper är aktuella på en och samma 

gång – i schack. Fredrik tycker å andra sidan att folkbibliotekarier är duktiga i den roll 

de har i dag och nämner att de är bra på att pejla av vad som efterfrågas och att basera 

insatserna och arbetet med dem i forskning. Det som möjligen kan förbättras är enligt 

honom samarbetet med skolan. 

 

När det gäller frågan om de tror att det skett några samhälleliga förändringar som har 

påverkat hur bibliotekens roll ser ut i dag, så kan samtliga av respondenternas svar på 

ett eller annat vis kopplas samman med den moderna teknikutvecklingen (i form av 

datorer, mobiltelefoner, sociala medier etc.). Så menar t.ex. Anna att det har skett en 

fullkomlig explosion de senaste åren i och med mobiltelefonutvecklingen och de sociala 

mediernas intåg i människors vardag. Denna explosion har lett till att dagens människor 

utsätts för ett slags uppmärksamhetskonkurrens, vilken folkbiblioteken måste förstå och 

förhålla sig till. Carina menar att bibliotekariens roll har förändrats på det sättet att de 

nu är mer av vägledare när det gäller teknikanvändning, t.ex. vad gäller e-böcker. 

Fredrik tror att barnen har påverkats mycket av teknikutvecklingen och att den lett till 

att de fått mindre intresse för läsning av böcker, det är helt enkelt ”roligare att sitta vid 
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datorn än att läsa en bok...”, vilket innebär att folkbiblioteken måste tänka ut nya 

strategier för att nå dem. Han menar vidare att skolbiblioteksdebatten och den nya 

bibliotekslagen har förändrat rollen på ett positivt sätt. Bertil påpekar å sin sida att 

själva boken hade en ”mycket mer självklar roll förr” och att biblioteken nu för tiden 

måste kämpa mer för den, samtidigt som de förväntas tillhandahålla en mängd andra 

mediatyper och tjänster. 

 

Att filialbibliotek ofta läggs ner, och i många fall inte ersätts av bokbussar, menar Erika 

har inneburit en stor förändring. Hon kopplar detta till resonemang om fysisk 

representation: även om mycket av biblioteksverksamheten flyttas till det elektroniska 

planet så är det väldigt viktigt att det finns ett fysiskt bibliotek att besöka; det 

elektroniska planet bör komplettera det fysiska. Daniel resonerar kring de övergripande 

förändringar han menar har skett i samhället, vilka enligt honom resulterat i att 

människor upplever att de ständigt har en brist på tid. Traditionell bokläsning är en 

tidskrävande aktivitet som kräver fokus, men i dag är det vanligt i och med ljudböcker 

att den kombineras med andra aktiviteter just för att man skall kunna hinna med mer. 

Daniel ser alltså en förändring av rollen i att biblioteken mer och mer måste försöka se 

läsning i ett större sammanhang och förstå andra sätt att läsa på än det traditionella. 

 

5.11 Bör bibliotekarier ta mer eller mindre ansvar? 
 

Som avslut på avsnittet för roll behandlas här de uppfattningar respondenterna har om 

huruvida biblioteken och bibliotekarierna i framtiden bör ta mer eller mindre ansvar i 

barn och ungas utveckling av läslust, samt läs- och skrivförmåga. 

 

Enligt Anna så bör bibliotekariens lässtimulerande roll stärkas, för vikten av en stark 

läsvana i utvecklandet av läsförståelse kan inte bortses ifrån. En väl utvecklad 

läsförståelse är tätt sammanbunden med att man kan läsa längre, sammanhängande 

texter (i motsats till t.ex. kortare texter på nätet). Carina menar å sin sida att de bör ta ett 

större ansvar i att göra det de faktiskt kan, dvs. att tipsa barnen och ungdomarna om för 

dem potentiellt intressanta böcker, men att språkfärdigheter såsom ordavkodning klart 

faller inom skolans ansvarsområde. Vikten av att i högre utsträckning betona samarbete 

som en del av rollen belyser Bertil, som menar att det borde satsas mer på just 

samarbetet med föräldrar. Han anser att bibliotekarierna bör se till att möjligheten för 

föräldrarna att mer aktivt delta i de lässtimulerande insatserna finns och beskriver det 

som att parterna ”försöker bli delaktiga i varandras världar”. 

 

Daniel tycker att diskussionen om ansvarstagande är problematisk, detta eftersom att en 

av folkbibliotekens själva grundvalar är frivilligheten. Han resonerar vidare att om det 

hade satsats mer på att göra rollen mer central för biblioteken genom att fler 

folkbibliotekarietjänster möjliggjordes, så hade det medfört en markant skillnad i de 

lässtimulerande insatsernas effekt. Erika belyser å sin sida politikernas roll i det hela 

och menar därvidlag att en förutsättning för att bibliotekarier skall kunna ta mer ansvar 

är att de får det mandatet av politikerna. Hon menar att det visserligen är bra att 

bibliotekarier frivilligt tar mer ansvar än vad som krävs av dem, men för att det skall 

fungera i längden så behövs legitimitet från högre ort. Avslutningsvis så menar Fredrik 

att bibliotekarierna tar så stort ansvar de behöver i dagsläget: de kämpar med alla 

upptänkliga medel för att få barn och unga att läsa mer och det är inte realistiskt att 

kräva av dem att de så att säga skall behöva ge sig ut på staden, haffa tag i människor 

och tvinga dem att läsa eller besöka biblioteket. 
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5.12 De lässtimulerande insatsernas målgrupper 
 

Vid frågan om huruvida det finns några grupper av barn och unga som kräver särskild 

uppmärksamhet vid utformande av lässtimulerande insatser svarade de flesta 

respondenterna relativt unisont. Det är en grupp som omnämns i samtliga svar (dock 

med lite olika perspektiv), nämligen barn och unga med annat modersmål än svenska. 

Anna menar att man bör rikta särskilds uppmärksamhet mot invandrare, på grund av att 

de på hemmaplan kanske inte får så mycket hjälp med sin svenska, i och med att deras 

föräldrar kanske inte fullt ut behärskar språket själva. Hon kopplar detta till barnens 

socioekonomiska förutsättningar, och tillägger att det i detta fall inte endast handlar om 

invandrare, utan om barn och unga i allmänhet som kanske inte kommer från hem där 

böcker och läsning sker i större utsträckning. Bertil resonerar också kring detta, och 

menar att biblioteket redan når de barn och unga som uppskattar läsning, och att det 

därför bör riktas punktinsatser mot dem som tenderar att inte besöka bibliotek. Det 

bibliotek Bertil arbetar på anordnar för att nå ut till dessa barn bokprat och liknande 

insatser på fritidsgårdar, och han berättar även att de funderar på att försöka arbeta på 

liknande sätt vid asylboenden, just för att plocka upp de nyanlända barnen. 

 

En annan grupp som nämns av nästan alla respondenter är barn och unga med 

lässvårigheter på grund av funktionshinder eller andra orsaker. Erika lägger extra stor 

vikt vid denna grupp, och menar att de lässtimulerande insatsernas utformning måste ta 

hänsyn till olika typer av läshinder och att de skall ses på samma sätt som personer utan 

lässvårigheter. Hon fortsätter genom att resonera kring anpassning av insatserna för att 

spegla målgruppens behov, och menar att olika typer av strategier måste tillämpas för 

att på bästa sätt nå ut till alla deltagare. Hon framhåller också, som ett avslut på sitt 

resonemang, att det är svårt att möta allas behov och önskemål med en insats, och att 

det därför behövs flera olika insatser riktade mot specifika målgrupper. 

