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1 Inledning 

Läsfrämjande är ett begrepp som vi ofta stöter på i vårt arbete på folkbibliotek. Mycket i 

dagens biblioteksvärld handlar om just det viktiga arbetet med läsfrämjande men frågan 

är vad begreppet egentligen står för och innebär idag. Det är ett begrepp som används i 

många sammanhang. Folkbibliotek jobbar dels läsfrämjande genom att kostnadsfritt 

tillgängliggöra sina bok- och mediasamlingar och genom litteraturförmedling samt 

genom olika samarbeten med förskolor, skolor och det civila samhället. Det anordnas 

författarmöten och andra kulturella evenemang för att främja läsning hos samhällets alla 

invånare (SOU 2012:65, s. 102). Men läsfrämjande kan även handla om eget skapande 

och att erbjuda andra medieformer än boken (Läsprojekt 2007, passim). Som synes har 

inte folkbiblioteken idag endast en förmedlande och bevarande roll utan deras uppdrag 

består till stor del också av pedagogiskt arbete. Detta är någonting som Kristina 

Kollerud tar upp i sin magisteruppsats Lära att lära - Folkbibliotekarien som pedagog 

(2001, passim), men kan även utläsas ännu tidigare i Bibliotekarerne där det finns med 

ett citat från American Library Journal från 1876 som lyder: “A librarian should be 

more than a keeper of books; he should be an educator” (Schreiber & Elbeshausen 

2006, s. 85). Enligt dem har dock den pedagogiska sidan av biblioteksverksamheten 

ökat under senare tid då kraven på användarundervisning och informationskompetens 

har blivit ännu större (ibid., s. 85). 

Litteraturutredningen SOU 2012:65 och den efterföljande litteraturpropositionen Läsa 

för livet innehåller nationella mål för litteratur- och läsfrämjande som bland annat lyfter 

fram Statens kulturråd och folkbildningens betydelse för det läsfrämjande arbetet. 

Läsfrämjande insatser är viktiga redskap i arbetet med att öka läsförmågan, läslusten 

och läsförståelsen hos befolkningen. I samarbete med andra aktörer i samhället arbetar 

biblioteken ständigt med att hitta nya sätt att främja just dessa tre begrepp. 

Projektformen är ett arbetssätt som ofta används av bibliotek för att arbeta kring läsning 

och läsfrämjande i samarbete med andra, exempel på detta finns bland annat i böckerna 

Läsprojekt (2007, passim) och Som fisken i vattnet (Wilhelmsson 2000, passim). 

I Statens kulturråds regleringsbrev för 2014 står det att: “Statens kulturråd ska initiera, 

samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse 

(Regleringsbrev 2014). Ett sätt att förverkliga detta är att bevilja projektstöd till de 

verksamheter som bäst uttrycker den riktning som staten vill främja. Vi ville därför 

vända oss till Kulturrådet för att undersöka vad de ser som läsfrämjande arbete. För att 

få en tydligare bild av begreppet läsfrämjande idag tänkte vi oss att de projekt som 

beviljas bidrag är de som rimligtvis kan säga något om Kulturrådets syn på vad som är 

läsfrämjande. 

När vi diskuterade begreppet läsfrämjande blev det också naturligt att se närmare på 

läsningen betydelse. Vilken syn på läsning framkommer i projektbeskrivningarna och 

handlar läsning endast om att ta sig igenom en tryckt text eller innehåller detta begrepp 

någonting mer. 
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1.1 Problembeskrivning 

Undersökningar som PISA (Programme for International Student Assessment) och 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) visar på en sjunkande 

läsförmåga och läsförståelse hos barn och ungdom i Sverige (Skolverket 2012; 

Skolverket 2013). En sjunkande läsförmåga och läsförståelse hos unga kan resultera i 

hinder i utvecklingen som vuxna och svårigheter med att inhämta nödvändig 

information i samhället. Folkbiblioteket är en av de aktörer i samhället som arbetar för 

att stärka både ungas och vuxnas läsförmåga genom att arbeta läsfrämjande. Inom 

biblioteksvärlden pratas det mycket om läsfrämjande, men vad innebär detta egentligen? 

Vi ville undersöka detta genom att titta på vilken typ av läsfrämjande arbete som 

beskrivs i de olika projekt som Kulturrådet har beviljat bidrag. Runt om på folkbibliotek 

i Sverige bedrivs läsfrämjande projekt och då många arbetar med detta ville vi se 

närmare på vad det är för slags arbete som utförs. En kartläggning av läsfrämjande 

skulle kunna innebära ett tydligare mål i det läsfrämjande arbetet och en hjälp i 

utvecklingen av arbetsmetoderna.  

För att titta närmare på läsfrämjande behöver man också fundera över synen på läsning 

som ligger bakom. Den bakomliggande synen på nyttan av läsning är ju vad som avgör 

varför och hur man ska arbeta läsfrämjande. Vilken typ av läsning är det biblioteken vill 

främja genom sitt arbete? Läsning kan handla om att bara ta sig igenom en tryckt text 

men det kan också handla om något mer som att faktiskt förstå och tolka det som läses. 

En annan aspekt av läsning är att endast läsa för läs- och språkutvecklingens skull eller 

att även läsa för att det är kul. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka läsfrämjande, hur används begreppet och vilka 

metoder och medier åsyftas i det läsfrämjande arbetet på folkbibliotek. Vi vill även ta 

reda på vilken syn på läsning som framkom i de olika projektbeskrivningarna 

tillhörande de projekt som Statens kulturråd beviljat bidrag. Vi undersökte detta genom 

att söka svar på frågorna: 

 

 Vilken syn på läsning och läsfrämjande uttrycks i folkbibliotekens projektbeskrivningar 

i de projekt som Statens kulturråd beviljat bidrag? 
 

 Vilka mål, arbetssätt och metoder framkommer gällande läsfrämjande? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Läsfrämjande är något som har varit aktuellt inom biblioteksvärlden under lång tid. Men 

kanske har det fått extra uppmärksamhet i och med de tidigare nämnda 

undersökningarna som visar att läsförmågan och läsförståelsen gått ned hos svenska 

barn. I SOU 2012:65 uttrycker författarna den oro som finns kring litteraturens framtida 

ställning i och med den unga generationens sjunkande läsvanor och läsfärdighet och där 

problemen tydligast framträder hos pojkar. De ser även att skillnaderna i läsvanor 

mellan olika socioekonomiska grupper fortfarande är stora (s. 12). Vuxna får inte 

glömmas bort i det läsfrämjande arbetet. Det kan handla om vuxna med andra 

modersmål än svenska, vuxna med läshinder eller vuxna utan kunskaper om internet 

och nya medier. Att läsa kan betyda olika saker i olika skeden i livet och därför kan 

olika former av läsfrämjande arbete vara minst lika viktigt efter barn- och ungdomsåren. 

Olika former av projektstöd från staten har gett biblioteken och andra aktörer i 

samhället en större möjlighet att arbeta med läsfrämjande för att motverka den 

nedåtgående trend som visats kring läsförmågan i samhället under de senaste åren. 

 

2.1 Statens kulturråd 

Då Statens kulturråd har en central roll i denna uppsats, i och med att vi undersöker just 

de projekt som de beviljat bidrag, vill vi ge en kort presentation kring denna myndighet 

och projektstödet. 

Statens kulturråd (Kulturrådet) är en statlig myndighet under Kulturdepartementet som 

har i uppdrag att “verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela 

och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.” (Statens kulturråd. 

Om kulturrådet). Deras uppgift är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som 

riksdag och regering beslutat om. 

Läsfrämjande är ett område som idag är prioriterat och Kulturrådet har därför fått ett 

förstärkt uppdrag för att främja litteratur och läsning (Statens kulturråd 2014). Under 

2012 hade Kulturrådet fått i uppdrag av regeringen att tilldela minst 13 000 000 kronor 

till läsfrämjande insatser (Regleringsbrev 2012).  

Inom ramen för de läsfrämjande insatserna som Kulturrådet stöttar finns bidrag till 

litterära evenemang, läsfrämjande insatser och inköpsstöd till kommuner. För att sprida 

litteratur sänds även ett stor antal titlar (under 2012 var det 722 titlar) till alla 

huvudbibliotek i landet. Även arbetet med ALMA, litteraturpriset till Astrid Lindgrens 

minne, räknas som en läsfrämjande insats.  

Kulturrådet beskriver sitt projektstöd på följande sätt: ”Bidrag till läsfrämjande insatser 

ska leda till att främja utveckling av nya metoder för läsfrämjande verksamhet. Att finna 

vägar som får ännu fler, i alla åldrar, att ta del av fack- och skönlitteratur” (Statens 

kulturråd. Läsfrämjande insatser). 
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När det gäller de läsfrämjande insatserna som vi tittat närmare på i denna uppsats så är 

det huvudsakligen projekt med barn och unga som målgrupp som beviljats stöd då detta 

är en prioriterad målgrupp enligt det uppdrag Kulturrådet fått. Av 128 ansökningar 

beviljades 74 bidrag under 2012 och de vanligaste kategorierna var ansökningar som 

försökte levandegöra och skapa intresse för litteraturen samt de som vill förbättra 

flerspråkiga barns läsning och språkutveckling. De flesta ansökningarna kom från folk- 

och skolbibliotek och var ofta samarbetsprojekt mellan skola och folk-/länsbibliotek. 

Några tydliga trender under 2012 märktes bland ansökningarna, några exempel är att 

stimulera till mångspråkighet, att levandegöra litteraturen med hjälp av eget skapande 

samt att stimulera ungas läsning på fritiden. 

 

2.2 Läsfrämjande 

Vi vill i denna uppsats få en tydligare bild av vad begreppet läsfrämjande egentligen 

innebär. Det finns inte någon klar och entydig definition av begreppet men ser vi till 

ordets innebörd så handlar det om läsning och att främja denna. Amira Sofie Sandin 

menar att begreppet inte är så enkelt som det ser ut, hon skriver: “Komplexiteten 

infinner sig när man ställer frågor om vad som ska läsas, i vilka medier samt vilka 

handlingar som kan förknippas med läsning.” (2011, s. 22) Läsfrämjande är ett begrepp 

som omfattar många olika aspekter och sammanhang och som kan rikta sig såväl till 

barn och ungdom som till vuxna. 

 

För att få en uppfattning om vad som tidigare skrivits om läsfrämjande tittade vi bland 

annat på uppsatser som publicerats vid olika lärosäten i Sverige. Nedan beskrivs några 

kandidat- och magisteruppsatser som på olika sätt tar upp ämnet läsfrämjande. 

