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 Inledning

Varför ska vi läsa? Och vad är läsning? Rent historiskt har svaren på de här frå -
gorna varierat och förändrats i takt med att samhället utvecklats. Att läsa under
medeltiden innebar oftast att läsa högt för andra. De gamla grekerna var skeptiska
till läsning då de tänkte sig att det skulle verka förslöande på sinnet, då ingen skul-
le behövda lära sig saker utantill längre (Säljö 2010, s.120). Under protestantis-
men skulle vi läsa för att närma oss Gud (Säljö 2010, s.206).

 Även i dagens samhälle går det att hitta en mångfald av föreställningar kring
läsning och kanske kommer även dessa hamna i en framtida uppsats som lustiga
exempel på hur man tänkte kring läsning förr. Det går även att känna igen greker -
nas tankar om sinnets fördärv, då samma retorik kan dyka upp kring ungas kon-
sumtion av digitala läsarter idag. När Ellen Key förfasar sig över barnens läsande
av fragmentariska texter och de förslöande som Key ansåg att det leder till (Key
1912, s.142), låter det väldigt likt nutida tankegångar kring det fragmentariska lä-
sandet som de digitala texterna förleder våra barn in i.

Poängen är att synen på läsning eller litteracitet är föränderlig och skiftar mel-
lan olika kulturer och tider. Vad läsning är, vad det ska leda till och vad som fak -
tiskt klassas som läsning är alltså sociokulturella konstruktioner. Någon som skri-
vit om detta är Roger Säljö och han säger: ”Läsarpraktiker utvecklas och förs vi -
dare inom ramen för olika institutionella miljöer och de är inte individens eget på-
fund.” (Säljö 2010, s.209)

 Med den utgångspunkten går det att anta att biblioteket, som är en tung läsin-
stitution, är med och formar synen och förväntningarna på läsning i vårt samhälle.
Detta gör det viktigt att synen på läsning, som biblioteket förmedlar, innefattar
alla läsarter och läspraktiker och att den synen inte riskerar att främmandegöra
vissa grupper och praktiker. För att göra detta behöver sättet att se på läsning vara
väl övervägd. Med bakgrund mot samtida forskning verkar det dock inte vara så.
Amira Sandin, till exempel, saknar en mer utvärderande syn på läsning i de pro -
jektrapporter från lässtimulerade projekt som hon undersöker i sin rapport Barn-
bibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete från 2011
(s.158). Magnus Persson kommer till samma slutsats i artikeln Litteratursyner på
svenska folkbibliotek: Självklarhet, ambivalens och mångfald (2013), där han stu-
derat ansökningar och rapporter knutna till läsfrämjande projekt. Detta tyder på att
synen på läsning inte är så reflekterad som den borde vara inom biblioteksfältet.
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Ett annat viktigt perspektiv i sammanhanget är den sociala aspekten av läsning.
Vissa barn växer upp i starka läsarkulturer andra barn gör det inte. Böcker och läs-
ning har hög status inom vissa grupper, inom andra grupper kan det snarare vara
tvärtom. Som Elizabeth Long skriver i Book clubs: women and the uses of rea-
ding in everyday life (2003), är läsvanor en social produkt som överförs från en
individ till en annan (s.10).

Long skriver vidare att forskning visar på att individens känsla för delaktighet
i det samhälle hen lever i påverkar läsvanor i allra högsta grad. En känsla för del -
aktighet hänger samman med en aktiv läskultur, när motsatsen ofta leder till sämre
läsvanor, menar Long (s.10). Om detta skriver även James Gee i boken Social lin-
guistics and literacies : ideology in discourse från 2008. Gee skriver utifrån en
amerikansk kontext där han menar att i en segregerad värld där många ställs utan-
för samhället sjunker läskunnigheten. Gee kopplar sedan detta till så kallade
läskriser. Gee menar att läskriser är något som återkommer med jämna mellan -
rum.Detta beror på, skriver Gee, att en läskris inte är en kris i utbildningssystemet
i första hand, utan menar att det bottnar i en social kris i stället. (s.26 f)

I litteraturutredningens slutrapport, Läsandets kultur: slutbetänkande från
2012, står att läsa att läsförståelsen sjunker. Den svenska skolan rankas lågt enligt
PISA och även PISA visar att läsförståelsen sjunkit drastiskt (Skolverkets webbsi-
da > Statistik > Internationella studier > Pisa. ).(OECD webbsida > Sweden >
Sweden should urgently reform its school system to improve quality and
equity.)1990 firades läskunnighetens år med en programskrift, Att läsa: En nyckel
till många världar, utgiven av skolöverstyrelsen (Settergren & Abrahamsson 1990,
s.5). Där står att läsa att detta var startskottet för läskunnighetens årtionde (s.5).
Det går även att läsa om hur viktigt läskunnigheten kommer vara i det nya infor -
mationssamhället och om alla goda effekter läsning har på det läskunniga barnet
(s.5). I denna programskrift poängteras det att denna inte är någon färskvara utan
ska fungera under hela läskunnighetens årtionde (s.5). Dessvärre känns denna pro-
gramskrift fortfarande aktuell drygt 20 år senare och med tanke på att litteraturut-
redningen tecknar något som kan kallas läskris i sin rapport från 2012 verkar läs-
kunnighetens årtionde inte varit så effektivt. I bakgrund mot detta kan antigen
läskrisen vara konstant eller, som Gee skriver, återkommande och då snarare en
social kris. En läskris som alltså som bottnar i ett segregerat samhälle med stora
klyftor mellan olika socialgrupper.

Utifrån detta blir det viktigt att folkbiblioteket inte bara medvetandegör synen
på läsning inom institutionen, utan även utvärderar den ur ett maktperspektiv. Bib -
lioteket utgörs av en relativt homogen grupp av individer som i flesta fall härstam -
mar från samma socialgrupp och kulturella sfär. Biblioteket har dessutom en auk-
toritär position i samhället som kulturinstitution. Detta gör att biblioteket befinner
sig i en maktposition. En aspekt av detta är att det blir viktigt att den information,
kring till exempel läsning, som biblioteket förmedlar inte förstärker denna posi-
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tion utan snarare underbygger den. Makt och auktoritet fungerar inte inbjudande
utan riskerar snarare att främmandegöra vissa grupper när andra grupper känner
sig bekräftade. Det motverkar även bibliotekets mål att vara till för alla. Detta blir
extra angeläget om vi antar att läskriser bygger på sociala kriser, då detta gör det
viktigt att utforma en verksamhet som har ambitionen att överbygga sociala klyf -
tor.