 

I hopp om att få ännu mer uttömmande svar från respondenterna hade vi förberett en 

följdfråga om huruvida man borde rikta särskilda insatser mot ”lässvaga grupper”, något 

som ett flertal respondenter redan gett uttryck för. Beslutet togs att ställa den oavsett, 

för att ge dem en chans att utveckla sina svar mer. Detta resulterade i en extra 

reflektion, och några av respondenterna gav information som överlappande andra 

respondenters, och deras svar var därmed i princip lika. Anna anser det vara bra med 

lässtimulerande insatser riktade mot ”lässvaga” grupper, men berättar också att det kan 

vara svårt att komma åt dem. Hon påpekar att det behövs ett samarbete med skolan för 

att genomföra lyckade insatser, då de stödklasser som finns inom skolan kan vara en 

lämplig målgrupp för extra bokprat med passande böcker. Carina framhåller som svar 

på denna fråga hur viktigt det är att man vid utformandet av insatsen anpassar utbudet 

till målgruppen, med DAISY-böcker och andra tekniska hjälpmedel som exempel.  

Bertil ställer sig positiv till att rikta insatser specifikt mot ”lässvaga grupper” men 

menar samtidigt att det fanns en risk att ”stämpla” deltagarna, något man i största 

möjliga mån givetvis vill undvika. Hon berättade att de tillsammans med en 

barnboksförfattare från trakten anordnat en skrivklubb, och att de funderat över att 

försöka hålla i den över nätet, i hopp om att nå ut till barn med autism, Aspergers och 

andra diagnoser som annars kan ha problem att delta fysiskt i gruppverksamheter. 
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I avsnittet för läsvanor i tidigare forskning formulerades en fråga om varför det 

någonstans mellan femte och åttonde klass verkar som att barn och ungas läsutveckling 

stannar upp. I samband med frågan presenteras vad vi tror kan vara åtminstone en del av 

svaret, men det var också av intresse att se om detta var något som man medvetet 

arbetade med i utformandet av lässtimulerande insatser, och således ställdes en fråga om 

respondenten ansåg sig kunna se någon skillnad i insatser riktade mot olika 

åldersgrupper. Denna fråga uppfattades olika av respondenterna och de gav därför olika 

svar, och för att undvika att bli ledande i intervjun valde vi att inte gå vidare med 

frågan. Det går dock att tydligt urskilja två olika tankespår bland respondenterna, och 

det är dessa två tankespår som skall redogöras för här.  

 

Det första spåret tog den vändning vi hade hoppats på, och respondenterna kopplade 

samman att ju äldre barnen blev, desto svårare var de att motivera. Anna föreslår att 

detta har att göra med att ju äldre de blir, desto mer intresserade blir de av sociala 

medier och liknande. Erika menar att det har att göra med att barnen utvecklar en 

individuell smak, och att man därför måste möta nya behov genom att öka bredden av 

litteratur i insatserna. Daniel anser att det är lättare att nå ut till yngre barn, just för att 

man genom de lässtimulerande insatserna får kontakt med deras föräldrar och kan 

inspirera dem till högläsning, vilket medför att barnen förknippar läsning med stimulans 

och andra positiva egenskaper. Det andra spåret som kunde urskiljas fokuserade mer på 

just skillnaden i insatserna, vilket är ett resultat av hur frågan formulerades, och det är 

med facit i hand uppenbart att ytterligare tydlighet hade varit fördelaktigt. De tre 

resterande respondenterna, Bertil, Carina och Fredrik, redogjorde för hur utformandet 

av insatserna skiljer sig mellan åldersgrupperna. Den genomgående åsikten är att 

litteraturens svårighetsgrad skall anpassas för målgrupperna, i och med att de ligger på 

olika nivåer av läsförståelse. Fredrik framhåller dock att det är högst individuellt med 

läsutveckling, och att detta också måste tas hänsyn till. Bertil resonerar kring att det var 

samma typer av insatser, men att den stora skillnaden ligger vid just 

litteraturanpassning, men också att man tar hänsyn till att yngre barn lättare tappar 

koncentrationen. 

 

5.13 De lässtimulerande insatsernas utformning och utförande 
 

Något som också är av intresse är vilka uppfattningar respondenterna har kring de 

lässtimulerande insatsernas utformning, utförande och utfall. Dessa tre begrepp 

representerar tre steg i processen av dessa insatser, och det var därför lämpligt att 

redogöra för dessa i samma avsnitt. För att ge respondenterna möjlighet att ge uttryck 

för dessa tankar och känslor ställdes en fråga kring vad de ansåg vara speciellt viktigt att 

ha i åtanke vid utformandet och utförandet av lässtimulerande insatser. Här skiljer sig 

respondenterna åt i sina svar, och detta har naturligtvis delvis sin grund i hur de tolkat 

frågan, men förhoppningsvis också i att deras uppfattningar inte fullt överensstämmer.  

 

Anna höll fast vid devisen ”rätt bok till rätt elev” och att huvudsaken med 

lässtimulerande insatser är att hjälpa barn och unga att hitta böcker som 

överensstämmer med deras intresse, och på så vis stimulera till vidare läsning. Hon 

menar att om man tvingar barnen att läsa böcker som de tycker är tråkiga, så kommer 

det endast att resultera i att de inte finner motivation till att läsa ut, och om de mot all 

förmodan faktiskt lyckas så kommer de inte minnas något ur den på grund av det 

bristande intresset. Som en del av utformningen menar hon också att skyltning och 

hylluppställning är bland det viktigaste, med motiveringen att det kan hjälpa barnen att 
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själva hitta nya och för dem intressanta böcker utan inblandning av någon annan. Bertil 

tänker på ungefär samma sätt som Anna, och framhåller att de lässtimulerande 

insatserna måste vara tilltalande och bra inte bara för de som jobbar med dem, utan 

framförallt för målgruppen. Barnens intresse måste vara i fokus, inte vad de vuxna 

menar vara bra – alltså ett pragmatiskt tänkande, man motiverar till läsning med 

intresse, och intresse motiverar till vidare läsning. Hon nämner också att det är viktigt i 

bokprat och liknande att grupperna inte blir för stora, för att inte förlora den personliga 

kontakten som ligger till grund för att möta deltagarna på individnivå. 

 

Daniel framhåller att det vid utformandet och utförandet av lässtimulerande insatser är 

viktigt att man som bibliotekarie försöker tänka sig in i barnets situation och se vad som 

skulle kunna göra dem intresserade av att komma till biblioteket. Han menar också att 

det är viktigt att försöka se vilken plats aktiviteten att läsa eller att gå till biblioteket har 

i ett barns liv under en dag, som vanligtvis utgörs av skola, fritids och en stund hemma 

på kvällen. Fredrik, Erika och Carina framhåller alla tre att det är av vikt att man 

planerar, och har tydliga och genomtänka mål och syften som ger insatsen tydliga 

riktlinjer för vad man vill uppnå och hur man skall gå tillväga. Fredrik menar att det är 

viktigt att man redan i planeringen av en insats reder ut vilken form den skall ha, alltså 

om det är en punktinsats riktad mot en specifik målgrupp och under en kortare tid, eller 

om det är en längre, i den ordinarie verksamheten integrerad insats, som följer upp 

deltagarnas utveckling. Fredrik och Carinas åsikter överlappar varandra, då de båda 

framhåller vikten av att följa upp insatser, och genom det lära sig och utvecklas i rollen 

som bibliotekarie. Förutom detta nämner Carina också samverkan och samarbete med 

andra yrkesgrupper, t.ex. pedagoger, som något mycket viktigt; hon menar att man inte 

behöver göra allting själv och att samverkan kan berika arbetet och i förlängningen 

insatserna. Erika nämner också tid och stress som två viktiga faktorer att ha i åtanke, 

och menar att man måste ta sig tid att föra dialog med de inblandade parterna – både 

deltagare och samarbetspartners – för att försäkra sig om att det är fastställt vad man 

skall göra och vem som skall göra vad. Hon menar att stress kan leda till att man nöjer 

sig med en redan testad och beprövad metod, när situationen i själva verket kräver något 

nytänkande. 

 

Det ställdes även frågor som ombad respondenterna att identifiera vilka faktorer inom 

och utanför biblioteksverksamheten som påverkar de lässtimulerande insatsernas utfall, 

och även här skiljers sig åsikterna åt, dock så finns det ett antal återkommande begrepp. 