I Sara Bengtssons examensarbete Vad är läsfrämjande? En jämförande textstudie av 

synen på läsning och läsfrämjande åtgärder under tre decennier ger författaren en 

genomgång av hur det läsfrämjande arbetet sett ut under tiden 1970-tal till och med 

1990-tal. Bengtsson har undersökt huruvida synen på läsning och läsfrämjande åtgärder 

förändrats över tid genom att studera litteratur skriven av bibliotekarier och 

litteraturforskare samt statliga utredningar som rör litteratur och bibliotek. Författaren 

menar att läsfrämjande arbete förändrats på så sätt att det gått från att till stor del 

uppmuntra till läsning av kvalitetslitteratur till en mera känslomässig syn där läsglädje 

ska spridas och där man uppmuntrar till läsande för läsandets egen skull. Begreppen 

nytta och nöje länkas till synen på läsning. En uppfostrande attityd hos biblioteken har 

genom åren gått över till en syn där individen står i fokus (Bengtsson 1998, s. 29-31). 

Metoder för läsfrämjande som nämns är bland annat bokprat, uppsökande verksamhet, 

barnbokskatalog och ökad marknadsföring av böcker som ges ut, utgivnings- och 

distributionsstöd och efterfråganstyrt inköp av litteratur till biblioteken (ibid., passim). 

Magisteruppsatsen Det handlar om att hitta rätt bok till rätt person vid rätt tillfälle - en 

undersökning av läsfrämjande verksamhet för ungdomar i åldern 13-19 år skriven av 

Lina Ehrin som undersökt bibliotekariers egen syn på vad läsfrämjande är. Genom att 

intervjua åtta bibliotekarier som arbetar med eller har arbetat med läsfrämjande arbete 

för ungdomar 13-19 år har författaren velat undersöka deras syn på läsning och deras 

uppfattningar om läsfrämjande verksamhet. De främsta läsfrämjande verksamheterna 

visade sig vara bokprat, exponering av böcker och tillgodoseende av inköpsförslag. 
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Mindre förekommande verksamheter visade sig vara utställningar, projekt, visningar, 

informationssökning och författarbesök (Ehrin 2003, s. 69). När det gäller synen på 

läsning så är det språkutveckling som anses vara den viktigaste aspekten men även 

identifikation och kunskaper om andra är effekter av läsning. Inställningen att 

huvudsaken är att man läser och inte vad man läser är något som författaren ser i 

intervjuerna med bibliotekarierna (ibid., s. 70). 

Läsning i Läsandets kultur - en studie om synen på läsning och bibliotekariernas 

läsfrämjande arbete i Litteraturutredningen 2012 är en kandidatuppsats skriven av 

Sanna Kullander. Här har författaren undersökt vilken syn på läsning och läsfrämjande 

arbete som förekommer i Litteraturutredningen Läsning i Läsandets kultur. I sina 

slutsatsers så skriver hon att resultatet av hennes undersökning visar på läsningens och 

läsfrämjandets komplexa natur samt att det är viktigt att människor faktiskt läser och att 

det finns ett behov av att satsa på läsfrämjande arbete. Biblioteken och bibliotekarien 

kan ha en stor betydelse i skapandet av läsare men det finns ett behov av samordning 

och koordinering av läsfrämjande insatser. Vidare skriver hon att samverkan och e-

litteraturens framväxt synes vara två stora utvecklingsområden för framtidens bibliotek 

(Kullander 2014, s. 25-26). 

Erika Ljung har skrivit en magisteruppsats som heter Läsfrämjande verksamhet för 

vuxna - en kvalitativ undersökning av bibliotekariers arbetsmetoder, 

litteraturförmedlande roll och kompetens. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur den 

läsfrämjande verksamheten ser ut vid folkbibliotek genom att visa på bibliotekariens 

arbetsmetoder, deras roll i litteraturförmedlingen samt vilken kompetens som anses 

viktigt i det läsfrämjande arbetet. Hon har intervjuat sju bibliotekarier som arbetar med 

läsfrämjande verksamhet vid folkbibliotek. Uppsatsen utgick ifrån två hypoteser där den 

ena var att bibliotek satsar mindre på läsfrämjande insatser när det gäller vuxna vilket 

det sedan visade sig finnas stöd för i undersökningens resultat. När det gäller 

arbetsmetoder för att främja läsning bestod dessa huvudsakligen av skyltning, 

personliga lästips och författarbesök. Några exempel på en mer innovativ verksamhet 

visade sig, men dålig ekonomi var ofta en begränsande faktor för avancerad 

läsfrämjande verksamhet. Läsecirklar och bokprat visade sig vara mindre vanlig 

verksamhet. De intervjuade bibliotekarierna ansåg att kompetenser som 

litteraturkännedom, social förmåga och pedagogik var viktiga för att kunna arbeta med 

läsfrämjande på ett tillfredsställande sätt (Ljung 2006, s. 67-68). 

 

2.3 Läsning, läslust och språkutveckling 

Som vi nämnde tidigare är det även viktigt att fundera på vad läsning är och varför man 

ska läsa när man undersöker läsfrämjande arbete. Vad är det man egentligen vill främja 

och varför är det viktigt? 

Psykolingvistiska teorier säger att för att läsa flytande måste en person kunna göra flera 

saker samtidigt, ta in skriven information med ögonen, använda sin lingvistiska kunskap 

om hur meningar är uppbyggda, använda sin kunskap om världen för att fylla i de 

luckor som finns i texten, och integrera det de precis har läst med det de kan komma 

ihåg från tidigare delar av texten (Ross, McKechnie & Rothbaur 2006, s. 41). Detta är 

den tekniska beskrivningen av läsning.  
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I Litteraturutredningens slutbetänkande Läsandets kultur utgår de från att “läsande i sig 

har ett egenvärde, oavsett vad som läses” (SOU 2012:65, s. 30). Läsande som bygger på 

läslust och intresse ger större läsförståelse. Men de konstaterar också att vad som läses 

även det har stor betydelse för att utveckla en mer avancerad läsförståelse. Detta behövs 

för att fullt ut kunna delta i det demokratiska samtalet som medborgare, nå framgång i 

de allra flesta skolämnen och därmed ge större förutsättningar att lyckas i samhället som 

individ. Även ur ett humanistiskt perspektiv är läsförståelse viktigt. Värdet ligger då i 

den estetiska upplevelsen och att kunna förhålla sig till det litterära kulturarvet (ibid., s. 

31-32). 

Reading matters av Ross, McKechnie och Rothbauer tar bland annat upp vikten av 

nöjesläsningen, läsning som en social aktivitet och identitetsskapande och läsning. De 

slår hål på en del myter kring läsning i konkurrens med andra medier samt bibliotekets 

uppgift att upprätthålla läsningen av endast den “goda litteraturen”. Författarna skriver 

även om hur läslust kan väckas genom att se till läsarna önskemål av litteratur och på så 

sätt arbeta läsfrämjande (2006, passim).  

Ross, McKechnie och Rothbaur skriver också i Reading matters att vi behöver tänka om 

vad läsning är. Begreppet behöver breddas för att innehålla olika sorters format och 

media och olika aktiviteter, allt från en baby som trallar med i en barnramsa till en 

forskare som slukar akademiska dokument (2006, s. 244). Ett behov av ett vidgat 

textbegrepp har också uttryckts i skolan där det redan 1994 diskuterades och lyftes fram 

än mer i kursplanen från år 2000. “I skolans kursplan för ämnet svenska används termen 

"ett vidgat textbegrepp", vilket utöver skrivna och talade texter också omfattar bilder. 

Det betyder att svenska inte bara är läsning utan också lyssning, filmtittande och 

betraktande av bilder.” (Hernwall 2011). 

För att nå läsutveckling menar Aidan Chambers att det behövs tre delar, Att välja, Att 

läsa och Reaktion/Respons. Dessa tre delar menar han utgör Läsandets cirkel. Att välja 

handlar om vilket bestånd som finns, hur tillgängligt materialet är och hur det 

presenteras. Att läsa beror på hur man tar till sig texten, att läsa tyst eller högläsning och 

att läsaren får tid till att läsa. För att utvecklas behövs också, enligt Chambers, 

möjligheten att prata om det lästa. Att reflektera och värdera det lästa för att kunna 

koppla ihop det med tidigare kunskap. Läsning och läsutveckling har alltså både inre 

förutsättningar, som förväntningar och erfarenheter, och yttre förutsättningar, som till 

exempel den fysiska miljön, som samverkar för att utveckling ska nås. I hans tolkning 

handlar det om hur den vuxne kan stötta ett barns läsutveckling men modellen, anser vi, 

kan även gälla för hur bibliotek kan stödja vuxnas läsande (Chambers 1995, s. 11). 

I Boken om läslust: en handbok om att väcka ungas intresse för läsning, 7-15 år nämns 

Aidan Chambers teori om att läsning skapar reaktioner som påverkar och utvecklar oss 

(2007, s. 18). Författarna menar att särskilt två reaktioner är viktiga att tänka på när man 

vill skapa läslust nämligen att världen omkring försvinner, man blir uppslukad och kan 

inte sluta läsa, och lusten att dela upplevelsen då boken är så bra att man ej kan sluta 

prata om den. Dessa två reaktioner visar att läslusten infunnit sig men för att detta ska 

hända krävs en riktigt bra berättelse (ibid., s. 19). Vidare menar de att barn ska få läsa 

det de vill för att läslusten ej ska försvinna och att läshastighet tränas upp lika bra med  
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serietidningar, mangaböcker eller enkla pusseldeckare. Läsning utan lust leder till att 

läsningen blir en plåga (ibid., s. 19). Några exempel på hur läslust kan väckas ges då 

författarna menar att till exempel bra tillgång till böcker, möjlighet till diskussion kring 

boken och uppmuntran av all slags läsning är en väg att gå. Även filmer som bygger på 

böcker kan vara en bra ingång till läslust (ibid., s.23, 58). 

I boken Skön litteratur - vägar till läslust ställer sig författarna frågan hur stor betydelse 

språket egentligen har. De skriver vidare att språket främst används som ett verktyg för 

kommunikation men att det även signalerar saker som etnicitet, kön och social 

tillhörighet. Vi bedöms utifrån hur vi använder vårt språk, människor som har erövrat 

sitt språk växer och går ut i samhället för att delta istället för att bli passiva deltagare. 

En god språkutveckling gynnar inte endast språkkunskaperna utan de stärker även den 

egna identiteten, bryter mönster och gör så att hen vågar ta plats (Löthagen & Staaf 

2009, s. 7). De många aspekterna av en god språkutveckling gör det till en viktig del av 

det läsfrämjande arbetet vid sidan om ökad läsförmåga och läsförståelse.  

 

2.4 Litteraturförmedling 

Att litteraturförmedling är en central verksamhet för folkbibliotek skriver både Skans 

Kersti Nilsson och Åse Kristine Tveit om. Det handlar om att informera om och 

synliggöra litteratur, skapa läslust och vägleda läsaren till rätt läsning. 

Litteraturförmedling och läsfrämjande är därför alltid nära förknippade (Tveit 2004, s. 

18). Det grundläggande är att hitta rätt bok till rätt låntagare vid rätt tidpunkt och 

förutsätter därför kunskap och intresse hos förmedlaren och läsaren. 