I sin bok Critical literacy : politics, praxis, and the postmodern (1993), skri-
ver Colin Lankshear och Peter McLaren att:

To approach literacy as a discursive production, then, is to seek understanding how literacies
are created, what they are created as ( undertaking perhaps, some kind of ”archeology” of ex -
tant literacy discourses), and what they entail for the shape and texture og human life and sub-
jectivity. (Lankshear & McLaren 1993, s.13 f) 

I den här uppsatsen kommer jag att närma mig litteracitet eller läsning som en dis -
kursiv produkt, precis som Lankshear och McLaren skriver i citatet ovan. Jag får
dock nöja mig med att se på hur läsning formas i text och utifrån det analysera hur
och som vad läsning konstrueras. Hur det påverkar människors liv blir svårt för
mig att att fastställa, men kanske jag kommer kunna göra vissa antaganden.Jag
kommer fokusera på konstruktionen av barns läsning då det är den grupp som
drabbas av så kallade läskriser.

Syfte

I Sandins rapport efterfrågar författaren ett mer kritiskt förhållningssätt till läsning
inom biblioteket (Sandin 2011, s.173). Syftet med den här uppsaten är försöka
göra just detta, att kritiskt granska och utvärdera de förhållningssätt till
barns läsning som kommer till uttryck i material som förmedlas av folkbibli -
oteket. Jag kommer analysera de läsfrämjande texterna i barnbokskatalogerna
2013-2015. Genom en diskursanalys kommer jag försöka besvara ett antal frågor.

De operativa frågorna kommer vara: 

Hur konstruerar de texter jag undersökt läspraktikerna rent språkligt? 

Vilka är de läspraktiker som uttrycks i de texter jag undersökt? 

Vilka implikationer ger detta ur ett maktperspektiv?
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Min förhoppning är även att denna uppsats kommer presentera operativa verktyg
som kan användas av de bibliotek som vill utvärdera och medvetandegöra sin
egen syn på läsning.

Jag kommer analysera barnbokskatalogen, då det är ett skrivet material som
förmedlas av, bland annat, folkbiblioteken och därmed har en stor spridning.
Barnbokskatalogen används även i läsfrämjande verksamhet både av bibliotekari -
er och lärare, vilket gör katalogen till en text som faktiskt används aktivt i verk-
samhet riktad till barn. Det är även ett material som produceras av Kultur i Väst
genom Barnens Bibliotek och finansieras av Statens Kulturråd, två tunga institu-
tioner inom bibliotekssfären vilket ger en maktaspekt. Jag kommer inte titta på ur-
valet av böcker, utan kommer analysera de läsfrämjande texter som återfinns i ka-
talogerna.

Min uppsats kommer ha en sociolingvistisk inriktning. Min text vilar därmed
på antagandet att sociala strukturer reproduceras i den skrivna texten samtidigt
som språkliga strukturer kan ses som en del av de sociala strukturerna. Den opera-
tiva metoden jag kommer använda bygger på Norman Faircloughs kritiska diskur-
sanalys, som ger en tydlig metod för hur en textanalys kan göras ur ett socioling-
vistiskt perspektiv.

Läsning som definition

Jag vill börja med att klargöra varför jag väljer definitionen läsning istället för det
mer vanligt förekommande litteracitet. I dag lever vi ett multimodalt samhälle och
litteracitet innefattar så mycket mer än bara att kunna läsa och skriva. Många fors -
kare idag väljer att använda sig av begreppet i pluralis istället för att betona just
detta. Utifrån detta blir läsning bara en variant av olika litteraciteter och jag an -
vänder ordet för att vara tydlig med vad det är jag behandlar.

Det kan även vara en poäng att tydliggöra vad jag menar är att läsa. Att läsa är
att kunna avkoda olika slags textgenrer och kunna förstå vad en läser. Att läsa är,
enligt min mening, en baskunskap som alla ska samma möjlighet att tillägna sig.
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Tidigare forskning

Den här uppsatsen kommer röra sig inom områden som berör läsforskning, folk-
biblioteket och samhället, folkbiblioteket och barn, new literacy, och multimodali -
tet. Det finns väldigt mycket forskning kring barn och bibliotek, men det mesta
handlar om barnens relationer och attityder till läsning, till biblioteket, till läslust
och till bibliotekarien. Jag kommer ta upp flera exempel på det i den här översik-
ten. Däremot har inte den andra sidan av relationen, bibliotekets attityd och rela -
tion till läsning, barn, eller läslust undersökts i lika stor utsträckning. Jag kommer
dela upp framställningen av den tidigare forskningen i fyra delar: forskning som
berör läsning i allmänhet, biblioteket och läsning, new literacy och sociokulturell
forskning och sist multimodalitet.

Läsning allmänt

Att det inte finns mycket forskning om litteratursynen inom biblioteket tar även
Magnus Persson upp i sin bok, Den goda boken: Samtida föreställningar om litte-
ratur och läsning, från 2012 (s.8). Perssons bok är dock inget svar på bristen av
biblioteksundersökningar, utan Persson tittar på attityder kring boken och läsning i
andra kontexter. Persson har varit inblandad i en senare undersökning av litteratur-
synen hos bibliotekarier vilken kommer tas upp lite senare i den här sammanställ-
ningen. I Den goda boken tar Persson dock främst upp boken och läsning i rela-
tion till skolan, litteraturvetenskapen och svensklärarutbildningen (s.8 f).

Persson menar att motivet bakom varför man ska läsa inte är definierat eller
givet och att det öppnar upp för nya aktörer att ta plats och definiera (god) läsning
(s.7). I ljuset av detta vill Persson redogöra för hur myten om boken och läsning
konstrueras i vår samtid (s.7). Persson tar ett kulturanalytiskt grepp på läsning där
denaturalisering är ett nyckelverktyg i hans analyser (s.10).