Anna, Bertil, Carina och Daniel talar alla om att barn och unga i dagsläget tillbringar sin 

tid på det oändliga utbudet av andra aktiviteter, och därmed sållar bort biblioteksbesök 

och läsning, för att det inte upplevs som lika roligt. Bertil nämner också att föräldrarnas 

inställning till läsning påverkar och att bristen på läsande förebilder gör att intresset för 

läsning minskar bland barnen. Det nämner alla sociala medier och datoranvändning 

som potentiella faktorer, men Carina är ensam om att framhålla att datorn också har 

många funktioner som kan stimulera till läsning, t.ex. e-böcker. Daniel återkommer här 

till sitt svar på förra frågan, just hur viktigt det är som bibliotekarie att ställa sig frågan 

om när i ett barns vardag det finns tid för läsning, och att det sedan är upp till 

bibliotekarien att utveckla och anpassa sig. En annan faktor som väger tungt enligt 

Daniel är att biblioteket till större del utnyttjar de digitala medierna för att möta barn 

och unga på deras egna villkor. Daniel avslutar sitt svar med att framhålla vikten av att 

barn och unga hela tiden har tillgång till en välsorterad samling böcker med 

kvalitetslitteratur hemma, men också i skolan och på fritids. 
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Erika räknade som svar på frågan upp en mängd faktorer som hon tror påverkar utfallet, 

däribland arbetslösheten och utbildningsnivån i kommunen, samt hela den 

socioekonomiska strukturen i samhället. Hon övergick sedan till mer fysiska faktorer, 

och nämner där bibliotekets läge, personalen och deras arbetssätt gentemot låntagarna 

och hur bibliotekets samarbete med skolan och andra aktörer ser ut. Hon menar att en 

bra strategi är att ”göra sig oumbärlig i så många sammanhang som möjligt”, att man så 

att säga fungerar som en länk mellan olika samarbetspartners. Detta medför en 

möjlighet för biblioteket att nå ut till fler grupper, som de kanske inte vanligtvis når ut 

till. Som en viktig del av samarbetet nämner hon också en bra ledarstruktur, att 

bibliotekschefen är aktiv och ger mandat till bibliotekarierna, och att ansvars- och 

arbetsuppdelning är tydlig och välplanerad. Fredrik, den sista respondenten, nämner 

politiska aktörer som påverkande faktorer, och menar att de påverkar insatsernas utfall, 

men också resursfördelning och personalfrågor på biblioteken, som i sin tur påverkar 

insatserna. Fredrik nämner också att ett samarbete mellan bibliotek och skola är mycket 

viktigt, och att om den senare brister i intresset att upprätta ett fungerande samarbete så 

kan det påverka utfallet av en lästimulerande insats negativt. 

 

Till frågan om påverkande faktorer ställdes även en följdfråga, som mer specifikt gick 

in på huruvida just resursfördelning inom biblioteksverksamheten påverkar utfallet av 

lässtimulerande insatser, och samtliga respondenter var här överens om att så var fallet. 

Carina ser det som självklart att resursfördelning påverkar de lässtimulerande 

insatserna, och vidhåller att hela biblioteksverksamheten påverkas, i och med att det blir 

svårare att köpa in litteratur och att upprätthålla acceptabla öppettider. Anna beskriver 

hur budgeten på det bibliotek hon arbetar ser ut, och informerar om att de erhåller en 

budget från skolan i och med att det är ett kombinerat folk- och skolbibliotek, och en 

budget från kommunen för deras tjänster som folkbibliotek. Hon beskriver att 

bibliotekarierna praktiserar lyhördhet, för att i så god mån som möjligt uppfylla allas 

behov med ”rätt” del av budgeten, men hon framhåller att en större budget hade 

resulterat i att de kunde gjort mer för både samhället och skolan. Även Bertil anser att 

resursfördelning och budget påverkar de lässtimulerande insatserna, då det kostar att 

planera och genomföra olika evenemang, och nämner författarbesök som ett exempel. 

Han delger att de detta år fått en större budget öronmärkt just för insatser och 

evenemang riktade mot barn och unga, vilket direkt resulterat i fler bokade evenemang. 

Att den är avsedd specifikt för dessa har också bidragit till att de i större utsträckning än 

förut kan jobba mot grupper de vanligtvis inte jobbar mot. 

 

Både Daniel och Erika kopplar bibliotekets resursfördelning till skolan, och Daniel 

menar att det bibliotek han arbetar på för tillfället har en god budget för lässtimulerande 

insatser riktade mot barn och unga, och jämför med skolan, vars budget kanske inte är 

lika stor. Erika fokuserar dock istället på kommunikationen som sker mellan bibliotek 

och skola, och kopplar till vilket ansvar de båda institutionerna har. Hon menar att man 

inom bibliotekssektorn ibland tar på sig vissa lässtimulerande uppgifter på grund av 

ansvarskänsla gentemot samhället, och att det inte är hållbart i längden; det är därmed 

viktigt att man vågar säga nej om man inte får de resurser som krävs för att genomföra 

uppgiften på ett fullgott sätt. Hon avslutar med att ge uttryck för sin åsikt att en stor 

budget inte nödvändigtvis leder till att de lässtimulerande insatserna blir bättre. Som 

svar på frågan hänvisar Fredrik till det svar han tidigare gav, och är nöjd med det svaret. 
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Efter frågor gällande lässtimulerande insatsers utformning och utförande, samt vilka 

faktorer som påverkar det, var det lämpligt att fråga om huruvida respondenterna 

upplevde någon skillnad i den förväntade effekten och det faktiska utfallet som 

lässtimulerande insatser producerar. Anna, Carina och Daniels uttalanden genomsyras 

av uppfattningen att det inte riktigt går att göra tillförlitliga mätningar där man fastställt 

de lässtimulerande insatserna som den avgörande faktorn. Anna ger som ett exempel en 

insats riktad mot elever i andra klass som biblioteket gjorde för några år sedan, där 

lässtimulans var en central del. Dessa elever uppvisade sedan väldigt bra resultat på de 

nationella proven, men framhåller att svårigheten ligger just i att avgöra om det var 

duktiga elever eller insatsen som påverkade elevernas resultat. Hon anser att det krävs 

mer omfattande projekt med noga uppföljning för att kunna uttala sig med säkerhet, 

men hur dessa skall utformas vet hon inte. Hon är dock fortfarande övertygad om att 

lässtimulerande insatser gör stor skillnad. Carina skulle också uppskatta en tillförlitlig 

mätningsmetod, men anser att det inte är genomförbart. Vad gäller glappet tar hon en 

ganska avslappnad ställning till det, och menar att utfallen inte alltid blir som man 

förväntar sig – hon ger ett exempel där hon valde ut en bok som hon trodde skulle 

mottas med stort intresse, vilket senare visade sig inte vara fallet, och eleverna valde 

istället en helt annan bok. 

 

Bertils uppfattning vad gäller glappet relaterar en aning till Carinas, då han också menar 

att insatserna kan gå lite hur som helst. Han menar att det av just den anledningen är 

viktigt att följa upp dem för att kunna åtgärda problemet och få bättre resultat vid nästa 

insats. Även Erika anser att det definitivt kan finnas ett glapp mellan de förväntade 

effekterna och de faktiska utfallen, och håller med om att uppföljning är av största vikt. 

Hon ger dock ett antal faktiska förslag till uppföljning, och menar att man som 

bibliotekarie borde söka konstruktiv kritik  från deltagarna genom att ställa frågor om 

deras upplevelse av insatserna – som det ser ut i nuläget möts man nästan bara av 

tacksamhetskänslor från dem. Hon refererar till Lankes och hans argument att 

låntagarna skall förvänta sig mer av biblioteken, och menar att biblioteken kan leverera 

mer, förutsatt att de får konstruktiv kritik angående vad de kan eller bör förbättra.  