Litteraturförmedlaren behöver ha kunskap om litteratur men också om att tala om den 

och att lyssna för att kunna hitta rätt (Nilsson 2008, s. 7). Viktigt att komma ihåg är 

också att förmedlaren aldrig är neutral utan har en aktiv påverkan som styrs av den syn 

denne har på litteratur och kvalitet. 

 

2.5 Nya medier och läsning 

Läsning idag är så mycket mer än den fysiska boken. Som Ross, McKechnie och 

Rothbaur skriver i Reading matters har både serietidningar, grafiska romaner och 

tidskrifter fått sin plats i biblioteket och anses kunna vara en väg för fler att hitta nöjet i 

att läsa och att vilja besöka biblioteket. Författarna ställer sig även frågan hur läsningen 

kommer att förändras med de allt fler elektroniska texter som finns åtkomliga via 

Internet och kommer även att lyssna på musik och titta på tv eller film att räknas som 

läsning (2006, s. 118).  

Carina Fast tar i boken Literacy - i familj, förskola och skola upp begreppet 

multimodala texter som ett nytt sätt att läsa och skriva. Dessa texter innehåller såväl 

tryckt text som bilder och är vanliga i till exempel tv-spel/dataspel där den så kallade 

visuella läskunnigheten används på så sätt att olika karaktärer, former och färger tolkas 

och står för någonting i sig (2011, s. 114). Ross, McKechnie och Rothbaur använder sig 

av ordet multimedia texter och menar att det viktigaste inte är att sätta benämningen 

läsning på engagemanget av dessa alternativa texter utan huvudsaken är att barn och 

ungdom engagerar sig i texter på ett sätt som är meningsfullt, glädjefullt och frivilligt. 

“The power of story ties together all methods and forms of engagement with multimedia 
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texts” (2006, s. 118). Trots att barn och ungdom idag interagerar med flera olika 

berättandeformer med hjälp av olika media så krävs ändå den traditionella läsförmågan 

för att förstå och kunna använda sig av de nya formaten och medierna (ibid. 2006, s. 

119). 

Den största skillnaden mellan skrivna respektive digitala texter är att de senare inte är 

linjära vilket kräver helt andra läsvanor. I de digitala texterna går läsaren in på olika 

punkter med länkar som sedan leder in i olika texter separerade från varandra och den 

ursprungliga. På så vis kan läsaren själv styra i vilken ordning hen vill ta del av texter 

på en hemsida och skapar sin kunskap med hjälp av den valda informationen från den 

digitala texten (Fast 2011, s. 115). 

Nya medier betyder även sociala medier och olika slags webbaserade redskap samt nya 

arenor för folkbiblioteket att använda sig av. I kandidatuppsatsen Läsfrämjande i 

förändring - Om bibliotek 2.0:s läsfrämjande redskap av Fabian Karlsson och Jonatan 

Nordlöf har författarna studerat hur bibliotek använder sig av de webbaserade redskapen 

i sitt arbete. Uppsatsen tar upp olika former av webbanvändning som biblioteken nyttjar 

i det läsfrämjande arbetet. Bloggen, användarnas lästips, webbkatalogen och 

chatfunktionen diskuteras här utifrån den läsfrämjande aspekten och den 

användardeltagande aspekten. Det framgår att deltagandet överlag varit litet på de olika 

funktionerna och författarna menar att den sociala funktionen ofta underskattas och att 

om det skulle satsas mer på den sociala miljön kanske deltagandet ökar (Karlsson & 

Nordlöf 2011, s. 33). 

 

3 Teori 

I detta stycke presenterar vi de två olika teorier som vi använt i analysen av vårt 

empiriska material. En teori fokuserar på bibliotekariens litteraturförmedlande roll i det 

läsfrämjande arbetet och den andra handlar om synen på läsning. 

 

3.1 Bibliotekarien som litteraturförmedlare 

När det gäller det läsfrämjande arbetet använde vi oss av Jofrid Karner Smidts fem olika 

roller som grund. De handlar om hur en bibliotekarie kan arbeta för att förmedla 

litteratur. Problemen biblioteken står inför handlar enligt Smidt om det mesta, såsom 

bibliotekets geografiska placering, öppettider, samhällsutveckling med mera. Hur ska 

man nå fram till de som inte vet vad biblioteket har att erbjuda och ge dem lust att låna 

och läsa? Smidt menar att problemet är att användarna inte vet vad de vill ha för att de 

inte vet vad som erbjuds. Hennes svar på detta är: Synliggörandet. Det gäller att visa 

vad som finns och vad biblioteken har att erbjuda. Där spelar bibliotekarien en stor roll 

för att förmedla litteratur och läslust. För att göra detta ser Smidt fem olika roller som 

en bibliotekarie kan ta för att arbeta läsfrämjande. Helst ska en god förmedlare vara en 

blandning av dessa roller som presenteras nedan (Smidt 1994, s. 9-11). 
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Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare värderar och väljer ut den litteratur 

som hen vill uppmärksamma. För att kunna göra detta måste förmedlaren ha en god 

litteraturkännedom och kunskap utan att för den skull blanda in sin egen smak i 

bedömandet. Detta kräver kunskap om många olika genrer för att kunna erbjuda 

användarna ett varierat utbud och nya författare och läsupplevelser. Man kan arbeta med 

exempelvis utställningar eller genom att skriva i lokalpressen för att lyfta fram litteratur 

inom olika genrer och medier (ibid., s. 9). 

Bibliotekarien som socialantropolog behöver ha kunskap om kulturella mönster och det 

samhälle som hen befinner sig i samt vilka förväntningar som finns hos användarna. Det 

handlar om att fördomsfritt kunna se på vad de människor man vill nå är intresserade av 

och hur de lever sina liv. Biblioteket är en del av lokalsamhället och behöver veta hur 

användarna lever sina liv för att kunna erbjuda det de vill ha (ibid., s. 9-10). 

Bibliotekarien som pedagog ska kunna motivera och inspirera så att användarens lust att 

lära sig något nytt väcks. Det handlar om att bygga upp positiva förväntningar och att 

inte vara rädd för att visa upp sig och prova nya sätt. Det gäller att veta vem man vill nå 

och hur man bäst får kontakt med denna målgrupp (ibid., s. 10). 

Bibliotekarien som marknadsförare tar till sig kunskap från andra för att bäst nå sin 

målgrupp. Det gäller att sälja in sin verksamhet på samma sätt som reklambranschen 

jobbar - genom att känna sin målgrupp för att de ska känna igen sig i det man erbjuder 

men också genom att bryta mot regler och överraska (ibid., s. 10-11). 

Bibliotekarien som vanlig människa betonar det personliga mötet. Användarna vill 

träffa en människa och det är genom att vara engagerad och lyhörd som bibliotekarien 

kan nå fram och skapa tillit hos användaren. Genom detta kan användaren känna sig 

trygg och ta till sig det bibliotekarien försöker förmedla (ibid., s. 11). 

 

3.2 Synen på läsning 

Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf diskuterar i boken Studier av barn- och 

ungdomsbibliotek - en kunskapsöversikt en teoretisk modell som varit användbar för oss 

att utgå ifrån i studiet av det lässtimulerande arbetet och den bakomliggande synen på 

läsning (2007, s.44). Denna teori bygger ursprungligen på en teori från Aant Elzingas 

och Sven Anderssons Ideals of science in the humanities and their ethical and political 

implications (1988). Denna handlar egentligen om forskningsetik inom humaniora men 

har bearbetats för att även passa inom andra områden. Via forskare som Staffan 

Thorson (1988) och John Hultberg (1988) har teorin anpassats för att användas även 

inom biblioteksforskningen. Louise Limberg har i Skolbibliotekets pedagogiska roll 

(2002) vidare diskuterat och anpassat denna teori. Exempel på hur teorin har använts är 

magisteruppsatserna “En snäll tantroman gör ingen skada” av Maria Andersson och 

Anna Rindälv (2005) samt Science fiction-litteratur - Hur gör biblioteken i praktiken? 

av Jenna Larsson (2009). 

I Hultbergs (1988) tolkning används teorin inte för att beskriva skyltning som i de 

tidigare nämnda fallen utan har anpassats för läsning. Denna modell består av tre olika 

synsätt på läsning sett utifrån pedagogers perspektiv och benämns det pragmatiska, det 

traditionalistiska och det emancipatoriska. Det pragmatiska synsättet framhåller vikten 

av att barn läser och läsningens syfte är läsningen och därför läggs ingen större vikt vid 
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innehållet. Det är nyttoaspekten som är det centrala. Läsningen sker för att utveckla 

språket eller för att lära sig något. Ett traditionalistiskt synsätt omfattar pedagoger som 

framförallt vill förmedla ett kulturarv till barnen genom att låta dem möta en sagoskatt i 

form av kända svenska barnboksförfattare och klassiker. Där är det bildningsaspekten 

som är i fokus. Pedagoger som omfattar ett emancipatoriskt synsätt har fokus på att 

barnet utvecklas till självständiga och kritiska läsare och möter därför barnen med 

berättelser som utmanar barnets världsbild och förförståelse. Det viktiga här är det 

reflekterande läsandet (Hultberg, se Rydsjö & Elf 2007, s. 44; Limberg 2002, s. 63). 

Hultberg samt Limberg använder sig av teorin i förhållande till barn men vi anser att 

den lika väl kan användas även för vuxna läsare. Utifrån dessa tre olika förhållningssätt 

analyserade vi materialet för att ta reda på de olika synsätten på läsning bakom 

projekten. 

 

4 Metod och material 

Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys för att utifrån de valda teorierna ta fram 

teman och enheter i de ansökningshandlingar och redovisningar som Kulturrådet utgått 

ifrån vid sin bedömning av de läsfrämjande projekten. Vi ville inte använda oss av en 

kvantitativ analysmetod då vi strävade efter att ge en beskrivande bild av hur 

läsfrämjande arbete kan se ut. Enligt Wildemuth är kvalitativ innehållsanalys en 

forskningsmetod som används för att få fram en subjektiv tolkning av textinnehåll 

genom en systematisk klassificeringsprocess av kodning och genom en identifiering av 

teman och mönster (2009, s. 308). Det handlar således om att studera data och utifrån 

dessa skapa teman, mönster och mening för att på så sätt förstå den sociala verkligheten. 

Reliabiliteten kan diskuteras i studier gjorda med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

men vi valde att använda oss av ett deduktivt angreppssätt, något som är mer vanligt vid 

kvantitativa analyser (Bryman 2013, s. 29), och utgick ifrån de valda teorierna när vi 

gjorde kodningen. Analysen blev därför en riktad innehållsanalys där de teman vi letade 

efter i handlingarna var de teman som återfanns i teorierna. Detta för att se om dessa 

teorier kan visa hur man på de olika biblioteken ser på läsning och läsfrämjande. De 

tolkningar som gjorts utifrån materialet är endast gjorda för att se om de passar in i 

teoriernas kodningsenheter och vi har inte gjort några fria tolkningar. 