 Den goda boken tar ett kritiskt perspektiv till läsning, men samtidigt fokuse-
rar Persson främst på hur föreställningar kring den goda litteraturen byggs upp
och inte till exempel, den goda läsningen. Det är alltså främst läsningens objekt,
texten, som är undersökningsföremålet i Perssons bok. Läsning som en konstrue-
rad handling eller aktivitet berörs därmed inte, vilket den här uppsatsen kommer
kretsa kring.

9



En text som också kretsar mycket kring smakhierarkier är Reading Beyond
the Book: The Social Practices of Contemporary Literary Culture (2013) skriven
av Danielle Fuller och DeNel Rehberg Sedo. Deras text analyserar massläsning
som fenomen. Fuller och Rehberg Sedo analyserar bokklubbar som förmedlas ge-
nom tv och radio samt bokrelaterade live-arrangemang som författarträffar på bib-
liotek (s.10 f).

Detta görs främst genom att analysera kvalitativa intervjuer de gjort med både
deltagare och arrangörer av dessa massläsningsevenemang, samt att undersöka
kvantitativ data de samlat in genom frågeformulär riktade till samma grupper
(s.45).Genom att analysera motiven bakom dessa evenemang och attityden till
dessa hos både läsare och producenterna av evenemangen, vill Fuller och Rehberg
Sedo undersöka samtida läsarkulturer (s.44). Huvudmotivet blir att försöka att för-
stå de intressen som ligger bakom massläsning som fenomen, inte bara hos dem
som producerar dessa arrangemang men även hos de som deltar i dessa (s.16).

Fuller och Rehberg Sedo tar sin utgångspunkt i Bourdieus teorier där begrepp
som kulturellt kapital och kulturella produktionsfält fungerar som en röd tråd ge -
nom analysen (s.16). Det blir då de ekonomiska och sociala strukturerna som
hamnar i fokus när läskulturen undersöks av Fuller och Rehberg Sedo (s.17). Läs-
ning och böcker blir här en del av det kulturella kapitalet, där författarna visar på
att individens sociala tillhörighet färgar synen på läsning och böcker (s.181).

Läsning definieras alltså som en social praktik i Reading Beyond the Book,
vilket gör den intressant för den här uppsatsen. Samtidigt kretsar texten kring läs-
ning av speciella texter i speciella kontexter: massläsning, men detta hindrar dock
inte analysen att röra sig kring läsning i ett mycket vidare perspektiv. Boken pend -
lar, lite otydligt, mellan definitionerna: massläsning och läsning, utan att riktig de-
finiera när analysen faktiskt rör sig bortom massläsning som fenomen. Detta beror
kanske på att massläsning som social praktik är ett uttryck för en slags läsning,
men som samtidigt är tätt sammanvävt med andra läsaruttryck. Det går inte att
analysera det ena utan att beröra det andra. Läsningen relateras även främst till
den skönlitterära fysiska boken i Reading Beyond the Book.

Persson och Fuller och Rehberg Sedos forskning berör främst vuxnas läsning.
Masteruppsatsen Läsning i omedelbarhetens tidsålder: Diskurser om läsning och
litteratur i media riktad till barn och ungdomar skriven av Daniel Flood 2012, be-
rör dock barns läsning. Genom att analysera bokrecensioner och andra texter kring
böcker riktade till barn, undersöker Flood vilka eventuella diskurser kring läsande
och böcker som går att finna i Kamratposten, (s.6). Utgångspunkten i uppsatsen
är vikten av att förstå den sociokulturella bakgrunden till attityder kring läsning
inom en viss grupp, för att kunna genomföra ett bra läsfrämjande arbete (s.6). Den
sociokulturella bakgrunden undersöker Flood i sitt material genom diskursanalys.
En analys som bygger på Norman Faircloughs diskurskritiska teorier och John
Tomlinsons teorier om immediacy.
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Läsning och folkbiblioteket

Ett annat exempel på forskning som tar upp barns relation till läsning, är doktors -
avhandlingen Det läsande barnet: Minnen av läspraktiker, 1900-1940 av Mats
Dolatkhah från 2011. Trots att detta är en text som tar ett läshistoriskt grepp är den
intressant då den berör läsning som en konstruktion och social praktik (s.11).

Dolatkhah undersöker ett antal intervjuer gjorda med äldre personer på 70-
och 80-talet. Intervjuerna kretsar kring hur deras läsvanor och biblioteksanvänd-
ning såg ut när de var yngre (s.13). Genom att plocka ut vissa utsagor ur intervju-
erna och jämföra dem med varandra, samt relatera dessa till avhandlingens teore -
tiska grund försöker Dolatkhah svara på sina frågeställningar kring läsning som
handling (s.104). Dolatkhah tittar på om det finns några uttalade motiveringar till
varför personerna läste, hur de läste och vad det upplevde kring sin läsning
(s.17).På det sättet fastställs hur läsning praktiserades och Dolatkhah försöker se-
dan ge denna praktik en historisk kontext, (s.17). Det som motiverar avhandlingen
är att belysa läsningens historicitet (s.17).

Som teoretisk grund använder sig Dolatkhah av några texter som härstammar
från den läshistoriska forskningen. Denna forskning definierar läsning som en so-
cial praktik men tar även upp hur handlingen att läsa påverkas av upplevelser och
materiella aspekter (s.32). Avhandlingen tar sig även bortom diskussionen om
smakhierarkier, som mycket av den forskning jag tagit del av annars rör sig kring,
och problematiserar läsning långt bortom frågan om vad barnen läste för slags lit -
teratur.

Det Dolatkhah inte gör, som hade varit intressant, är att relatera denna läs -
ningens historicitet till dagens läspraktiker. Precis som Dolatkhah skriver är det
viktigt att innefatta historiska aspeker när vi tittar på vår samtid, hur och varför
man läste förr kan ge en extra dimension till den läsning och attityder till läsning
vi har idag ( s.13).

I Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete
skriven av Amira Sofie Sandin från 2011, behandlas attityder kring barns läsning
hittade inom biblioteksfältet. Sandin tittar på slutrapporter gjorda inom utvalda
lässtimulerande projekt. Syftet med Sandins text är att utveckla det läsfrämjande
arbetet inom biblioteket, genom att problematisera rådande attityder till läsning
(s.20). Detta ska göras genom att relatera vissa nyckelbegrepp, som återfinns i
rapporterna, till en teoretisk grund (s.20). Det Sandin gör är att kartlägga attityder
till och kring läsning som återfinns inom biblioteksfältet och som kommuniceras
till andra inom samma fält. Jag kommer däremot titta på ett material som används
inom biblioteket men även riktar sig utåt till användarna.

Hur biblioteket kan reproducera vissa värden och begränsa barns handlingsut-
rymme när det kommer till läsning och biblioteket beskriver Mark Dressman i sin
artikel Congruence, Resistance, Liminality:Reading and Ideology in Three School
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Libraries från 1997. Artikeln bygger på en undersökning Dressman gjorde på tre
skolor belägna i en större stad i USA (s.269). De tre skolorna låg nära varandra
rent geografiskt men skilde sig åt demografiskt (s.270). Genom att analysera bibli -
otekariernas arbetsmetoder, de berättelser de presenterade för barnen, samt hur de
organiserade sina bibliotek vill Dressman visa på hur barnen på olika sätt sociali-
serades in i vissa strukturer, som till exempel klass (s.227). Dressmans artikel är
kulturkritisk och blandar sociolingvistiska teorier med Bourdieu (s.278) och med
etnografiska teorier kring ritualer (s.292).

Louise Limberg bygger vidare på Dressmans resultat i rapporten Skolbibliote-
kets pedagogiska roll: En kunskapsöversikt från 2002. Det Limberg gör är att
koppla Dressmans undersökning till forskning gjord av Staffan Thorson. Thorson
har definierat tre olika förhållningssätt till läsning som han i sin tur använt att ana -
lysera läroböcker i svenska (s.63). Limberg relaterar dessa till Dressmans text och
till de bibliotekarier som beskrivs där. Det som Limberg främst tittar på är biblio-
tekariernas strategier för det läsfrämjande arbetet med syftet att definiera vilka av
Thorsons förhållningssätt som ligger bakom dessa strategier. Utifrån detta under-
söker Limberg hur dessa förhållningssätt påverkar resultatet av bibliotekariernas
arbete (s.64).

Som nämndes tidigare finns det en del forskning om barns attityder till läs-
ning. Ett sådant relevant exempel är A Study of Swedish Children's Attitudes to
Reading and Public Library Activities skriven av Åse Hedemark 2012. Artikeln
bygger på intervjuer gjorda med hundra 10-åringar runt om i Sverige (s.117). In-
tervjuerna kretsar kring frågor om barnens inställningar till läsning, biblioteket,
till läsfrämjande verksamhet (s.118). Studien har sitt fundament i sociokulturella
teorier och vilar på antagandet att hur vi förstår världen är något som formas till-
sammans med andra och är därför föränderligt och kontextbundet (s.120).

Någon som istället undersöker bibliotekariernas inställning till läsning är
Magnus Persson. I projektrapporten Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska
folkbibliotek: en förstudie, redovisas resultatet av ett projekt vars syfte, bland an-
nat, var att undersöka detta. Magnus Persson var en del av detta projekt och skri-
ver om detta i Litteratursyner på svenska folkbibliotek: Självklarhet, ambivalens
och mångfald (2013). Det är främst attityder till skönlitteratur som Presson tittar
på, men artikeln snuddar även vid läsning vilket gör den relevant att ta upp här.

I artikeln analyserar Persson ansökningar, rapporter och liknande som har
med läsfrämjande projekt att göra, samt intervjuer gjorda med bibliotekarier i
samband med projektet. Genom att titta närmare på attityder kring genre, kvalité,
urvalsprinciper och smak, försöker Persson utkristallisera synen på skönlitteratur.
Persson utgår ifrån sin tidigare forskning och använder frågeställningar som kret-
sar runt hur läsandet av skönlitteratur legitimeras på olika sätt inom den givna
gruppen (s.4).
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Ur samma projekt kommer artikeln Bibliotekariers läsvanor: Hur, Vad och
varför?skriven av Maria Ehrenberg 2013. Artikeln bygger på svar på den enkät
som delades ut till ett antal bibliotekarier i samband med att projektet utfördes.
Enkäten var uppbygg kring frågor om läsvanor, men avslutades med en fråga an-
gående varför bibliotekarierna läser skönlitteratur.

Det ovannämnda projektet följdes upp med ett fördjupat projekt och 2015 pu -
blicerades en slutrapport: Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbiblio-
tek. Även inom detta projekt fick att antal bibliotekarier besvara en enkät angåen -
de läsvanor. Denna gång var respondenterna många fler, runt 1000 stycken, men
tyvärr nämns inte om enkäten frågat efter anledningen till varför bibliotekarier lä -
ser. Det verkar som undersökningen helt fokuserat på vad man läser denna gång
och tappat frågan varför.

Slutligen har vi magisteruppsatsen Antaganden om läsning: En analys av ut-
valda lektörsomdömen om barn- och ungdomslitteratur under perioden 1986-
2006 skriven av Karin Nilsson från 2008. Där undersöker författaren hur synen på
läsning kommer till uttryck i bibliotekstjänsts barnboksrekommendationer (s. 1 f)
Genom att undersöka omdömen under ett visst tidspann och relatera dessa till en
historisk kontext, vill Nilsson se om det skett någon förändring i attityderna till
läsning under den undersökta tiden (s.1f). Nilsson bygger sin text på en idé- och
ideologi analys som struktureras upp kring Maria Nikolajevas modell för att när -
ma sig barnlitteratur, detta kombineras sedan med en historisk aspekt (s.18). I
Nilssons uppsats förknippas läsning helt och fullt till den fysiska boken, vilket fal-
ler sig naturligt med tanke på det empiriska materialet som analysen bygger på.
Min uppsats kommer försöka röra sig bortom boken som fokuspunkt i analysen av
läsning.