 

Vår sista respondent Fredrik gick mot strömmen, och ansåg därmed inte att det fanns 

något glapp mellan förväntad och faktiskt utfall av insatserna, åtminstone inte något 

stort nog att lägga märke till. Han framhåller att i de fall som de lässtimulerande 

insatserna upplevs som negativa, så kan man vända på det och ta lärdom från dem – 

medan i de fall de upplevs som positiva att man kan ta vara på dem, vidareutveckla dem 

och använda dem i framtida insatser. 

 

5.14 Effekter och skillnader 
 

Som en naturligt följd på de tidigare frågorna så ställdes det också frågor gällande de 

effekter och skillnader som de lässtimulerande insatserna får, alltså de faktiska utfallen. 

Frågan om huruvida respondenterna var nöjda med hur de lässtimulerande insatserna 

utformas och utförs i dagsläget ackompanjerades av en följdfråga vars syfte var att 

tillåta dem utveckla hur de ansåg att insatserna kunde förbättras, och deras svar skiljer 

sig åt i relativt stor utsträckning. Det är därför lämpligast att redogöra för var och en av 

respondenternas svar, och göra eventuella kopplingar där det finns utrymme. Carina och 

Daniel är i det stora hela nöjda med hur de lässtimulerande insatserna utformas, men 

båda nämner vissa delar som skulle kunna förbättras, t.ex. resurs- och personalbristen.  
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Carina menar att insatserna kan förbättras genom att biblioteken tänker mer digitalt, så 

kan t.ex. bloggar och podcasts användas för att nå ut till användare. Daniel önskar även 

han mer resurser att spendera på lässtimulerande insatser och nämner att hans bibliotek 

har mer tid än resurser, och att de därför inte utnyttjas till sin fulla potential. Han önskar 

en större satsning gentemot förskolan, för att stimulera förskolepersonalen till mer 

högläsning. Daniel har också två tydliga förbättringar vad gäller själva insatserna, där 

den första är att biblioteket måste bli bättre på att marknadsföra de lässtimulerade 

insatserna, och att hålla i mer evenemangsliknande insatser, som lockar barnen till 

biblioteket. Den andra är att bibliotekarier i mycket högre utsträckning måste jobba mot 

de individuella barnen och att möta deras personliga behov. 

 

Anna ställer sig aningen mer negativ till huruvida insatserna är bra idag, och menar först 

och främst att en förbättring av samarbetet mellan bibliotekarier och pedagoger är något 

att prioritera. Hon kopplar med hjälp av ett personligt exempel, där hon för några år 

sedan i samarbete med en lärare utformade en insats för en klass. Lärare upplevde att en 

elev i klassen hade problem med avkodning av ord, men inga problem med att lyssna. 

Anna föreslog då att samtliga elever i klassen, som en del av en uppgift, skulle lyssna på 

ljudböcker, för att denna elev inte skulle pekas ut som "lässvag". Vidare så resonerar 

hon att det just den gången inte krävdes några extra medel, men att en större budget 

otvivelaktigt hade resulterat i fler och effektivare lässtimulerande insatser. Fredrik 

eftersöker samordning från högre instanser i verksamheten, och menar specifikt att 

klarare direktiv och mål vad gäller den praktiska delen av de lässtimulerande insatserna 

behöver formuleras. Han menar att dessa direktiv och mål borde gälla nationellt och att 

det i dem fastslås vad som skall arbetas med i årskurserna och hur man skall uppnå det.  

 

Bertil ser det största problemet som att de lässtimulerande insatserna inte utvärderas i 

tillräckligt stor utsträckning, och han tror att bristande kunskaper och tid är de största 

faktorerna. Han efterfrågar också ett större samarbete mellan bibliotek i Sverige och 

kanske hela världen, där man delar erfarenheter för att få idéer och inspiration till fler 

och bättre insatser. Han anser dock att de insatser som utförs i dagsläget är tillräckligt 

bra, då han personligen anser sig kunna se hur barnens intresse för läsning ökat. Erika är 

däremot betydligt mer frispråkig, och uttrycker att hon inte alls är nöjd med hur de 

lässtimulerande insatserna utformas i dagsläget. Hon menar att det är alldeles för stort 

fokus på att alla barn skall läsa varsin bok och sedan skriva en recension av den, istället 

för att fokusera på samtalet och försöka få barnen att reflektera över vad de läser. Hon 

menar dessutom att detta arbetssätt endast gynnar dem som redan har god läsvana och 

läsförståelse, och att dem som inte har vanan och förståelsen fortfarande möter samma 

problem som med största sannolikhet gjort att de inte kommit så långt i sin 

läsutveckling. Hon resonerar här om hur individuellt det är med läsning, och nämner 

tekniska läsare, som hon menar har den tekniska kunskapen att läsa men saknar god 

läsförståelse. Kopplat till detta ger hon ett exempel från skolans värld, där hon berättar 

att ju äldre barnen blir, desto mindre tid läggs på att stimulera läslust. Istället för 

kvalitativ läsning fokuserar man alltså på mängdläsning, vilket resulterar i att de förlorar 

analysbiten och därför inte ges en möjlighet att förbättra läsförståelsen. 

 

Vidare så ansåg vi det vara intressant att ställa frågor kring huruvida de lässtimulerande 

insatserna påverkar barn och ungas prestationer i skolan, och det fanns också följdfrågor 

färdigformulerade om huruvida denna påverkan i så fall är mätbar. Det känns därför 

lämpligt att dela upp redogörelsen och börja med den första frågan, för att sedan 

behandla svaren till följdfrågan. Samtliga respondenter är överens om att de 
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lässtimulerande insatserna påverkar barn och unga, men kopplar olika resonemang till 

frågan. Daniel menar att läsning ger en bättre generell förståelse för omvärlden och det 

sammanhang man existerar i, och att detta är något som ligger till grund för all kunskap. 

Han menar att om man tidigt bygger upp denna kunskap, så kommer det att göra stor 

skillnad. Bertil anser att människor som läser mycket får bättre språkkunskaper, och 

framhåller att de bok- och skrivklubbar som biblioteket håller i är väldigt viktiga. Anna 

instämmer, och anser att de lässtimulerande insatsernas påverkan blir större ju tidigare 

man introducerar dem till barn och unga, i och med att de tidigt upptäcker tjusningen 

med att läsa, vilket därefter väntas fortsätta upp i åldrarna. Fredrik relaterar till sina 

egna erfarenheter av att arbeta med lässtimulerande insatser, och menar att hur mycket 

insatserna påverkar barnen är en direkt följd av hur mycket tid man avsätter till att 

arbeta med dem. Erika anser att de lässtimulerande insatserna kan ha en stor påverkan 

på barn och unga, och motiverar insatserna med ett uttalande om att god läsförmåga och 

läsförståelse är enormt viktigt för att kunna tillgodogöra sig kunskap och information 

som krävs för att fungera i samhället. 

 

Vad det gäller följdfrågan som rör huruvida insatsernas påverkan går att mäta så är de 

flesta av respondenterna överens om att de kan det, eller åtminstone att de borde vara 

möjligt. Anna menar att de nationella proven kan ge en viss fingervisning, men att läget 

i skolan med nya läroplaner och nya betygsystem komplicerar utförandet av en precis 

mätning. Bertil är inte helt säker på att det går att mäta huruvida insatserna påverkar 

eller ej, men resonerar att om barnen efter att ha deltagit i sommarläsningsaktiviteter 

inte tappat lika mycket läsvana efter sommarlovet, så kan man anta att detta är mätbart. 

Carina och Fredrik är överens om att de lässtimulerande insatserna påverkar, och båda 

två framhåller att det är möjligt att mäta utifrån de nationella proven och generella 

förbättringar av betyg. Erika menar att de lässtimulerande insatserna kan ge många olika 

effekter som rimligen borde gå att mäta, under förutsättningen att man från början 

bestämmer vad det är man avser att mäta. 