 

4.1 Materialinsamling 

Materialinsamlingen skedde via Kulturrådets databas på Internet. Med deras tillstånd 

fick vi logga in och söka bland de handlingar som var inskickade för att Kulturrådet ska 

kunna fatta sina beslut om bidrag ska beviljas eller inte. Där fanns information om de 

projekt som beviljats bidrag med tillhörande redovisningar. Alla projektansökningar var 

gjorda via samma formulär på nätet och var därför lätta att jämföra. Även redovisningen 

har skett via en färdig mall men i vissa fall har även en ytterligare rapport bifogats till  
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handlingarna. Viktigt att tänka på i detta fall var att dessa dokument är skrivna för att få 

pengar och därför är riktade på ett sådant sätt som de sökande tror att Kulturrådet vill ha 

det. De uttryck och förklaringar som använts kan vara vinklade för att passa in i den 

terminologi som tidigare använts för att uppnå samma resultat. (Sandin 2011, s. 26). 

 

4.2 Avgränsningar och urval 

Som forskare måste man se till att fundera över vilken data som är relevant i förhållande 

till sitt syfte (Wildemuth 2009, s. 310). I vårt fall handlade det om att avgränsa 

materialet till ett lämpligt omfång för att passa ramarna för detta arbete. Vi valde att 

rikta in oss på dokument kring de läsfrämjande projekt som Kulturrådet valt att bevilja 

bidrag till under 2012 för att få projekt som utförts nyligen och för att få veta mer om 

synen på läsfrämjande idag, men som ändå skulle ha hunnit avslutats och redovisats. 

Dokumenten består av projektansökningar och redovisningar som har skrivits för att 

rapportera till Kulturrådet hur det läsfrämjande arbetet har utformats. Dessa dokument 

beskriver kortfattat vad det är man vill göra eller har gjort och visar alltså ett sätt att se 

på läsfrämjande. Flera av ansökningarna är gjorda av andra än bibliotek men då vi var 

intresserade av hur folkbibliotek arbetar med läsning och läsfrämjande valde vi att rikta 

in oss på enbart projekt där dessa var huvudansvariga. För att ytterligare avgränsa det 

stora materialet valde vi att endast titta på ettåriga projekt och fick på så sätt en garanti 

för att projektet var avslutat och redovisat. Utifrån dessa avgränsningar fick vi ihop 17 

projekt att studera och analysera. De flesta av projekten riktade sig mot barn och unga, 

tretton stycken, medan tre av dem riktade sig mot alla åldersgrupper och ett projekt 

riktade sig endast mot äldre. Två av projekten hade en flerspråkig målgrupp. 

 

4.3 Kodning 

Efter insamlingen av materialet var det dags att definiera de analytiska enheterna för att 

föra samman de textenheter som ska identifieras genom att till exempel dela in dem i 

teman. När teman används som kodningsenhet tittar man först och främst efter uttryck 

av en idé. Vi valde att utgå ifrån de teorier om läsning och förmedlingsroller vi använde 

oss av i analysen. De teman som återfinns i teorierna blev grunden för de teman vi sökte 

efter i dokumenten. För att gå vidare i analysen behövde vi utveckla strategier och 

kodningsscheman utifrån tidigare studier och teorier. Då materialet inte var så stort och 

vi arbetade nära varandra kände vi att vi inte behövde göra någon kodningsmanual som 

kan vara bra att ha vid större urval för att få en konsekvent kodning (Wildemuth 2009, 

s. 311). Kodningsschemat blev också mycket tydligt då det var teoriernas teman som 

utgjorde kodningsenheterna. 
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5 Resultatredovisning 

I detta avsnitt redovisar vi resultatet av genomgången av 17 läsfrämjande projekt som 

Kulturrådet gett stöd till. Då vi valde metoden kvalitativ innehållsanalys har vi valt att 

söka efter teman i de ansökningar och redovisningar som hör till respektive projekt. Vi 

har utgått ifrån två olika slags teorier, en som handlar om synen på läsning och en som 

handlar om bibliotekariens litteraturförmedlande roll. Dessa två teorier tillsammans 

ställs emot vårt empiriska material för att på så sätt finna synsätt och metoder inom 

läsning och det läsfrämjande arbetet samt ge en bild av vad som uppfattas som 

läsfrämjande idag. Citaten som återfinns i detta avsnitt är hämtade ifrån det empiriska 

materialet som består av de utvalda projektens ansökningar och redovisningar 

inskickade till Statens kulturråd. De utvalda projekten återfinns med namn och sökande 

i Bilaga 1, för att få tillgång till dessa kontaktas Statens kulturråd. 

 

5.1 Förmedlarrollen 

En stor del av det läsfrämjande arbetet handlar om hur man förmedlar litteratur och 

texter till den tänkta målgruppen. Utifrån Jofrid Karner Smidts teori om fem olika 

förmedlarroller har vi undersökt materialet och vidare delat in det i nedanstående fem 

rubriker. 

 

5.1.1 Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare 

Denna bibliotekarie värderar och väljer ut den litteratur som hen vill uppmärksamma 

utan att blanda in sin egen smak. Bibliotekarien måste ha en god litteraturkännedom för 

att kunna erbjuda litteratur från många olika genrer och på så sätt erbjuda ett varierat 

utbud med nya författare och läsupplevelser. För att nå ut med litteratur i olika genrer 

används flera olika arbetssätt och även varierande medier. Denna förmedlarroll kunde 

urskiljas i fyra projekt. 

I projektet Aktiva läsare arbetade biblioteket i Vilhelmina med att skapa läslust, göra 

barnen mer aktiva i sin läsning och främja reflekterandet i läsningen hos lågstadiebarn i 

kommunen med hjälp av boksamtal. Dessa boksamtal skedde i samband med att 

biblioteket erbjöd eleverna många nya och bra böcker. Olika media köptes in så att alla 

skulle kunna delta. Även litteratur om boksamtal och läsförståelse köptes in till alla 

arbetslag i skolan. Biblioteket valde att skapa läslust med hjälp av många nya och bra 

böcker vilket kräver kunskap om olika slags genrer och en förståelse för vad som 

faktiskt anses vara bra böcker bland elever i lågstadiet. Det gäller således att veta vilka 

böcker som går hem och skapar läsmotivation. 

Projektet Social läsning - ett läsfrämjande projekt år sju påminner om ovanstående 

projekt på så sätt att även här arbetades det kring bokprat och elever i årskurs sju 

erbjöds böcker av olika slag som sedan diskuterades i en bokcirkel. Här har 

bibliotekarierna lagt stor vikt vid att välja böcker med olika teman, handling och 

svårighetsgrad. Hänsyn har tagits till teman och ämnen som klass, etnicitet, genus osv.  
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Även här har läslusten varit ett av målen och för detta krävs ett bra urval av böcker som 

engagerar eleverna och får dem att faktiskt vilja prata om dem så att den sociala 

läsningen uppstår. 

Målet med projektet Läs, skapa och upplev- ett projekt med läslust i Hagfors är att 

utveckla den handlingsplan som finns i Hagfors för skola-biblioteksverksamhet och för 

läsutvecklingen genom att implementera möten med litteraturen i olika uttrycksformer. 

Film, drama, eget skapande och så vidare ska kunna vara ingångar till läsning och 

litteratur. Då målgruppen är barn i förskolan 1-5 år, förskoleklass och grundskolan åk. 

1-9 så krävs det att bibliotekarien har god litteraturkännedom och kunskap om många 

olika genrer för att kunna tillgodose alla åldrar och ge ett varierat utbud. Olika medier 

och genrer kommer att användas i projektet för att väcka läslust hos målgrupperna. I 

projektansökan kan detta utläsas: 

Genom att använda såväl design och teknik som film, berättande, drama så vill vi ge 

alla elever möjlighet att glänta på litteraturens underbara värld.  

Ett tydligt exempel på bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare återfanns i 

projektet Retrobiblioteket : ett levande magasin där syftet var att öka intresset för den 

äldre litteraturen genom att exponera den på ett nytt sätt och att samtidigt skapa och 

lyfta fram elektroniskt material om dessa författare. Förutom att nå nya låntagare: 

...ser vi även bibliotekspersonalen som målgrupp, eftersom det intensiva arbetet 

med den äldre litteraturen ökar intresse och kunskap om äldre författarskap och ger 

en litteraturhistorisk överblick, som kan gagna det läsfrämjande arbetet i stort. 

Även programverksamhet anordnades inom projektet för att särskilt lyfta fram vissa 

utvalda författarskap.  

 

5.1.2 Bibliotekarien som socialantropolog 

I denna förmedlarroll är bibliotekarien öppen och känner av samhällsmedborgarnas 

förväntningar och intressen samt har kunskap om hur de lever sina liv för att på så sätt 

kunna erbjuda det som användarna vill ha. Den socialantropologiska förmedlarrollen 

återfanns i sex projekt. 

Mjölby bibliotek genomförde ett projekt som kallades Litterär filmklubb för unga i syfte 

att nå läsovana och biblioteksovana ungdomar i åldern 15-20 år samt visa på att 

biblioteket även är en plats för dem. De ville: 

...väcka deras intresse genom att använda ett medium – filmen – som de känner sig 

mer förtrogna med. Genom att visa filmer som baseras på böcker hoppas vi kunna 

göra dem nyfikna på att även läsa eller lyssna på boken och därmed marknadsföra 

bibliotekets satsning på unga. 

Biblioteket valde här ett arbetssätt som de tror att ungdomarna blir lockade av. De har 

tittat på hur unga lever sina liv och vilka intressen de har och sedan valt att arbeta kring 

ett medium som de tror att målgruppen vill ha. 

Ännu ett projekt där bibliotekarien gett sig in i den värld där målgruppen de vill nå tros 

röra sig är projektet För unga med unga där Mölnlycke bibliotek är den drivande parten. 
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De vill i och med projektet hitta nya vägar till läsfrämjande arbete på ungas egna villkor 

och de unga ska vara delaktiga i alla delar av projektet. Målet är att: 

...alla inom målgruppen känner att de har möjlighet att påverka bibliotekets 

verksamhet samt upplever att biblioteket har något att erbjuda dem. 

Här är ungdomarna inbjudna för att själva visa vad de behöver och bibliotekets del är att 

erbjuda det som målgruppen vill ha. Projektet innebar en uppstart av en bokcirkel för 

ungdomar 12-15 år där de unga gjordes delaktiga genom att få vara med och bestämma 

hur bokcirkeln skulle se ut och vilka böcker som skulle läsas. Det erbjöds även 

författarbesök då “unga i kommunen uppskattar författarbesök.” För att nå ut till 

målgruppen använde man sig även av en blogg och bookcrossing.1 

I projektet Filma en bok - boktips genom digitalt berättande var syftet att ungdomar 

genom digitalt berättande skulle tipsa andra ungdomar om böcker där den digitala 

berättelsen bestod av en kort personlig film producerad av den som berättade.  