Det sociokulturella perspektivet och New Literacy

I den här uppsatsen kommer jag att se på läsning utifrån ett sociokulturellt per -
spektiv. Den forskning jag tidigare tagit upp har till stor del haft det perspektivet,
men det är relevant att även nämna några texter som argumenterar för denna vink -
ling  på just läsning.

Det sociokulturella perspektivet innebär att se läsning eller litteracitet som en
social praktik vars mening och värde ständigt konstrueras i relation till andra soci-
ala praktiker. Detta tas upp och formuleras av, till exempel, Paul Gee i boken Lin-
guistic and Literacies: Ideology in Discourses (2008). Gee utvecklar hur detta an-
greppssätt innebär att läsning inte kan ses som en fristående företeelse utan måste
ses som en del av det samhälle eller den grupp som praktiserar läsning. Gee menar
att läsning är en konstruktion som har byggts upp genom att en mängd goda vär -
den har förknippats med läsning. Gee anser att denna konstruktion bara är en myt
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och att det aldrig går att friställa läsning från begreppets historia eller plats i den
sociala gruppen (s.45).

Gees bok anses vara en nyckeltext inom New Literacy Studies som är nyare
tvärvetenskaplig forskningsgren. En forskningsgren som väljer att se på litteracitet
som ett sociokulturellt fenomen snarare än bara en kognitiv företeelse. Detta ut -
vecklar Gee i rapporten New Digital Media and Learning as an Emerging Area
and “Worked Examples” as One Way Forward , från 2010. New Literacy Studies
tar även upp och undersöker hur läsningen förändras och hur nya läsarter uppstått
i samband med att vi fått digitala textgenrer (Gee 2010, s.11).

Någon som tar fasta på detta är även Roger Säljö. I boken Lärande och kultu-
rella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet  från 2010, redogör Säljö
för sina idéer om lärande som en sociokulturell process. Enligt Säljö är lärande
inte något som utvecklar redan inneboende kvalitéer hos individen, utan en pro -
cess där individen tillägnar sig de kulturella redskap som finns tillgängliga i det
samhälle hen lever i (s.91). Lärande blir en del av en socialiseringsprocess som
starkt färgas av den kultur individen ska socialiseras in i.

Två andra representanter för New Literacy forskningen är Colin Lankshear
och Peter McLaren. Hos Lankshear och McLaren är maktperspektivet tydligt när
de menar att läsning inte alls är en individuell kompetens, utan är en konstruktion
där ideologiska aspekter som ras, kön och klass spelar in (Lankshear &McLaren
1993, s.431).

 Maktperspektivet går igen hos flertalet läs-forskare. Elizabeth Long är en av
dessa och det kommer tydligt fram i hennes text Book clubs: women and the uses
of reading in everyday life (2003). Long menar att läsning är en överförd hand-
ling, som måste läras ut, och att läsning då blir en socialiseringsprocess som fär -
gas av sociala relationer (s.9).

 Wendy Griswold är en annan forskare med maktperspektivet i fokus. I artikel
The Ideas of the Reading Class (2001), myntas begreppet en läsande klass.
Griswold skriver där att den läsande klassen utgörs av dem som läser regelbundet
inom sitt yrke och som även använder läsning som avkoppling och underhållning
(s.4).Utbildning är dörren in till den läsande klassen, menar Griswold (s.4). Det är
sedan denna läsande klass som har makten att definiera läsningens praktik.

Griswold tar även upp begreppet läskultur. En läskultur uppstår när samhället
ställer högre krav på läskunnigheten hos befolkningen och när en utvecklad litte -
racitet är nödvändig för att kunna arbeta och nå en högre position i samhället (s.4).
I en läskultur blir även vad man läser en viktigt social markör, skriver Griswold
vidare (s.4).

Inom nordisk forskning är det viktigt att nämna Henrik Jochumsen och
Casper Hvenegaard Rasmussen som i sin forskning använder Bourdieus teorier
för att visa på maktaspekten inom bibliotekssfären. I, till exempel, artikeln Med
Bourdieu på biblioteket. En introduktion til habitus, kapitalformer och felt förtyd-
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ligar författarna hur Bourdieus teorier kan användas inom bibliotek- och informa-
tionsvetenskapen. I artikeln utvecklar författarna hur dessa teorier öppnar upp för
en analys av bibliotekets position i det sociala rummet, samt för en analys av hur
biblioteket agerar utifrån denna position (s.132).

Multimodalitet 

Barns multilitteracitet är något som återkommer i mycket av den forskning som
jag tagit del av. Något som även återkommer är bibliotekets problem att fånga upp
detta (Hedemark 2012; Sandin 2011). Jag kommer här att titta lite närmare på
forskning kring multilitteracitet och barns läsning.

I dagens informationssamhälle möts vi av text som antar många former. För
vissa av oss har detta varit något som förändrats radikalt under vår livstid, när
andra vuxit upp med dessa nya textgenrer. Många talar i dag om att det klassiska
litteracitets begreppet inte räcker till för att definiera och fånga upp alla de kom -
petenser som krävs och kommer att krävas i denna digitala tidsålder. Denna tanke-
gång är till exempel central inom new literacy-forskningen, som nämndes tidigare.

Några som tar upp detta ur ett svenskt perspektiv och i relation till barn är Pe-
ter Andersson och Bitte Wilhelmsson Ramshage i artikeln Texter som inte räknas?
Om digitala läs- och skriv-aktiviteter bland barn och unga (2010).Genom inter-
vjuer gjorda med ett antal skolbarn undersöker författarna barns läs- och skrivakti -
viteter och de attityder som barnen har till dessa aktiviteter.

Ramshage och Anderssons artikel behandlar främst en skolkontext, men det
finns forskning som tar upp detta ur ett biblioteksperspektiv. I den forskning gjord
av Amira Sofie Sundin, som nämndes tidigare, berörs bibliotekets svårigheter att
fånga upp barns digitala läsarter. Detta tas även upp i konferensartikeln, Läsfräm-
jande arbete för barn och unga i en digital tid (2007), skriven av Cay Corneliu-
son.
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Teori 

Kritisk diskursanalys enligt Norman Fairclough

Läsning som social praktik är utgångspunkten för den här uppsatsen. Jag kommer
inte undersöka praktiken i sig utan hur den konstrueras i text. Därför kommer dis-
kursanalys att vara ett grundverktyg i min uppsats. I det följande presenteras min
diskursanalytiska ingång.