 

Den sista frågan, både i intervjumallen och i detta avsnitt, är frågan om respondenterna 

tror att de lässtimulerande insatserna riktade mot barn och unga gör någon skillnad ur 

ett längre eller större perspektiv. Tanken bakom denna fråga var att som ett avslut på 

intervjuerna förmå respondenterna att en sista gång reflektera över lässtimulerande 

insatser, och på så vis komma åt uppfattningar som kanske missats eller uppkommit 

under intervjuns gång. Bertil, Carina och Fredrik åsikter överlappar varandra, då de alla 

är överens om att de lässtimulerande insatserna är viktiga och gör skillnad för de barn 

och unga som deltar i dem. De motiverar dem också på samma sätt, då alla talar om att 

det är viktigt att barnen tidigt får upp ögonen för läsning, litteratur och att de kommer i 

kontakt med biblioteket och på så sätt fortsätter att besöka biblioteket i framtiden. Bertil 

fortsätter med att ännu en gång motivera att folkbiblioteken tillhandahåller 

lässtimulerande insatser, och menar att man genom dem erbjuder människor en 

läsupplevelse som kommer att forma dem och ge dem motivation till att fortsätta läsa. 

Detta är något Carina håller med om och hon trycker extra mycket på vikten av 

högläsning och menar att om föräldrar högläser för deras barn, så kommer dessa barn 

när de blir vuxna att läsa för sina egna barn. Vidare så menar hon att skillnader i elevers 

prestationer i skolan kan bero på att de inte har med sig någon läsvana hemifrån, och att 

detta kan påverka elevernas inställning gentemot t.ex. skolarbete. Anna tvekar att uttala 

sig definitivt å folkbibliotekets vägnar, då hon i egenskap av att arbeta på ett kombinerat 

folk- och skolbibliotek mest träffar elever som skolbibliotekarie, men resonerar kring 

hennes roll där: som skolbibliotekarie når hon alla som av olika skäl behöver hjälp med 
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sin läsning, men när det gäller folkbiblioteken, vars besökare kommer dit frivilligt, så är 

det svårt att uttala som om de faktiskt gör någon skillnad. Hon framhåller dock att 

folkbiblioteket gör skillnad för de elever som inte får tillräckligt med stimulans i skolan, 

då de på fritiden kan ta del av folkbibliotekets bokutbud. Daniel menar att de definitivt 

gör skillnad, och filosoferar kring hur det skulle se ut om folkbiblioteken inte hade 

funnits. Han menar att biblioteket är förgivettagna, att deras existens är så självklar och 

att man vanligtvis inte reflekterar över dem, och han anser därför att det är viktigt att 

försöka tydliggöra vad biblioteket faktiskt kan göra för att förbättra läsningen hos barn 

och unga. Erika är säker på att de gör skillnad, och menar vidare att de måste göra 

skillnad, för om de inte gör det så är det ingen mening med att fortsätta. Hon menar att 

det viktigaste med lässtimulerande insatser är att man ger barn och unga en positiv 

relation till litteratur – en sådan relation är nämligen inte alls självklar för många barn 

och de familjer de tillhör. Hon avslutar sitt svar med att hänvisa till vittnesmål från 

människor som anser att biblioteket på många sätt utgjort en vändpunkt i deras liv. 

 

6. Analys 
 

Nedan följer en analys av det empiriska materialet som redogjorts för ovan. Det 

huvudsakliga syftet är att med hjälp av det som har framkommit i materialet belysa och 

försöka besvara de forskningsfrågor som ställdes i inledningen av uppsatsen. 

Dispositionen bygger direkt på forskningsfrågorna och är därför indelad i fyra delar, och 

under respektive del görs en genomgång av de för frågorna relevanta uppfattningar som 

uttryckts i materialet. 

 

6.1 Uppfattningar om hur lässtimulerande insatser kan motiveras 
 

Den uppfattning som delas av samtliga respondenter är att lässtimulerande insatser, 

särskilt sådana riktade mot barn och unga, är en väsentlig del av folkbibliotekets 

grundläggande uppdrag. Det är dock inte det enda sättet de kan motiveras på, utan 

uppfattningarna som uttrycks är mer komplicerade än så. Ett sätt på vilka de kan 

motiveras belyser Erika, som menar att de kan ge de individuella barnen och 

ungdomarna verktyg att utforska deras nyfikenhet och intressen med, vilket i sig självt 

alltså blir ett ändamål värt att sträva efter. Ett annat är att de, men också 

folkbibliotekens verksamhet i stort, enligt Daniel och Fredrik kan understödja skolor 

och skolbiblioteket som till följd av brist på tid och resurser inte kan göra allt de skulle 

vilja göra, eller erbjuda allt de skulle vilja erbjuda. Insatserna kan även motiveras 

juridiskt utifrån vad bibliotekslagen säger, samt genom att hänvisa till folkbibliotekens 

själva överlevnad – biblioteken riskerar att dö ut om inte läsare från de yngre 

generationerna tillkommer. 

 

Vad beträffar uppfattningar om huruvida lässtimulerande insatser kan motiveras utifrån 

samhällelig nytta, så är samtliga respondenter överens om en sak även här: människor 

behöver från så tidig ålder som möjligt utveckla en läsförståelse för att klara sig i livet. 

Läsförståelse förutsätter i sin tur i de allra flesta fall en gedigen läsvana, vilket är just 

vad lässtimulerande insatser riktade mot barn och unga syftar till att ge. Vidare så lever 

vi i dag i ett samhälle som närmast kan beskrivas som en informationsdjungel, och 

Carina och Fredrik menar att läsförståelse krävs för att man som individ i detta samhälle 

skall kunna hantera informationsflödet. Den läsning som insatserna förväntas resultera i 

kan även, vilket Daniel och Erika menar, leda till att läsarna vidgar sina vyer, får en 



31 

 

ökad förståelse för människans villkor, eller att de får en ökad empati. Daniels 

uppfattning är avslutningsvis att en motivering av insatserna kan ta avstamp i 

demokratiska aspekter, närmare specifikt menar han att det i detta avseende kan bli 

problematiskt när människor inte utvecklar, eller ges möjligheten att utveckla, en god 

läsförståelse. 

  

6.2 Uppfattningar om folkbibliotekariens roll 

 
Ett flertal av respondenterna, mer specifikt Anna, Erika och Fredrik, delger 

uppfattningar som till viss överensstämmer, då de alla tre menar att det största ansvaret 

för att väcka barn och ungas läslust ligger på föräldrarna. Bertil och Carina menar å 

andra sidan att det är skolans ansvar, och att fokus snarare bör ligga på att i ett 

samarbete med folkbiblioteket se till att nå ut till alla. Fredrik håller till viss del med, då 

han anser att ansvaret är delat mellan de båda institutionerna. Daniel gör skillnad mellan 

läslust och läs- och skrivförmåga, och menar att det är folkbibliotekets ansvar att 

stimulera barn och ungas läslust, men skolans ansvar att utveckla deras läs- och 

skrivförmåga. 

 

Vidare identifierades ett antal uppfattningar relaterade till den lässtimulerande rollens 

utveckling och framtid, där samtliga respondenter var överens om att den hade 

förändrats, och att den bör fortsätta att förändras för att kunna möta framtidens behov. 

Deras uppfattningar skiljer sig däremot åt i beskrivningarna över vad som förändrats 

med rollen, men också med de lässtimulerande insatserna riktade mot barn och unga. 