Genom att utgå från ungdomarnas egna kreativa uttryck och arbeta med webben och 

sociala medier befinner vi oss nära målgruppen och förväntar oss därför god 

spridning för projektet. 

Projektet utgår ifrån målgruppens förväntade livsstil och sätt att leva sina liv. De 

grundade sitt arbetssätt på läsvaneundersökningar som visar att rekommendationer ifrån 

jämnåriga spelar stor roll när det gäller att få barn och ungdomar intresserade av 

läsning. I projektansökan står det att unga även efterlyser andra sätt än “de traditionella” 

när det gäller förmedlingen av boktips. Därför ville de möta dessa behov genom att 

utveckla formerna för bibliotekets lässtimulerande arbete och på så vis främja ungas 

lustfyllda förhållningssätt till läsning. 

Syftet med projektet Skriv om och om igen - skrivprojekt på tre bibliotek i Kristianstad 

var att genom skrivande utveckla de deltagande barnens fantasi och inlevelseförmåga 

samt ge tid för eftertanke och reflektion genom skrivandet och i efterföljande samtal 

kring texterna. Detta skulle leda till stärkt språkutveckling hos barnen samt en stärkt 

identitet och en större delaktighet i bibliotekets verksamhet. Skrivarcirklarna skulle vara 

en mötesplats för barn 10-13 år där de oavsett bakgrund och sociala förutsättningar 

kunde träffas och berika varandras liv. De menade att just skrivandet kommer högt upp 

på barns och ungas lista över saker man gärna ägnar sin fritid åt och därför ville de ge 

dem plats, tid och redskap för att kunna utveckla detta. Projektet fångade även upp de 

största utländska språken i Kristianstad, arabiska och albanska, genom att även anordna 

skrivarcirklar där dessa språk var det centrala. De ville även: 

...knyta kontakter med föreningar och organisationer för att hitta gemensamma 

beröringspunkter som kan främja barnens välmående. 

De drivande biblioteken har kunskap om kulturella mönster i närområdet. De har tittat 

på vad deras målgrupp är intresserade av och vilka språk förutom svenska som används 

flitigast. Biblioteket vill vara en del av lokalsamhället och knyta kontakter med 

föreningar och organisationer i närområdet. 

                                                 
1 Bookcrossing är ett sätt att dela böcker mellan människor i hela världen. Böcker förses med en etikett 

innan de läggs ut på offentlig plats eller delas med vänner som sedan låter boken gå vidare. På 

www.bokcrossing.com kan man sedan följa bokens väg (BookCrossing). 

http://www.bokcrossing.com/
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Surfa på nya sätt är ett projekt som initierades av Köpings stadsbibliotek med målet att 

sammanföra teknik och kultur samt nå äldre som är tveksamma till den nya tekniken. 

De arbetade med surfplattan som redskap med syftet att hjälpa till att överbrygga den 

digitala klyftan som uppstått där äldre inte kunnat följa med i teknikutvecklingen. Att 

visa att teknik inte är farligt skulle: 

...förutom att ge äldre tillgång till litteratur och kultur, också öka deras känsla av 

delaktighet både digitalt och i samhället i stort. 

Biblioteket ville locka de äldre att använda deras resurser på nya sätt som de tidigare 

inte tänkt på. I projektansökan och i redovisningen visade biblioteket att de tänkt efter 

hur målgruppens situation i samhället kan se ut och de har därefter skapat ett 

läsfrämjande arbetssätt. 

Ett annat projekt där biblioteket tittat på hur samhället ser ut och sedan arbetat fram ett 

projekt som tillgodoser de behov som upptäckts är Läslust i bokcirkel på andra språk 

än svenska. Här var syftet att öka läslusten genom att starta bokcirklar på språk som 

talas mycket i området och på så sätt främja läsandet, engagera och öka delaktigheten 

hos besökarna. De ville i och med projektet att fler boende i området skulle känna sig 

delaktiga på biblioteket och i samhället.  

 

5.1.3 Bibliotekarien som pedagog 

Denna förmedlingsroll handlar om att bibliotekarien motiverar och inspirerar för att på 

så sätt väcka lusten till att lära sig någonting nytt. Genom att bygga upp positiva 

förväntningar, prova nya sätt och genom att arbeta på så sätt att man verkligen når den 

målgrupp som man tänkt sig. Bibliotekarien som pedagog kunde urskiljas i fyra projekt. 

Folkbiblioteket i Vilhelminas kommun har i projektet Aktiva läsare en pedagogisk 

framtoning på så sätt att de genom författarbesök, nya böcker till skolorna, boksamtal 

och bokprat velat skapa läslust hos de deltagande barnen samt även göra dem mer 

aktiva i sin läsning. De har velat öka läslusten hos barnen genom att ge dem tillgång till 

många, nya och bra böcker. De har lagt stor vikt vid att de böcker som erbjuds barnen 

ska väcka läslust i samband med bokprat i klasserna. Ett ökat “lässug” kunde noteras 

efter bokpraten och författarbesöket ledde till att dennes böcker ständigt var utlånade en 

lång tid därefter. 

Ett annat projekt som även visade en pedagogisk förmedlarroll hos bibliotekarierna var 

projektet Social läsning - ett läsfrämjande projekt år sju där Lerums bibliotek velat 

uppmuntra intresset för litteratur i årskurs sju, en ålder då de menar att många ungdomar 

väljer bort läsningen. Även här har arbetssättet bestått av bokprat. 

En bibliotekarie presenterar böckerna för varje klass, med fokus på att levandegöra 

böckerna och skapa förväntan inför läsningen. 

Syftet med projektet var att: 

...med fokus på läsningens sociala aspekter och samtalet kring böcker och 

läsupplevelser främja barns läslust och därigenom läsförmåga. 
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De sociala aspekterna som nämns bestod av boklådor som lämnades kvar i klassen efter 

bokpratet av bibliotekarien och som sedan diskuterades i bokcirklar med eleverna. 

Boksamtalen skulle sedan resultera i kortare texter som lades ut på bibliotekets 

webbplats. De menar att det sociala samspelet mellan läsare skulle kunna vara en 

positiv faktor och ett redskap i främjandet av läslust. Delar man sin läsupplevelse med 

andra dels under läsningens gång men även efteråt kan detta fungera både stöttande för 

en svag läsare men även fungerar inspirerande för en mer van läsare. Att välja internet 

som en portal för läsfrämjandearbetet visar att bibliotekarierna funderat över hur de bäst 

ska kunna nå och få kontakt med sin målgrupp. 

Huvudsyftet i projektet Träffa rätt i skog och på bibblo var att öka läslusten bland unga 

läsovilliga pojkar som deltog i Jägarskolan i Pajala kommun. Biblioteket närvarade vid 

Jägarskolans träffar och genomförde boktips, agerade inspiratör för vidare läsning och 

anordnade högläsning. Deras förhoppning var att bibliotekets engagemang skulle leda 

till en estetisk upplevelse av litteratur, natur och jakt för målgruppen unga läsovilliga 

pojkar där verksamheten till stor del bedrevs i skog och mark. Biblioteket ville finnas på 

plats för att: 

...presentera intressant litteratur och spännande författare som väcker lust att läsa 

och skriva samt att eleverna ska få bättre möjligheter att klara det teoretiska provet. 

Biblioteket beskriver i sin redovisning vikten av att möta ungdomarna “där de står” för 

att på så sätt väcka intresset för läsning. Detta bibliotek har inte varit rädda för att visa 

upp sig på nya platser och prova nya sätt. 

I projektet Litteraturprofilförskolor i Mölndal : en utvärdering var målet att beskriva, 

analysera och sprida de arbetsmetoder man använt under tio i år i samarbete med skolor 

och förskolor. Men: 

Ytterst är målet att barns läsutveckling och språkutveckling ska bli så god som 

möjligt. Genom att satsa på barn i förskola och i dagbarnvårdargrupper nås även 

barn som inte annars möter litteratur. 

De ville även skapa “den bästa läsutvecklande kontexten för barnen” genom att förändra 

synen på arbetet med litteratur bland förskollärarna och synen på pedagogernas 

arbetssätt bland bibliotekarierna.  

 

5.1.4 Bibliotekarien som marknadsförare 

Marknadsföraren säljer in sin verksamhet med hjälp av kunskap ifrån andra. 

Bibliotekarien måste på så sätt känna sin målgrupp för att dessa i sin tur ska känna igen 

sig i det som erbjuds och hen får dessutom inte vara rädd för att bryta mot regler eller 

överraska. Denna förmedlingsroll visar sig i fyra projekt. 

  



17 

 

Projektet Litterär filmklubb för unga visade sig passa in under både kategorin 

socialantropolog och marknadsförare. De hoppades på att de unga skulle bli nyfikna på 

att även läsa eller lyssna på böcker genom att visa filmer baserade på böcker och 

därmed även marknadsföra bibliotekets satsning på unga. 

Vi har valt film som medium dels för att ungdomar är mer förtrogna med film, dels 

för att visa på bibliotekets bredd och att här finns mer än böcker. Det konkreta målet 

är att att [sic!] nå ett tiotal ungdomar som vill vara med i filmklubben och välja 

filmer. Genom dem vill vi sedan nå ut till fler ungdomar som annars inte brukar 

besöka biblioteket. 

I projektansökan kan även utläsas: 

Projektet är en del av bibliotekets ungdomssatsning. Med projektets hjälp vill vi 

marknadsföra den nya ungdomsavdelningen, så att ungdomarna vet om att den finns 

och också får reda på hur de kan vara med och ha inflytande över verksamheten. 

Ett annat projekt där bibliotekariens roll som marknadsförare visar sig är Sparka igång 

läsningen! - samarbetsprojekt mellan fotbollsklubben och biblioteket. Två av målen 

med detta projekt är bland annat att: 

...öka läsandet och samtalet om böcker bland unga pojkar och deras pappor (eller 

annan manlig vuxen med föräldraansvar). Målet är att skapa en positiv bild av 

biblioteket och böcker hos målgruppen för fortsatta biblioteksbesök och bokläsning 

även efter projektets slut. 

Via projektet nådde biblioteket ut till cirka 125 fotbollsspelande pojkar och deras 

föräldrar med sitt läsfrämjande budskap genom att arrangera uppskattade lästräffar med 

författarbesök och med hjälp av intressanta bokpåsar. De ville förmedla en annan bild 

av biblioteket och dessutom sänka trösklarna för biblioteksbesök och läsande för 

målgruppen. På ett annorlunda sätt har biblioteket här velat nå ut till sin målgrupp och 

förmedlat sina tjänster på ett sätt som målgruppen lättare tog till sig och som de kände 

igen sig i. 