 En teoretiker som lägger stor vikt vid språket som ett kritiskt instrument vid
formandet av sociala praktiker är Norman Fairclough, en teoretiker som även är
ett dominerande namn inom det som kallas den kritiska diskursanalysen. Ordet
diskurs kan betyda två saker. Den första betydelsen kommer i från lingvistiken
och har betydelsen av ett språkligt uttryck, en sådan diskurs kan vara talad eller
skriven. Den andra betydelsen kommer från den kritiska teorin och är en defini-
tion för ett specifikt sätt att se på världen. Ibland brukar man skilja de två åt ge -
nom att skriva det senare med ett stort D. Fairclough använder ordet, diskurs, i
båda betydelserna utan att skilja dem åt typografiskt, men oftast går det att avgöra
utifrån kontexten vilken definition som menas. Jag kommer göra det samma i den
här uppsatsen.

Fairclough menar att språket är ett dominerande element i det sociala livet
som måste se i en slags dialektisk relation till andra sociala element (Fairclough
2003, s.2). Förenklat kan man säga att det innebär att språket påverkar och färgar
sociala praktiker och dessa praktiker färgar i sin tur hur språket används. Föränd-
ringar i språket kan alltså leda till förändringar i det sociala livet och vice versa.
På detta sätt blir språket och texten, som är uppbyggd av språket, en invävd del av
sociala praktiker. Sociala strukturer reproduceras i texten samtidigt som språkliga
strukturer kan ses som en del av de sociala strukturerna, skriver Fairclough
(Fairclough 2003, s.3). Detta kommer vara ett grundantagande för den här uppsat -
sen. De texter som analyseras antas färgas av rådande antaganden inom sin sfär
samtidigt som texterna påverkar möjligheterna inom den praktik texterna förmed-
lar och reproducerar.

Som en konsekvens av detta lägger Fairclough stor vikt vid textanalysen i sin
diskursanalys. Det är på textnivå vi kan hitta viktiga nycklar till de bredare sociala
strukturerna som olika diskurser kan utgöra (Fairclough 2003, s.3). Detta innebär
inte, vilket Fairclough själv poängterar, att samhället reduceras till enbart text utan
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handlar mer om att lyfta fram texten som ett möjligt analysobjekt för den som vill
undersöka samhället och dess sociala strukturer (Fairclough 2003, s.3). Det
Faircloughs idéer innebär är dock att lingvistiska textelement, som till exempel
val av tempus och meningsbyggnad, framhävs som ett verktyg vid en diskursana-
lys, något som inte alltid är självklart inom till exempel en mer Foucault-inspire-
rad analys. Genom att granska de val som gjorts inom texten kan maktstrukturer
lyftas fram. Detta kommer ligga till grund för den metod som används i den här
uppsatsen.

Hos Fairclough blir texten en aktiv handling som samspelar och påverkar av-
sändare och mottagare. Denna påverkan och detta samspel färgar även den kon -
text texten kommer ifrån och den kontext den hamnar i (Fairclough 2003, s.8).
Detta gör att texten blir en aktiv del av samhället och kan analyseras som en pro -
duktiv del av olika sociala praktiker. Fairclough poängterar även hur mycket språ -
ket påverkar hur vi förstår och konstruerar världen (Fairclough 2003, s.203). En
aspekt som bara blir viktigare och viktigare i dagens informationssamhälle vars
fundament är textuellt och kommunikativt. Mot bakgrund av detta framhäver
Fairclough diskursanalysen som ett viktigt redskap inom samhällsvetenskapen
(Fairclough 2003, s.7). Den här uppsatsen vilar på antagandet att de definitioner
av läsandets praktik som skrivs ut i de analyserade texterna faktiskt påverkar indi-
videns handlingsutrymme inom denna praktik.

I detta finns en tydlig maktaspekt och Fairclough lutar sig mot teoretiker som
Bourdieu för att trycka på detta. Språket används för att vidmakthålla och repro -
ducera maktrelationer i det sociala rummet, skriver Fairclough i sin text Language
and power från 2001 (s.1). Språket producerar ideologier genom att ett uttalande
har sin grund i specifika antaganden. Dessa antaganden bygger på att vissa aspek-
ter av både språk och sociala strukturer tas för självklara inom vissa grupper
(Fairclough 2001, s. 2). Dessa antaganden speglar ett specifikt sätt att se på värl-
den, en ideologi. Biblioteket är en tung institution med en dominerande position
inom den kulturella sfären eller rummet. De uttalanden som förmedlas från denna
institution, kan det antas, är färgade av vissa grundantaganden som har sitt funda-
ment i de ideologier som tas för självklara inom sin sfär.

Fairclough definierar ideologi som ett ”common sense” (Fairclough 2001,
s.70). På svenska brukar det översättas med sunt förnuft, men en direkt översätt-
ning är mer passande i sammanhanget: ett gemensamt förnuft. Ett förnuft som en
grupp förhandlat fram tillsammans. Fairclough menar att en ideologi aldrig är tyd -
lig i själva diskursen, eftersom gruppens specifika antaganden om världen oftast
ligger på ett omedvetet plan (Fairclough 2001, s.70). Det gemensamma förnuftet
är oreflekterat och självklart inom gruppen (Fairclough 2001, s.2). Maktaspekten i
detta ligger i vilken grupp som tillsammans förhandlat fram detta gemensamma
förnuft som ideologien bygger på och hur det påverkar andra grupper som inte va -
rit med på förhandlingarna. När det kommer till läsandets praktik kan makten ut -
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övas på ett omedvetet sätt genom ett oreflekterat användande av vissa antaganden.
Makten ligger i den position dessa antaganden uttalas ifrån. Utifrån den aspekten
blir det viktigt att titta på vilka antaganden som vilar bakom uttalanden kring lä -
sandets praktik och därmed öppna upp för mer reflekterade uttalanden i framtiden.