Anna upplever att insatserna, till skillnad från förr, numera har ett betydligt större fokus 

på att förmå barn och föräldrar att läsa tillsammans, och på så sätt ge barnen positiva 

upplevelser av läsning. Bertil uppfattar att den lässtimulerande rollen har förändrats 

genom att man övergett det traditionalistiska förhållningssättet till läsning till förmån 

för ett mer pragmatiskt, som snarare syftar till att förmå barn och unga att läsa mer 

genom att tillhandahålla litteratur som de finner intressant. Carina och Fredrik menar att 

folkbiblioteket allt mer prioriterar lässtimulerande insatser riktade mot barn och unga, 

något som skiljer sig från hur de tidigare prioriterat sina uppdrag. Daniel tycker sig se 

en skillnad i att man arbetar digitalt med insatserna i större utsträckning än förut , 

medan Erika menar att arbetet som folkbibliotekarierna utför på senare tid blivit mycket 

mer personligt, då man i större utsträckning är förut arbetar med att tillhandahålla 

tjänster till folkbibliotekets besökare. 

 

Vid frågan om vad som kan ha påverkat rollens förändring, framkom teknikutveckligen 

på ett eller annat vis i samtliga respondenters svar. Anna, Bertil, Carina, Daniel och 

Fredrik menade alla att samhället förändras, och att barnen inte avsätter tid till att läsa 

på samma sätt som förut, och att folkbiblioteket på grund av detta måste utvecklas för 

att hänga med. Bertil menar att böcker förr i tiden hade en mycket mer självklar roll 

som fritidsnöje i barn och ungas liv, och att böckerna i folkbibliotekets samlingar 

ständigt konkurrerar mot andra medier som de också förväntas tillhandahålla. 

 

Vad gäller frågan om huruvida folkbibliotekarier bör ta mer eller mindre ansvar i 

framtiden, så har respondenterna presenterat ett antal olika uppfattningar. Carina och 

Anna enas om att folkbibliotekarien kan och bör ta ett större ansvar på de områden som 

hör till professionen expertis, t.ex. lässtimulans, och lämna resten till skolan. Daniel och 

Erika anser däremot att folkbiblioteket inte bör ta mer ansvar, såvida det inte ges 
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mandat från ledningen, och tillhandahålls resurser. Fredrik skiljer sig däremot från 

resten av respondenterna med att vara den enda som anser att det inte är rimligt att 

folkbiblioteket tar mer ansvar i dagsläget; han menar att de redan kämpar och använder 

alla tillgängliga medel och metoder för att få barn och unga att läsa mer. 

 

6.3 Uppfattningar om utformning och utförande av lässtimulerande 

insatser 

 
De uppfattningarna som respondenterna uttryckt vilka rör utformning, utförande och 

utfall av lässtimulerande insatser uppvisar stor variation. Så menar t.ex. Anna och Bertil 

att de metoder som används bör utgå ifrån barnets intresse och nyfikenhet. En liknande 

uppfattning uttrycks av Daniel, som menar att bibliotekarien så gott det går bör tänka 

sig in i barnets perspektiv. Vikten av att den rumsliga utformningen, i form av t.ex. 

hylluppställning och skyltning, behöver tänkas ut noggrant för att lässtimulerande 

insatser skall kunna ge bra resultat, belyses även den av Anna och Bertil. Bertil 

uttrycker också uppfattningen att det är viktigt att grupperna som barnen delas in i under 

t.ex. sagostunder inte är för stora – är de det så går den personliga dimensionen i 

insatserna förlorad. 

 

Att lässtimulerande insatser behöver ett gott planeringsarbete, inom vilket man ställer 

upp genomtänkta och tydliga mål för att kunna bli framgångrika – och att de när de 

genomförts följs upp noggrant – är något som Fredrik, Erika och Carina är överens om. 

Samarbete och samverkan med andra yrkesgrupper lyfts också fram som en viktig del 

av insatserna av Erika och Carina. Erika belyser också att det krävs tillräckligt med tid i 

alla stegen av insatserna för att de skall kunna ge ett bra resultat, finns där ingen tid så 

påverkas de på olika sätt negativt (t.ex. av att de inblandade parterna blir stressade). 

 

Vad gäller själva utfallet av insatserna och vilka faktorer som kan påverka detta, så är 

samtliga överens om att resurs- och budgetfrågor på ett eller annat sätt kan spela in. 

Erika ger ett antal exempel på ytterligare faktorer som kan påverka utfallet: den 

socioekonomiska situationen både för samhället i stort och för individen, fysiska 

faktorer såsom bibliotekets placering, samt personalen och deras arbetssätt gentemot 

låntagarna. Fredrik belyser också vikten av personalen och nämner vidare att politiska 

aktörer och vad dessa väljer att prioritera kan ha en stor påverkan. Slutligen delar 

samtliga respondenter uppfattningen att särskild uppmärksamhet bör riktas till lässvaga 

grupper vid utformningen och utförandet av lässtimulerande insatser (som lässvaga 

grupper räknas barn och unga med annat modersmål än svenska, samt barn och unga 

med olika typer av lässvårigheter och andra funktionsnedsättningar). De är även överens 

om att insatserna behöver anpassas för de olika specifika åldersgrupperna som ryms 

inom ”barn och unga”, och att det tenderar att bli svårare att nå dem desto äldre de blir. 

 

6.4 Uppfattningar om den skillnad som lässtimulerande insatser gör 

 
Till frågan om huruvida respondenterna är nöjda med hur de lässtimulerande insatserna 

utformas och utförs i dagsläget, med avseende på den effekt de har på barn och unga, så 

upplever Carina och Daniel dem som bra. Det är alltså nöjda med resultaten, men menar 

samtidigt att de fortfarande kan förbättras på många plan, och nämner att brist på 

resurser och personal gör att folkbiblioteket många gånger inte kan utföra så bra insatser 

som de aspirerar till att göra. Även Anna framhåller att budgeten påverkar insatsernas 



33 

 

effekt på barn och unga. Ett digitalt tänk, och arbetsmetoder designade för att nå ut till 

barn och unga via sociala medier, bloggar och andra digitala verktyg är något som både 

Erika och Daniel menar är viktigt. Erika är inte alls nöjd med hur de lässtimulerande 

insatserna utformas, och menar att det i dagsläget är alldeles för stort fokus på att 

barnen skall läsa böcker och sedan recensera dem, istället för att fokusera på att få till 

ett samtal med barnen och förmå dem att faktiskt reflektera över vad de läser. För att de 

lässtimulerande insatserna verkligen skall få effekt är det kritiskt att i framtiden arbeta 

bättre med deras marknadsföring, menar Daniel. Han trycker också på att det är viktigt 

att folkbibliotekarierna arbetar med barn och unga på ett personligt plan för att möta 

deras individuella behov. 

 

Fredrik anser att ett steg till förbättring av de lässtimulerande insatserna riktade mot 

barn och unga vore att man på nationell nivå formulerar tydliga direktiv och riktlinjer, 

och att man därigenom fastslår vilka metoder som skall användas för varje årkurs. En 

annan viktigt punkt för förbättring enligt Bertil skulle vara ett större samarbete mellan 

institutioner från olika länder, som skulle kunna ge nya, fräscha idéer och inspirera till 

förbättring. Han menar också att det i dagsläget sker alldeles för lite utvärdering av de 

lässtimulerande insatserna. Samtliga respondenter är överens om att de lässtimulerande 

insatserna påverkar barn och ungas prestationer i skolan, men ger olika förklaringar till 

varför: en uppfattning som delas av Daniel och Erika är att barn och unga genom 

läsning, förutom bättre språkkunskaper, får en större förståelse för omvärlden, och ökad 

förmåga att fatta informerade beslut. Är det möjligt att mäta den påverkan de 

lässtimulerande insatserna har på barn och unga? Samtliga respondenter ansåg i olika 

grader att det var möjligt, och gav flera förslag till hur: så menade Anna, Carina och 

Fredrik t.ex. att testresultat från de nationella proven visar på mätbara skillnader. 