De drivande i projektet Förstudie - unga inspirerar unga att läsa böcker ville stärka, 

stimulera och utveckla lusten för läsandet från sexårsklasser till gymnasiets sista 

årskurs. De har tittat på var barnen befinner sig på sin fritid och valt att gå vägar som 

andra fritidsaktiviteter speglar. 

Tänk om vi skulle kunna möta dem där och använda oss av dataspelens spelifiering 

och idrottens målmedvetna träning och tävlingsinstinkt? 

Läsningen kopplades ihop med träning och dessutom användes termer och liknelser 

ifrån sportens värld i samband med läspratet. Eleverna i klassen fick även en utmaning 

med ett väntande pris till vinnaren. Utmaningen bestod i att läsa ett visst antal sidor 

innan sommarlovet. 

Läsgodis - för ökad tillgänglighet till böcker och bibliotek var ett projekt som tydligt 

ville marknadsföra biblioteket och läsning genom att: 

synliggöra biblioteket på oväntade platser med en lustfylld inramning. 
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Påsar med olika “smaker” som sött, salt, surt, gammaldags och familjeblandning 

placerades ut på strategiska ställen i kommunen. Dessa kunde lånas utan lånekort och 

sedan lämnas tillbaka på samma ställe eller ges vidare till någon annan. Syftet med 

projektet var att sprida boken och göra bibliotekets samlingar tillgängliga för fler. Målet 

var att öka utlånen genom att locka nya läsare. 

 

5.1.5 Bibliotekarien som vanlig människa 

Här betonas det personliga mötet och bibliotekarien ska vara lyhörd och engagerad för 

att skapa tillit hos användare. Denna förmedlarroll kunde tydligast urskiljas i ett projekt. 

Projektet benämns Träffa rätt i skog och på bibblo och i detta projekt hade en 

bibliotekarie med “jaktligt” intresse deltagit vid träffar i Jägarskolans verksamhet. I 

redovisningen sägs att biblioteket lyckats skapa en fin kontakt med ungdomarna och att 

de dessutom märkte en attitydförbättring gentemot biblioteket som lokal men även att 

ungdomarna vågade fråga personalen om hjälp oftare. Genom att närvara vid en 

fritidsaktivitet och dessutom ha samma intresse och kunskap i ämnet så framstod 

bibliotekarien något mera som en vanlig människa. 

 

5.2 Synen på läsning 

Läsning är ett begrepp som vi anser är centralt i det läsfrämjande arbetet och vi ville 

därför studera vilken syn på läsning som framkom i de olika projekten. Vi valde att 

undersöka vårt material utifrån en teoretisk modell som beskriver tre synsätt på läsning, 

här nedanför presenterar vi resultatet. 

 

5.2.1 Det pragmatiska synsättet 

Detta synsätt framhåller vikten av att barn läser och läsningens syfte är läsning. 

Litteraturens innehåll är ej det viktigaste utan nyttoaspekten står i fokus då läsningen 

sker för att till exempel utveckla språket. Det pragmatiska synsättet visar sig i sju 

projekt. 

I projektet Litterär filmklubb för unga har inte innehållet i litteraturen störst betydelse 

utan här har huvudsaken varit att böckerna även finns som film. De deltagande 

ungdomarna var med och valde vilka filmer som skulle ses och kravet var endast att de 

även fanns som bok. Här var målet att ungdomarna faktiskt hittade till boken eller 

ljudboken medan innehållet var av mindre vikt. 

I projektet För unga med unga är inte vad som läses i fokus utan att det läses. Här var 

inte kvalitet det viktiga utan att ungdomarna själva var med och valde litteraturen som 

skulle läsas i bokcirkeln, för att på så vis vara delaktiga i processen. Här var det 

viktigast att öka ungas delaktighet i bibliotekets verksamhet och att hitta nya vägar att 

nå ut till ungdomar samt få dem att läsa. 
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I projektet Filma en bok - boktips genom digitalt berättande var temat för bokvalet 

favoritböcker vilket innebar att bibliotekarien inte hade någon slags påverkan på vad 

som faktiskt lästes eller vad det tipsades om. Här var det själva läsningen som stod i 

fokus och inte innehållet i det som lästes. 

Det pragmatiska synsättet kan även kännas igen i projektet Sparka igång läsningen! - 

samarbetsprojekt mellan fotbollsklubben och biblioteket där fokus varit på att hitta 

böcker som kan anses vara intressanta för målgruppen. I detta fall gällde det 

skönlitteratur och faktaböcker i ämnet fotboll. Biblioteket ville erbjuda intressanta 

bokpåsar och sänka trösklarna för biblioteksbesök och läsande för den utvalda 

målgruppen. Detta har de försökt uppnå genom att till exempel köpa in böcker efter 

inköpsförslag ifrån deltagarna. 

Projektet Allt är möjligt - allt är en berättelse - detta är inte ett bibliotek hade ett starkt 

fokus på att litteraturen som konstform utvecklades.  

Syftet med detta projekt är att i samverkan mellan olika verksamheter öka läsandet 

hos unga, samt att utifrån läsandet inspirera till skapande i olika konstformer. 

De ville erbjuda ungdomar nya sätt att skriva, läsa och skapa genom att arbeta kring nya 

medieformer. Gränsen mellan traditionell läsning och läsning på annat sätt skulle 

suddas ut vilket i sin tur antogs främja tillgängligheten för läsovana. Ingenstans betonas 

innehållet i det som läses utan det som är i fokus är att ungdomar faktiskt läser och får 

tillgång till litteratur i olika former. 

I projektet Förstudie - unga inspirerar unga att läsa böcker framträder ett pragmatiskt 

synsätt. Då böcker presenterades för klassen i förstudien gick bokpratet under titeln: 

“Livfullt bokprat - Läs bara böcker du gillar!” Barnen fick sedan välja böcker fritt ur 

barnbokskatalogen och göra beställningar efter sina egna önskemål. Dessa böcker togs 

sedan med till nästa besök i klassen och på så sätt fick eleverna tillgång till attraktiva 

böcker. Vikten låg vid att barnen faktiskt läste och inte vad de läste. 

Projektet Surfa lätt på nytt sätt är ett projekt där syftet med e-boken är att visa den nya 

tekniken och bibliotekets service för äldre. Här är det således e-boken som media som 

står i fokus och inte innehållet i själva e-boken som är det väsentliga. 

 

5.2.2 Det traditionalistiska synsättet 

Detta synsätt innebär ett fokus på bildningsaspekten då läsaren först och främst ska få 

uppleva mötet med ett kulturarv i form av kända författare och klassiker. Det 

traditionalistiska synsättet visar sig i två projekt.  

I projektet Lilla drömspelet där Båstads bibliotek i samarbete med elever i årskurs tre i 

grundskolan och skådespelaren Clas-Göran Turesson satte upp och framförde en pjäs 

som heter Lilla drömspelet. Detta är en omarbetad version av pjäsen Ett drömspel av 

August Strindberg. Syftet med projektet var att: 

...genom samverkan initiera kunskap och förståelse av en del av det svenska litterära 

arvet och vidare främja läsning genom att i dramatiserad form levandegöra ett av 

Strindbergs mest kända verk. 
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Det läsfrämjande arbetet rör sig här kring ett klassiskt verk där bibliotekets syfte och 

mål dels är samverkan med elever ifrån kommunens skolor men även att nå ut med ett 

litterärt arv och sprida kunskapen om detta via teaterföreställningar och i slutändan i 

form av en utställning om projektet på biblioteket. 

För att lyfta fram den äldre litteratur som till stor del stod outtnyttjad i ett magasin ville 

de i projektet Retrobiblioteket : ett levande magasin få upp intresset genom att exponera 

litteraturen på ett nytt sätt genom att placera litteraturen i tidsepoker i stället för efter 

författarnamn. I det öppna magasinet skapades olika tidsrum med tidstypiska föremål 

och biblioteksmedarbetarna lyfte fram olika författare inom varje tidsepok. Även 

elektroniskt material valdes ut och skapades för att passa samlingarna. Dessutom 

anordnades programverksamhet för att ytterligare lyfta fram litteratur från olika 

tidsepoker. 

 

5.2.3 Det emancipatoriska synsättet 

Det emancipatoriska synsättet innebär ett fokus på att utveckla läsaren till en 

självständig och kritisk läsare och det reflekterande läsandet är en viktig komponent. 

Detta synsätt visade sig i tre projekt. 

I projektet Aktiva läsare var syftet att skapa läslust samt att göra barnen mer aktiva i sin 

läsning genom att främja reflekterandet i läsningen. Målet var att barnen som ingick i 

projektet skulle få redskap till eftertanke, reflektion och eget tyckande vilket i sin tur 

ledde till kunskap i att kunna läsa mellan raderna. Detta var ett arbetssätt som skulle 

främja en ökad läsförståelse och utveckla barnen till mer självständiga läsare. 

Projektet Litteraturprofilförskolor i Mölndal hade ett emancipatoriskt synsätt på 

läsningen då barnen som erbjudits större tillgång till litteratur även blivit vana att 

samtala kring detta och utvärderingen visar att de barn som deltagit hade bättre resultat 

än riksgenomsnittet på nationella prov år 3.  

Målet med projektet Läsgodis var förutom att sprida boken och marknadsföra 

biblioteket att öka läslusten, synliggöra läsaren och läsupplevelsen men:  

...även att uppmuntra till reflektion över det lästa och att stärka läsaridentiteten.  

Detta skulle uppnås genom att det i varje bokpåse fanns med en läsdagbok där varje 

läsare uppmanades att kommentera det de läst eller bara lämna en hälsning. 

 

5.3 Sammanfattning av projekten 

Nedan visas en tabell där vi sammanfattar resultatet av undersökningen. Bibliotekariens 

litteraturförmedlande roll och synen på läsning anges i varsin ruta. Vissa rutor är tomma 

då det inte gick att urskilja en tydlig förmedlarroll eller ett tydligt synsätt på läsning i 

alla projekten. 
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Projekt Meningsenhet Förmedlarroll Syn på läsning 

Lilla drömspelet ”...att genom 

samverkan initiera 

kunskap och 

förståelse av en del 

av det svenska 

litterära arvet och 

vidare främja 

läsning genom att i 

dramatiserad form 

levandegöra ett av 

Strindbergs mest 

kända verk.” 

 Traditionalistiskt 

Läs, skapa och upplev - 

ett projekt med läslust i 

Hagfors 

“Genom att använda 

såväl design och 

teknik som film, 

berättande, drama så 

vill vi ge alla elever 

möjlighet att glänta 

på litteraturens 

underbara värld.” 

Kritiker och 

litteraturkännare 

 

Läslust i bokcirkel på 

andra språk än svenska 

“Hisingens bibliotek 

ligger i en stadsdel 

där många har 

utländsk 

bakgrund… Vi vill 

erbjuda dessa 

grupper, som lånar 

mycket, men ofta är 

“osynliga” som 

låntagare, något 

speciellt.” 