 Dessa ideologier har även en socialiserade effekt, skriver Fairclough, då de
fungerar som gruppmarkörer som vidmakthåller relationer och identiteter inom
gruppen (Fairclough 2001, s.70). De förstärker individens anknytning till gruppen
då hen inte stöter på problem i tolkningsprocessen inom diskursen. Ytterligare en
maktaspekt blir då vilken tillgång individen har till de tolkningsramar som behövs
för att göra de antaganden som är nödvändiga för att förstå diskursen och tillhöra
gruppen (Fairclough 2001, s.70). Något som kan verka positivt och stärkande för
en individ kan därmed vara negativt och skapa ett utanförskap hos en annan indi -
vid. Detta är en viktig poäng i Faircloughs teorier att ideologierna inte bara be-
stämmer hur texten utformas utan även påverkar individens tolkning av texten.
Detta är en viktig grundproblematik som denna uppsats vilar på. Antagandet är att
vissa grupper känner sig hemma i beskrivningen av läsandets praktik, när andra
känner sig främmande inför de antaganden som denna beskrivning vilar på.

Detta innebär att vissa maktstrukturer och de ideologier de bär kan reproduce-
ras och vidmakthållas på ett omedvetet sätt. Genom att uttrycka sig på ett oreflek -
terat sätt kan vissa grupper utöva makt utan att alls vara medveten om detta eller
vilja detta. Genom att lyfta upp dessa antaganden i ljuset och kritiskt granska dem
kan viktiga insikter göras inom den berörda gruppen. Detta kan initiera föränd-
ringar inte bara på ett textuellt plan, utan även socialt.

 Ideologierna är som mest effektiva när de ligger som en osynlig struktur bak-
om diskursen. Fairclough menar att genom att föra fram dem i ljuset kan de inte
längre fungera som naturgivna antaganden utan deras ”common sense” går förlo-
rad och de makt positioner som diskursen eventuellt bar blottläggs (Fairclough
2001, s.71). Ur detta skapas en ambition att när diskurser kring läsandets praktik
blottläggs och granskas kritiskt, kan det resultera i verktyg som kan användas för
att uttrycka sig mer reflekterat kring denna praktik. Förhoppningvis kan detta leda
till mer inkluderande diskurser.

Att vara den grupp som har möjlighet att definiera och fastställa dessa anta -
ganden som skapar vissa strukturella ideologier är att inneha en maktposition.
Som Fairclough påpekar, innefattar denna makt att sätta normen för diskursen,
samt legitimera eller diskvalificera olika sätt att kommunicera den på (Fairclough
2001, s.73). En annan maktaspekt är vem som faktiskt har tillgång till diskursen
och vem som är med och påverkar den tillgången, skriver Fairclough (Fairclough
2001, s.53). De som oftast innehar makten är de som finns inom det som
Fairclough kallar det dominanta blocket (Fairclough 2001, s.52). Här drar
Fairclough in Bourdieus tankar om det kulturella kapitalet och menar att det domi-
nanta blocket besitter ett tungt kulturellt kapital. Detta ger dem makten och posi-
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tionen att påverka de olika diskurstyperna på ett helt annat sätt än grupper med ett
mindre kapital (Fairclough 2001, s.52). Biblioteket måste definieras som ett domi-
nant block med tungt kulturellt kapital. Det går även att anta att de uttalanden
blocket förmedlar väger tungt inom den läsfrämjande sfären. Detta lägger grunden
för den maktposition biblioteket faktiskt har.

Som nämndes tidigare kan dock diskurser drivas på ett omedvetet plan och
byggas upp av relativt osynliga ideologiska strukturer och när så är fallet menar
Fairclough att diskursen kan tyckas vara fri från både ideologi och makt
(Fairclough 2001, s.76). Detta sker genom det som Fairclough definierar som na-
turalisering (Fairclough 2001, s.76). Naturalisering är starkt förknippat med
”common sense” begreppet. Vad som upplevs som självklart inom gruppen får en
status av att vara naturgiven, men detta kan även dras så långt att den specifika
diskursen blir så självklar att den tycks vara en naturlig del av den sociala institu-
tion som skapat den. Detta ger att diskursen tycks vara neutral och fri från ideolo -
gi vilket gör det svårt att utskilja den som en diskurs överhuvudtaget (Fairclough
2001, s.76). Att läsa kan, till exempel, tyckas som ett relativt neutralt begrepp som
inte kan bära några diskurser. Detta i sin tur kan bero på att de värden många av
oss entusiastiska läsare knyter till vår läspraktik kan tyckas självklara och därmed
neutrala.

En del av naturaliseringsprocessen är konstruktionen av ords betydelse. Som
Fairclough skriver, tas ords betydelse för givna vilket gör att man bortser från den
variation i betydelse som faktiskt finns mellan olika socialgrupper (Fairclough
2001, s.77). Fairclough menar att betydelsen kan variera mellan olika sätt att prata
(sociolekter), men att det även kan finnas en ideologisk variation (Fairclough
2001, s.77). Detta innebär att olika diskurser vilar på olika betydelsesystem som
till olika grad blivit naturaliserade inom gruppen. Det går att anta, till exempel, att
en institution som vilar på idén om det självklara i att läsa, definierar begreppet på
ett sätt som skiljer sig ifrån grupper där läsning inte är en lika självklar handling.

Att ett ords betydelse blir statiskt är en makthandling och betyder att en grupp
lyckats inta en sådan position att deras betydelse blir naturaliserat, skriver
Fairclough (Fairclough 2001, s.78). När ordet blir statiskt innebär det att de bety-
delser som kan förknippas med ordet i en given diskurs begränsas kraftigt och att
tolknings möjligheterna av ordet inskränkts betydligt. Under en yta av ”common
sense” och självklarheter finns alltså en stor variation och en bakomliggande ideo-
logisk kamp som gör ordet till ett viktigt analysföremål inom den kritiska diskurs
analysen.