 

Avslutningsvis tillfrågades respondenterna om de ansåg att de lässtimulerande 

insatserna gjorde någon skillnad för barn och unga i samhället, och alla är överens om 

att de gör det. Samtliga respondenter framhåller att det är viktigt att redan i tidig ålder 

introducera lässtimulerande insatser till barn, och resonerar att ju tidigare läsning blir en 

del av deras liv, desto större chans är det att de fortsätter att läsa och besöka biblioteket i 

framtiden. Daniel menar att biblioteken i dagsläget är förgivettagna, och att de bör 

arbeta mer för att tydliggöra sin lässtimulerande roll. Framgång i lässtimulerande 

insatser menar Bertil och Carina innebär att tillhandahålla positiva läsupplevelser, då 

dessa upplevelser formar dem till framtida läsare. 

 

6.5 Slutsatser 

 
I enlighet med den ansats som har valts, har de fyra forskningsfrågor som formulerats 

besvarats genom redogörelse av de uppfattningar som respondenterna gett uttryck för 

under intervjuerna. Vad som klart kan sägas är att respondenterna uppvisar konsensus 

vad gäller flera uppfattningar. Dock skiljer de sig åt i de aspekter de väljer att framhäva 

och de förklararingar de ger för sina uppfattningar. Ett exempel som är nära till hands 

härvidlag är att alla är överens om att lässtimulerande insatser är viktiga, men att de 

skiljer sig åt i de uppfattningar de har om varför de är viktiga. Den konsensus som 

präglar uppfattningarna grundar sig alltså i olika skäl för de olika respondenterna, vilket 

i sig inte är märkligt då de alla bär på egna unika erfarenheter av att arbeta med 

lässtimulerande verksamhet riktad mot barn och unga. 
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Vad gäller den motivering respondenterna ger för lässtimulerande insatser, så är den 

övergripande uppfattningen att de utgör en självklar del av biblioteksverksamheten. 

Varför är det så? Detta går delvis att härleda till bibliotekslagen, som uttrycker vilka 

tjänster folkbiblioteken förväntas tillhandahålla, men vi vill också tro att det går djupare 

än så. Erika uttryckter i intervjun att ”… bibliotekarie är liksom ingenting man blir för 

sin egen skull, […] det är inte för böckerna, utan det är [för] människorna.”, alltså att 

man som enskild bibliotekarie starkt identifierar sig med den demokratiska och 

inkluderande värdegrund som folkbiblioteksidén bygger på. Vidare så uttrycker 

samtliga respondenter att de lässtimulerande insatserna har en samhällelig nytta då de 

inspirerar och motiverar till läsning, vilket i sin tur leder till en god läsförståelse –  

grundförutsättningar för att barnen och ungdomarna skall växa upp till individer som är 

väl integrerade i samhället. Vidare framhåller ett flertal av respondenterna att de 

lässtimulerande insatserna som folkbiblioteket tillhandahåller kännetecknas av 

frivillighet. De skiljer sig alltså starkt från t.ex. de lässtimulerande insatser som 

grundskolan ger, vilka ofta är behäftade med prestationskrav. Folkbiblioteket fyller med 

andra ord en unik nisch, där alla i samhället oavsett ålder, social ställning eller bakgrund 

kan komma för att på egen hand utbilda sig. Även detta går att relatera till 

folkbibliotekets värdegrund, och det går därmed att dra slutsatsen att den likhet 

respondenterna uppvisar är ett resultat av att hela bibliotekarieprofessionen genomsyras 

av densamma. 

 

Folkbibliotekens roll kan vid första anblick te sig enkel och självklar, men begrundar 

man frågor om ansvarsfördelning, samarbete och liknande, så märker man snart att det i 

själva verket är en komplex roll. Detta gäller i synnerhet för lässtimulerande insatser 

riktade mot barn och unga där utöver målgruppen i fråga även föräldrar, pedagoger, 

skolbibliotekarier och politiker alla i någon mening eller på något sätt är inblandade. En 

intressant uppfattning som flera av respondenterna delar är att föräldrarnas roll är, eller 

åtminstone tidigare har varit, något förbisedd. Det är helt enkelt svårt att bortse från att 

det i slutändan är föräldrarna som har det huvudsakliga ansvaret för barnens utveckling 

av läsvanor och läsförståelse, om inte annat så genom att de introducerar barnet till 

böcker och bibliotek (både med avseende på utbud och också de lässtimulerande 

aktiviteter de håller i). Folkbibliotekens roll i sammanhanget är att tillhandahålla ett 

stort och varierat utbud, att inspirera till vidare läsning och att understödja skolan och 

föräldrarna genom att aktivt samarbeta med dem, med det övergripande målet att öka 

barnen och ungdomarnas läslust och läsförståelse. 

 

I vissa delar skiljer sig deras uppfattningar åt mer än i andra, vilket särskilt gäller för 

utformning, utförande och utfall. Orsaken till att de skiljer sig så mycket åt just på den 

punkten misstänker vi ligger i den variation som finns i hur de unika biblioteken – med 

de unika förutsättningar med avseende på demografiska faktorer som finns i de 

lokalsamhällen de verkar i – på olika sätt arbetar med lässtimulerande verksamhet. De 

väljer helt enkelt att fokusera på olika arbetssätt och olika metoder, varför de får skilda 

erfarenheter av vad som fungerar bäst, något som alltså speglas i resultaten. Så tar t.ex. 

vissa mer fasta på själva planeringsarbetet som sker kring insatserna, medan andra 

fokuserar mer på vilka konkreta metoder som ger bäst effekt och varför det är så. 

 

Kopplat till de effekter och skillnader som de lässtimulerande insatserna kan tänkas ha 

och göra, berör respondenterna oundvikligen insatsernas utformning och utförande. De 

delger alla att de i stort sett är nöjda med hur de i dagsläget utformas, men poängterar 

också att de på flera sätt kan förbättras. En tydlig uppfattning som framkommer är 
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Erikas och Daniels, som på olika sätt försöker argumentera för att insatserna behöver 

digitaliseras. De anser alltså att de lässtimulerande insatserna riktade mot barn och unga 

behöver utvecklas för att hänga med i samhället. En vidareutveckling av de 

lässtimulerande insatserna måste således på något sätt införliva digital läsning då, som 

framkommer av resultaten, barn och unga tillbringar allt mer tid på olika sociala medier, 

med resultatet minskad traditionell läsning; en trend som med största sannolikhet inte 

kommer att förändras med tanke på att samhället i stort blir allt mer digitaliserat. Vad 

gäller den faktiska skillnaden som är önskvärd att uppnå så nämner respondenterna 

förbättrade språkkunskaper, ökad empati samt en större förståelse för omvärlden, med 

avseende på t.ex. demokrati. 

 

7. Diskussion 
 

Inledningsvis vill vi understryka hur intressant och stimulerande det har varit att 

fördjupa oss i ämnet lässtimulerande insatser. De bibliotekarier som intervjuats har alla 

sina unika erfarenheter av och perspektiv på insatserna, och att ta del av dem har varit 

väldigt lärorikt på många sätt – framförallt har det varit intressant att jämföra dessa med 

våra egna erfarenheter och perspektiv som studenter och blivande bibliotekarier. 

 
Trots att det är svårt att bevisa, så vi vill tro att de uppfattningar folkbibliotekarier har 

om lässtimulerande insatser och den lässtimulerande rollen påverkar utfallet av 

insatserna och den skillnad de sedan gör ur ett större, samhälleligt perspektiv. I detta 

avseende hoppas vi att denna uppsats har tillfört något i och med att vi har beskrivit och 

belyst många viktiga uppfattningar om ämnet i fråga. Vidare studier om dessa 

uppfattningar kan alltså enligt oss klart motiveras, men dessa skulle tjäna på att vara 

mer omfattande än vår, som naturligtvis uppvisar en del brister. En klar brist i uppsatsen 

är vår intervjumall, som vi dessvärre inte hann pilottesta. Detta resulterade i att frågorna 

inte alltid var formulerade på ett optimalt sätt och att vi därför inte fick svar som 

speglade vad vi önskade få fram genom dem. T.ex. så har vi i några frågor gällande 

folkbibliotekens roll klumpat ihop läslust med utvecklandet av läs- och skrivförmåga, 

något som visade sig orsaka en del förvirring både från vår sida och från 

respondenternas. Med facit i hand känns det också som att det hade varit lämpligt att 

fokusera på endast ett eller två av de fyra ämnen som forskningsfrågorna ger uttryck för 

– det färdiga resultatet medger vi är något spretigt. Vi vill dock mena att de bristande 

frågorna inte påverkat resultatens generella tillförlitlighet i någon större utsträckning, 

och vi har med resultatet eventuella brister till trots kunnat besvara samtliga 

forskningsfrågor på ett adekvat sätt. Vidare kan ett urval på sex respondenter tyckas 

något skralt, men eftersom uppsatsen har fokuserat just på att beskriva de 

uppfattningarna respondenterna har så finns det t.ex. inga krav på att resultaten skall 

vara generaliserbara. Däremot hade mer omfattande undersökningar – givet tillräckligt 

med respondenter, tid och resurser – kunnat belysa många fler intressanta uppfattningar. 