Socialantropolog  

Läsgodis - för ökad 

tillgänglighet till böcker 

och bibliotek 

“Vi nådde 

Huddingebor som 

av olika skäl har 

svårt att ta sig till 

biblioteket, men 

som dagligen 

passerar centrala 

punkter där 

läsgodispåsar kan 

göra dem till 

låntagare och 

läsare.” 

Marknadsförare 

Socialantropolog 

Emancipatoriskt 
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Retrobiblioteket - ett 

levande bibliotek 

“Att genom att 

ompaketera ett 

öppet magasin till 

ett retrobibliotek, 

även för e-böcker, 

öka intresset för den 

äldre litteraturen, nå 

nya målgrupper och 

bidra till en 

förändrad bild av 

vad ett bibliotek är 

och kan vara.” 

Kritiker och 

litteraturkännare 

Traditionalistisk 

Sparka igång läsningen! 

- samarbetsprojekt 

mellan fotbollsklubben 

och biblioteket 

“Målet är att skapa 

en positiv bild av 

biblioteket och 

böcker hos 

målgruppen för 

fortsatta 

biblioteksbesök och 

bokläsning även 

efter projektets 

slut.” 

Marknadsförare Pragmatisk 

För unga med unga “Hitta nya vägar till 

läsfrämjande 

insatser på ungas 

egna villkor. Att få 

unga att vara 

delaktiga i alla delar 

av projeket.” 

Socialantropolog Pragmatisk 

Förstudie: unga 

inspirerar unga att läsa 

böcker 

“Tänk om vi skulle 

kunna möta dem där 

och använda oss av 

dataspelens 

spelifiering och 

idrottens 

målmedvetna 

träning och 

tävlingsinstinkt?” 

Marknadsförare Pragmatisk 

Skriv om och om igen - 

skrivprojekt på tre 

bibliotek i Kristianstad 

“... knyta kontakter 

med föreningar och 

organisationer för 

att hitta 

gemensamma 

beröringspunkter 

som kan främja 

barnens 

välmående.” 

Socialantropolog  
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Surfa lätt på nytt sätt “Vi vill locka dem 

att använda oss på 

nya sätt som de 

tidigare inte tänkt 

på. Vi vill hjälpa till 

att överbrygga den 

digitala klyftan som 

uppstått där äldre 

ofta inte har kunnat 

följa med i 

teknikutvecklingen.” 

Socialantropolog Pragmatisk 

Social läsning - ett 

läsfrämjande projekt för 

år sju 

“En bibliotekarie 

presenterar böckerna 

för varje klass, med 

fokus på att 

levandegöra 

böckerna och skapa 

förväntan inför 

läsningen.” 

Pedagog 

Kritiker och 

litteraturkännare 

 

Litterär filmklubb för 

unga 

”Vi vill väcka deras 

intresse genom att 

använda ett medium 

– filmen – som de 

känner sig mer 

förtrogna med. 

Genom att visa 

filmer som baseras 

på böcker hoppas vi 

kunna göra dem 

nyfikna på att även 

läsa eller lyssna på 

boken och därmed 

marknadsföra 

bibliotekets satsning 

på unga.” 

Socialantropolog 

Marknadsförare 

Pragmatisk 

Litteraturprofilförskolor 

i Mölndal - en 

utvärdering 

“Ytterst är målet att 

barns läsutveckling 

och språkutveckling 

ska bli så god som 

möjligt.” 

Pedagog Emancipatoriskt 
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Allt är möjligt - allt är 

en berättelse - detta är 

inte ett bibliotek 

“Syftet med detta 

projekt är att i 

samverkan mellan 

olika verksamheter 

öka läsandet hos 

unga, samt att 

utifrån läsandet 

inspirera till 

skapande i olika 

konstformer.” 

 Pragmatiskt 

”Träffa rätt i skog och 

på bibblo” 

“...presentera 

intressant litteratur 

och spännande 

författare som 

väcker lust att läsa 

och skriva samt att 

eleverna ska få 

bättre möjligheter 

att klara det 

teoretiska provet.” 

Pedagog 

Vanlig människa 

 

Filma en bok - boktips 

genom digitalt 

berättande 

“Genom att utgå 

från ungdomars 

egna kreativa 

uttryck och arbeta 

med webben och 

sociala medier 

befinner vi oss nära 

målgruppen och 

förväntar oss därför 

god spridning för 

projektet.” 

Socialantropolog Pragmatiskt 

Aktiva läsare “Skapa läslust och 

göra barnen mer 

aktiva i sin läsning 

och främja 

reflekterandet i 

deras läsning” 

Pedagog 

Kritiker och 

litteraturkännare 

Emancipatoriskt 
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6 Analys och diskussion 

I kvalitativa analyser kan texter tillhöra mer än en kategori vilket är fallet i vår analys. 

De projekt som tydligt har två olika synsätt på läsning eller vilken förmedlarroll som 

framgår har fått stå med inom båda kategorierna. Smidt menar också att den bästa 

litteraturförmedlaren är en blandning av flera olika roller (1994, s. 9). 

Då vi kodade vårt material utifrån de olika förmedlarrollerna och synsätt på läsning från 

teorierna blev resultatet att inte alla projekt föll inom någon av de använda enheterna. 

Även vid en riktad innehållsanalys finns möjligheten att fylla på med andra koder 

(Hsieh & Shannon 2005, s. 1286). Vi valde dock att endast använda oss av de 

kodningsenheter utifrån teorin som vi utgick ifrån för att öka reliabiliteten på studien.  

 

6.1 Förmedlarrollen 

Den vanligaste förmedlarrollen som återfanns i projekten var den socialantropologiska. 

Dessa projekt var ofta riktade mot unga och man ville då möta dessa där de befinner sig 

och med olika media som kan tänkas intressera målgruppen. Det uttrycks en tydlig vilja 

att få ungdomarna delaktiga i bibliotekets verksamhet genom att locka med ett koncept 

som unga kan relatera till. Att unga inte läser menar Paulette Rothbauer ofta kan bero på 

att de inte har tid att läsa böcker (Ross, McKechnie & Rothbaur 2006, s. 102).  För 

läsningen kan det då bli en alltför stor konkurrens med andra medier som film, internet 

och tv-spel som inte kräver lika stort engagemang. För att locka fler att läsa är det en 

bra idé att använda sig av dessa medier för att öka läsningen även av böcker då unga 

faktiskt läser om de ämnen de är intresserade av (ibid., s. 106). 

Delaktigheten var något som gick igen i de övriga socialantropologiska projekten. I ett 

fall, Surfa på nya sätt, var målgruppen äldre som via ny teknik skulle bli mer delaktiga i 

samhället. Demokratitanken återfinns också i projektet Läslust i bokcirkel på andra 

språk än svenska. Där tog biblioteket reda på vilka språkgrupper som fanns i 

lokalsamhället och startade bokcirklar för att främja läsandet men också öka 

delaktigheten. Demokratitanken var dock inte en lika ofta förekommande motivation 

bakom projekten som delaktighet i bibliotekens verksamhet. Demokratiaspekten är ju en 

viktig fråga för bibliotek och tas även upp i Litteraturutredningens slutbetänkande där 

de menar att försämrad läsförmåga kan urholka demokratin då det behövs en god 

språklig förmåga för att delta i den offentliga diskussionen (SOU 2012:65, s. 31). 

Läsgodis - för ökad tillgänglighet till böcker och bibliotek hade också en 

bakomliggande tanke på demokrati då de riktade sig till de invånare som har svårt att ta 

sig till biblioteket men deras fokus låg mer på att öka utlån och skapa fler läsare.  

I samtliga fall har biblioteken analyserat samhället runt omkring sig och försökt nå 

målgruppen där dessa befinner sig.   

Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare kombinerades ofta med rollen som 

pedagog då biblioteken ville nå ut med bra litteratur för att inspirera och motivera till 

mer läsning och kunskap. Läslust är ett begrepp som återkommer i dessa projekt. Inom 

den här rollen användes mer av de klassiska arbetsmetoderna som bokprat och 
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författarbesök. Även bokcirklar och boksamtal användes som metoder att främja 

läsningen. Den sociala läsningen, läsning där hen får prata och diskutera litteraturen är 

en aspekt som Löthagen och Staaf nämner som viktig för att främja läslust (2009, s. 23). 

Ord som varierat utbud, bra urval och bra böcker användes i projekten där 

förmedlarrollen kritiker och litteraturkännare framträdde. Dessa ord beskriver ett 

arbetssätt där god litteraturkännedom hos bibliotekarien är en förutsättning.  

I de projekt där den pedagogiska förmedlarrollen framträdde handlar mycket om att 

motivera, inspirera, levandegöra böcker, skapa förväntan hos målgruppen för att på så 

sätt väcka läslust och därigenom öka läsförmågan. Samarbeten med skola är också ett 

genomgående tema. Även en koppling till eget skapande var tydligt, och i synnerhet 

eget skrivande som ibland var kopplat till nya medier för att locka målgruppen. Såsom i 

de socialantropologiska visar dessa projekt på en vilja att nå målgruppen “där de står” 

och befinner sig på sin fritid och på så sätt underlätta umgänget med litteraturen. Här 

har Internet i form av bibliotekets webbplats använts och ett bibliotek gav sig ut i 

skogen och mötte sin målgrupp i samband med en Jägarskola. 

Vad gäller bibliotekarien som marknadsförare har biblioteken satsat på att finnas där 

människor är för att nå nya målgrupper. Att tänka utanför boxen är något som vi 

kopplar ihop med dessa projekt, nya sätt att arbeta på är en genomgående linje i de fyra 

projekten. De vill genom projekten skapa en positiv bild av biblioteket och visa på 

bibliotekets bredd både när det gäller medier och litteratur för att locka fler att läsa. De 

har anpassat sin verksamhet till målgruppen och försökt sänka tröskeln för framtida 

besök. Ett bibliotek ville även att de deltagande ungdomarna skulle bli ett slags 

ambassadörer för biblioteket så de skulle locka fler som annars inte brukar besöka 

biblioteket.  

Intressant nog så kom rollen som vanlig människa endast fram i ett av projekten. Ehrin 

fick i sin magisteruppsats fram att denna roll tydligt visade sig hos informanterna då ord 

som “storasyster” och förebilder nämndes samt att låntagare ofta kom förbi biblioteket 

för att bara ha någon att prata med (2003, s. 62). Att just denna roll inte visade sig så 

tydligt i projekten kan bero på att det är en roll som används i det dagliga arbetet men 

som kanske inte är vad man tror eftersöks när Kulturrådet ska bevilja bidrag till projekt.  

 

6.2 Synen på läsning 

Det pragmatiska synsättet var den syn på läsning som hittades i flest 

projektbeskrivningar. I många av projekten var det inte innehållet i litteraturen som stod 

i fokus utan litteraturen användes som ett sätt att antingen visa på nya medieformer eller 

att litteraturen finns i olika former. På så sätt görs litteraturen mera tillgänglig för fler 

användare. Något som går hand i hand med vad bibliotekslagen säger där 

folkbibliotekets uppgift är att vara tillgängligt för alla och anpassade till användarnas 

behov (Bibliotekslag SFS 2013:801).  

Litteraturen användes även som ett sätt att locka användaren till att läsa i den form som 

passade denne bäst. Den blir en ingång till läsning för läsovana då den erbjuds i en form 

som tilltalar läsaren. Som Ross, McKechnie och Rothbaur skriver finns det olika sätt att 

fånga upp läsare som inte gillar den traditionellt tryckta boken (2006, s. 118). 
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Litteraturen har i projekten med ett pragmatiskt synsätt också anpassats efter den tänkta 

målgruppens intressen och på så sätt har användarna styrt vilket innehåll som 

litteraturen skulle ha. Detta har varit en metod att ge läsarna attraktiva böcker och på så 

sätt uppnå målen läslust samt ökad läsförmåga och språkutveckling. Delaktigheten har 

på så sätt också fått utrymme i projektet, en aspekt som många av projekten betonat som 

viktig.  

Bengtsson menar i sin uppsats att det läsfrämjande arbetets fokus ändrats genom åren på 

så sätt att det gått från att till stor del uppmuntra till läsning av kvalitetslitteratur till en 

mera känslomässig syn där läsglädje är centralt och där man uppmuntrar till läsande för 

läsandets egen skull (1998, s. 31). Detta förhållningssätt kan man tydligt se i de projekt 

som har ett pragmatiskt synsätt. Här uppmuntras det till läsning för läsandets skull och 

ordet läslust används i flera av projekten. 

Det traditionalistiska synsättet visade sig framförallt i två projekt. I det ena projektet var 

det för att låta eleverna få kunskap om och en förståelse för det svenska litterära arvet. 

Det läsfrämjande arbetet bestod i att eleverna skulle lära sig något om en kulturskatt i 

samband med arbetssättet. Samtidigt var det även samverkan mellan bibliotek och 

elever samt deras delaktighet i projektet i form av en teaterföreställning som var i fokus. 

Det andra projektet har fokus på att visa äldre litteratur som stått outnyttjat i magasinet 

genom att placera litteraturen i olika tidsepoker och tidsrum. Besökarna fick kunskap 

kring olika författarskap genom att biblioteksmedarbetarna lyfte fram olika författare i 

de olika tidsrummen. Även biblioteksmedarbetarna själva blev en målgrupp på så vis att 

de ökade sitt intresse och sin kunskap om de äldre författarskapen. Syftet med att visa 

upp denna retrosamling var att öka biblioteksbesöken, utlån och att nå nya grupper med 

ett intresse för retro. Det läsfrämjande arbetet gick ut på att skylta och exponera 

litteraturen samt arbeta kring olika programverksamheter med den äldre litteraturen i 

fokus. Äldre tiders litteratur bands även ihop med modern teknik. Samtidigt som 

användarna bildas i och med exponeringen av den äldre litteraturen i ett sammanhang 

skapas det även en ny väg in till biblioteket för att fler ska upptäcka den verksamhet 

som bedrivs. 

Litteraturen har i de två ovan nämnda projekten flera olika syften. Dels så fungerar den 

bildande och läsfrämjande och dels fungerar den som ett sätt för biblioteket att visa upp 

sin övriga verksamhet. Men den syftar även till att skapa samarbeten mellan biblioteket 

och den utvalda målgruppen. 

Samarbete är något som många av projektbeskrivningarna tar upp som en central del 

och några av projekten har som mål att utveckla just samarbetet med andra aktörer i 

samhället. Kullander finner i sin analys av Litteraturutredningen att samverkan och 

samordning mellan bibliotek var någonting som läsfrämjande insatser är i behov av 

(2014, s. 26). Några större samordningar bibliotek emellan har vi inte sett i dessa 

projekt men samverkan mellan biblioteket och andra parter i samhället finns det gott om 

exempel på. 

Det emancipatoriska synsättet visade sig i tre projekt och här har syftet varit att skapa 

läslust, göra läsarna mera aktiva i sin läsning och ge dem redskap till eftertanke, 

reflektion och eget tyckande. Utvecklingen av läsförståelsen står i fokus men även 

läsutveckling och språkutveckling. Samtalet har varit ett viktigt redskap hos 

bibliotekarierna i dessa projekt. Boksamtal och reflektion kring det som lästs har varit 
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två huvudingredienser i detta synsätt. Samtal och diskussion kring böcker är något som 

Löthagen och Staaf betonar som väldigt viktigt för att göra läsandet meningsfyllt. De 

menar att “få sätta ord på sina tankar, att motivera sina åsikter och att lyssna till andras 

ger nya och förändrade perspektiv” (2009 s, 12). 

 

7 Slutsatser 

Då vi valde att utifrån det empiriska materialet göra en kvalitativ innehållsanalys så kan 

kritik eventuellt riktas mot att våra tolkningar är alltför subjektiva. För att få en så 

reliabel bild som möjligt har vi utgått ifrån teoretiska utgångspunkter när vi kodat 

materialet. Dessa teoretiska utgångspunkter valdes då vi ansåg att utifrån dessa skulle vi 

kunna få svar på vår problemformulering och frågeställning. Vi fick med hjälp av de 

teoretiska ansatserna fram vår tolkning av hur begreppet läsfrämjande används i de 

projekt som valts. Vi fick även en bild av hur folkbiblioteken ser på läsning i 

förhållande till det läsfrämjande arbetet. Teorierna har således fungerat väl i vår 

uppsats. Att använda en riktad innehållsanalys blev ett naturligt val då teorierna täckte 

de områden vi ville ha svar på. 

Ett problem med vårt kodningsschema var att i alla projekt kunde inte en tydlig 

förmedlarroll eller ett tydligt synsätt på läsning urskiljas och då vi valde att inte 

komplettera med ytterligare teman så fick vi lämna dessa utan en bestämd roll. De flesta 

hade dock en eller i många fall flera tendenser av andra roller och synsätt men vi valde 

att bara ta med de roller eller de synsätt som var tydligast.  

Vi kunde se att litteraturen ofta användes som ett redskap för någonting mera. Den 

kunde vara ett sätt att locka till läsning i olika former men även som ett sätt att skapa 

tillgänglighet och delaktighet. Litteraturen är anpassningsbar och det är målgruppen i 

projekten som styr dess innehåll och form. 

Vi ställde oss frågan vilken syn på läsning det fanns i projektbeskrivningarna och vilken 

typ av läsning som folkbiblioteken ville främja. Projekten gav oss en bild av hur det 

vidgade textbegreppet kan se ut. Läsning sker i många olika former och med hjälp av 

flera olika medier. Att läsa verkar vara det viktiga, innehållet i läsningen kommer i 

andra hand. Detta kan kopplas ihop med begreppet läslust som är ett av huvudmålen i 

de flesta projektbeskrivningarna. För att väcka denna läslust hos barn, ungdomar och 

vuxna krävs det flera ingångar till litteraturen och läsningen så att fler har möjlighet att 

upptäcka och nå läsglädjen. Olika sorters läsning och olika typer av litteratur kan vara 

en ingång för den läsovane till vidare läsning och utveckling. Läsning för läsningens 

skull är viktigt på så sätt att övning stimulerar språkutvecklingen, läsförmågan och 

läsförståelsen. 

Samtal i samband med läsning har framstått som en viktig del i flera av projekten. Att 

reflektera och ge mening till det som läses ger en ökad läsförståelse men även en väg in 

till att skapa läslust. Något som både Löthagen och Staaf (2009, s. 12) samt författarna i 

Boken om läslust poängterar (2007, s. 23). 
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Läsningen har så klart även en bildande aspekt vilket några av projekten särskilt 

poängterar.  

Vi ville även få svar på vilken syn på läsfrämjande som gick att utläsa i projekten och 

vilka mål, arbetssätt och metoder som använts i arbetet. Det visades en hel del variation 

i projektens arbetssätt och det var inte endast de traditionella metoderna i det 

läsfrämjande arbetet som användes. Projekt står lite utanför ordinarie verksamhet och 

ett ekonomiskt bidrag gör att biblioteken kan satsa på en verksamhet som ligger utanför 

deras dagliga arbete och kan därför erbjuda chansen att prova ett nytt arbetssätt. Både 

olika former av media och konstformer har använts i det läsfrämjande arbetet. 

De flesta projekten riktar sig mot barn och ungdomar med målet att skapa läslust. Ett 

fåtal projekt har vuxna som målgrupp men här handlar det mer om att skapa delaktighet. 

Delaktighet och inflytande har varit två återkommande begrepp när det gäller 

målsättning med projekten. Andra målsättningar har varit att öka biblioteksbesöken, 

utlånen och skapa en större samverkan med andra aktörer i samhället. 

En viktig faktor för det läsfrämjande arbetet har varit att nå den önskade målgruppen 

där de befinner sig. Arbetssätt och metoder har arbetats fram utefter målgruppens 

förutsättningar och intressen. Att även inspirera, motivera och skapa förväntning verkar 

vara arbetssätt som folkbiblioteken jobbar utifrån i syfte att nå nya läsare. Påhittighet 

och nytänkande är två ord som dyker upp i samband med arbetssätt och metoder. Det 

läsfrämjande arbetet handlar mycket om att tänka nytt och hitta nya vägar till läsarna, 

detta via traditionella eller mindre traditionella arbetssätt. Det har visat sig att vissa 

traditionella läsfrämjande arbetssätt som till exempel bokprat, bokcirklar och 

författarbesök fortfarande används flitigt. 

 

7.1 Fortsatt forskning 

Läsfrämjande är ett område som alltid har varit aktuellt för folkbibliotek och kommer 

nog så alltid att vara. Metoder och arbetssätt kommer alltid ha ett behov av att förnyas 

för att nå fler potentiella läsare.  

Något som skulle vara intressant att vidare undersöka är de projekt som vi valde bort i 

just denna uppsats, då främst projekten initierade av föreningar, men även skolornas 

arbete med läsfrämjande. Ett fortsatt arbete skulle kunna vara att jämföra 

folkbibliotekens syn på läsning och läsfrämjande med övriga aktörer i samhället. På så 

sätt skulle en ännu mer vidgad syn på det läsfrämjande arbetet kunna framträda. 
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Bilaga 1. Projekten 

Läsfrämjande insatser 2012; projekt som beviljats bidrag ifrån Statens kulturråd. Vårt 

urval av projekt från första och andra fördelningstillfället. 
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Hagfors kommun: Läs, skapa och upplev - ett projekt med läslust i Hagfors 

Hisingens bibliotek: Läslust i bokcirkel på andra språk än svenska 
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Huddinge kommun: Retrobiblioteket - ett levande magasin 
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Härryda kommun/Mölnlycke bibliotek: För unga med unga 
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