Med mer tid hade även resultaten blivit mer tillförlitliga, detta då en del av tiden skulle 

kunna avsättas till att låta andra individer som är insatta i ämnet granska analyserna som 

görs av uppfattningarna för att avgöra om de är rimliga eller ej. 

 

Avslutningsvis vill vi framhålla att vidare forskning alltså är av stort intresse. Utöver 

frågan om eventuella framtida undersökningars omfattning, så hade det varit intressant 

med sådana som fokuserar på särskilda aspekter av de uppfattningar och kategorier som 

har framkommit i denna uppsats. Ett bra exempel på en kategori som samtliga 
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respondenter i någon mening berört är hur stor påverkan teknik har, både vad gäller de 

lässtimulerande insatsernas utformning och vad gäller barn och ungas liv i allmänhet. 

Det skulle därför vara intressant med vidare forskning som fokuserar på att undersöka 

just detta eventuella samband, för att vidare se och försöka bedöma vart utvecklingen är 

på väg och vad folkbiblioteket kan göra för att hänga med. Vidare har många uttryck för 

värderingar dykt upp i det empiriska materialet, vilka i sig hade varit intressanta att 

undersöka närmare, då de också kan påverka hur den lässtimulerande verksamheten 

utförs och hur folkbibliotekarier ser på den. 
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Empiriskt material 

 
Ljudinspelningar och transkriberingar av samtliga intervjuer finns i författarnas ägo. 
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Bilaga 1 - Intervjumall 
 

Presentation och bakgrund 

 
 Henrik och Tobias 

 Studerar på Bibliotekshögskolan i Borås och skriver kandidat 

 Full konfidentialitet, fingerade namn, avsluta när som helst 

 Intervjuerna spelas in, materialet kommer endast att användas för analys 

 

 Hur uppfattar folkbibliotekarier lässtimulerande insatser riktade mot barn och 

unga? 

 ”Lässtimulerande insatser” används synonymt med ”läsfrämjande projekt” och 

närbesläktade termer 

 Flera undersökningar visar på en kraftig försämring av läsförståelse hos barn och 

unga 

 Kan folkbibliotekarier hjälpa till att stävja den nedåtgående trenden? 

 

Inledande frågor 

 
 Hur lång tid har du arbetat som bibliotekarie? 

 Vilka arbetsuppgifter har du, eller har du haft tidigare? 

 Har du några tidigare erfarenheter av att arbeta med barn och unga? [Både inom 

och utanför biblioteket] 

 Arbetar du just nu, eller har du tidigare arbetat med, lässtimulerande insatser 

riktade mot barn och unga? 

 

Följdfrågor: 
Hur lång tid har du arbetat med det? 

Har du arbetat med insatser på samma eller olika bibliotek?  

Har du arbetat med olika åldersgrupper? 

Har du själv ansvarat för specifika lässtimulerande insatser? 

 

Generella uppfattningar om lässtimulerande insatser 

 
 Hur skulle du definiera lässtimulerande insatser? 

 

Följdfrågor: 
Finns det något eller några element som måste finnas med för att det ska 

kunna kallas lässtimulerande insats? 

Är lässtimulerande insatser en del av folkbibliotekets ordinarie 

verksamheter, eller bör de ses som en självständig och avgränsad 

verksamhet? 

 

 Varför håller folkbibliotek i lässtimulerande insatser enligt dig? 

 Anser du det vara viktigt med lässtimulerande insatser? 
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Följdfrågor: 
Varför är det viktigt? 

Kan du se någon samhällelig nytta med det? 

Hur viktigt skulle du säga att det är i förhållande till andra uppgifter som 

folkbibliotek har? 

 

 Vilka faktorer inom och utanför biblioteksverksamheten tror du påverkar utfallet 

av lässtimulerande insatser?  

[Exempel på faktorer: intresse från allmänheten, digital teknik, ekonomi, 

politik] 
 

Följdfrågor: 

Påverkar resursfördelning inom biblioteksverksamhet utfallet av 

insatserna? 

Finns det några faktorer som är av extra stor vikt enligt dig? 

 

 Finns det enligt dig några grupper av barn och unga som kräver särskild 

uppmärksamhet vid utformandet av lässtimulerande insatser? 

 

Följdfrågor: 

Tycker du dig kunna se någon skillnad i insatser riktade mot olika 

åldersgrupper? 

Anser du att man bör rikta särskilda insatser mot vad man brukar kalla 

”lässvaga grupper”? 

 

Folkbibliotekens och folkbibliotekariernas roll 

 
 Vems roll eller ansvar anser du det är att väcka barn och ungas läslust, samt att 

utveckla deras läs- och skrivförmåga?  

 

Följdfrågor: 

Vilken roll anser du att just folkbibliotek och folkbibliotekarier har vad 

gäller att utveckla barn och ungas läslust, samt läs - och skrivförmåga? 

 

 Tror du att folkbibliotek och folkbibliotekaries lässtimulerande roll har 

utvecklats de senaste 10 åren? 

 

Om ja: 

Hur eller på vilket sätt har den utvecklats? 

Kan du ge konkreta exempel? 

Anser du att den eventuella förändringen är positiv eller negativ? 

Anser du att rollen bör förändras? 

 

Om nej: 
Anser du att rollen bör förändras?  

Hur och på vilket sätt bör den i så fall förändras? 

 

 Finns det några samhälleliga förändringar som mer än andra har påverkat hur 

rollen ser ut? 
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 Tycker du att bibliotekarier bör ta mer eller mindre ansvar i barn och ungas 

utveckling av läslust och deras läs- och skrivförmåga i framtiden? 

Lässtimulerande insatsers effekter och skillnader 

 
 Är du nöjd med hur lässtimulerande insatser utformas och utförs i dagsläget? 

 

Om ja: 

Finns det något som du vill framhålla som särskilt positivt med dem? 

Kan du ge några konkreta exempel? 

 

Om nej: 
Finns det något som du vill framhålla som särskilt negativt med dem? 

Kan du ge konkreta exempel? 

 

Följdfrågor (oavsett ja eller nej): 
Anser du att de kan förbättras på något sätt? 

 

 Vad anser du vara viktigt att ha i åtanke vid utformandet och utförandet av 

lässtimulerande insatser för att de ska kunna ge bra resultat? 

 

Följdfrågor: 

 

Varför är det viktigt att ha just det i åtanke? 

Kan du se några alternativa sätt att utforma dem på som också skulle 

kunna ge bra resultat? 

 

 Upplever du att det finns ett glapp mellan den förväntade effekten av 

lässtimulerande insatser och de faktiska utfallen? 
 

 Tror du att lässtimulerande insatser märkbart påverkar barn och ungas 

prestationer i skolan och går denna påverkan i så fall att mäta? 

 

Om ja: 

Hur går det till? 

Kan du ge konkreta exempel? 

 

Om nej: 
Varför inte? 

 

 Sett ur ett längre perspektiv, tror du att de lässtimulerande insatser riktade mot 

barn och unga som folkbibliotek tillhandahåller gör någon skillnad? 

  
 