Makt byggs inte bara upp av ideologiska antaganden och naturaliseringen av
dessa, utan även genom konstruktionen av identiteter och relationer inom texten.
Fairclough menar att en aspekt av diskursanalysen är att läsa av hur och vilka rela-
tioner och identiteter som byggs upp inom en viss diskurs (Fairclough 2003,
s.166). Inom texten kan vissa grupper eller individer positionera sig i relation till
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andra grupper, samt konstruera vissa identiteter och skapa identitetsmarkörer, skri-
ver Fairclough (Fairclough 2003, s.161). Positioneringen sker enbart i relation till
någon annan och dessa relationer kan byggas upp i texten mellan avsändare och
mottagare, skriver Fairclough vidare (Fairclough 2003, s.166). I dessa idéer går
det lätt att urskilja influenserna från Bourdieu och hans tankar om maktspänning-
arna i det sociala rummet. Maktspänningar som byggs upp genom individens posi-
tioneringar samt genom förhandlingen om olika positioners och identiteters värde.

En diskurs bygger upp roller och identiteter genom att ge dem ett visst inne -
håll som begränsar spektrumet av möjligheter och handlingsutrymmet inom dis-
kursen.Detta görs med hjälp av språkliga element som, till exempel, tilltal, moda -
litet och stilnivåer. De olika subjektpositioneringarna kan fungera identitetsska-
pande för en individ samtidigt som de kan fungera begränsande och utestängande
för den som inte förstår eller känner igen de identiteter och identitetsmarkörer som
texten förmedlar. Precis som ords betydelse kan bli naturaliserade kan subjektpo-
sitionerna i den dominanta diskursen bli neutraliserade (Fairclough 2001, s.86 f ).

När läsningens praktik uttrycks i text och förknippas med vissa värden och
egenskaper riskerar denna praktik att fungera identitetskapande för vissa grupper,
när andra kan uppleva den som främmande. Läsningens praktik kan även uttryck -
as på ett slutet och auktoritärt sätt, vilket leder till att avsändarens dominanta posi -
tion uttrycks och reproduceras genom texten. När detta görs blir det en slags be -
kräftelse på bibliotekets rätt att definiera denna praktik åt mottagaren. Mottagaren
ges därmed ingen möjlighet att bidra med sin egen världsbild, om den skiljer sig
från den som uttrycks i texten.

Inom den talade diskursen är avsändare och mottagare inte åtskilda och kan
integrera med varandra, de byter även roller inom diskursen och växlar mellan att
vara avsändare och mottagare. Den skrivna diskursen fungerar inte alls så utan är
betydligt mer ensidig med en tydlig gräns mellan avsändare och mottagare, skri-
ver Fairclough (Fairclough 2001, s.41). Fairclough menar att det som vanligen
händer i den skrivna texten är att den vänder sig till ett idealt subjekt (Fairclough
2001, s.41).

Det ideala subjektet är en tilltänkt mottagare och uttolkare av den givna dis -
kursen som konstrueras i texten (Fairclough 2001, s.41). Det ideala subjektet posi -
tionernas i texten och läsaren måste då förhandla med den rollen, de identiteter
och positioner som rollen medför, samt försöka relatera till den.

Det ideala subjektet är ett relevant begrepp i relation till de ideologiska anta-
ganden en text vilar på. De tolkningsramar som texten bygger på och hur begrepp
neutraliseras i texten formar en tänkt mottagare och uttolkare av texten; ett idealt
subjekt. Det samma gäller för de roller och som skapas i texten och hur de positio -
nernas till varandra, men även i hur avsändaren positionerar sig i texten i relation
till mottagaren eller det ideala subjektet. Det ideala subjektet i en text om läsning
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är den som kan relatera till de värden och bilder som texten skriver fram och
kopplar till läsningens praktik.

Fairclough skriver att detta ideala subjekt är en del av den maktordning som
återfinns i de diskurser som framförs i media (Fairclough 2001, s.41), men jag är
intresserad av om detta även kan vara ett intressant begrepp för en analys av texter
med andra avsändare. Som Fairclough skriver, blir det viktigt att analysera vems
perspektiv som får komma fram i texten, vems tolkning av världen som har före-
träde och vilka tolkningar som exkluderas (Fairclough 2001, s.45).

En annan viktig poäng som Fairclough framför är att en enda text inte skapar
någonting, utan att det är i ett repeterande av ideologier och subjektpositioner som
diskurser, och de maktstrukturer som de bär, skapas (s.45). Texten kan på detta
sätt fungera som reproducerande av diskurser och maktpositioner. Texten kan på
samma sätt konstruera och reproducera ideala subjekt, men Fairclough menar att
det alltid finns en möjlighet att som individ positionera sig i relation till detta idea -
la subjekt och göra motstånd till det (Fairclough 2001, s.45).Ett motstånd till en
specifik dikurs och ett tydligt idealt subjekt i en text kring läsning kan vara att låta
bli att läsa (Dressman 1997, s.39 f) vilket ger en negativ och motsatt effekt till det
texten var menad.

För att summera maktaspekten i diskursen skriver Fairclough att allt handlar
om hur en viss diskurs begränsar verkligheten den presenterar. En diskurs är be-
gränsad när det kommer till vilket innehåll som är möjligt, vilka relationer som är
möjliga och vilka subjektpositioner som är möjliga inom diskursen. Eftersom
Faircloughs tankar vilar på det ideologiska antagandet att texten är en del av kon -
struktionen av olika sociala praktiker, innebär detta att dessa diskursiva begräns -
ningar har en större strukturell effekt (Fairclough 2001, s.61).

I have been arguing that discourse is part of social practice and contributes to the reproduc-
tion of social structures. If therefore there are systematic constraints on the contents of dis-
course and on the social relationships enacted in it and the social identities enacting them,
these can be expected to have a long-term effects on the knowledge and beliefs, social rela -
tionships and social identities of an institution or society. (Fairclough 2001, s.61f.)

En dominerande diskurs kan alltså påverka, forma och konstruera den kunskap
och de åsikter, relationer och identiteter som är möjliga inom en viss social prak -
tik. Identiteter, relationer och kunskap är fundamentala aspekter av våra sociala liv
och samhällsuppbyggnad vilket gör att en dominant diskurs kan forma sociala
strukturer på ett grundläggande sätt. Eftersom dominanta diskurser dessutom lig-
ger som en dold och omedvetens struktur bakom en praktik eller socialgrupp, blir
det viktigt att kritiskt granska och lyfta fram och se på vilka diskurser som påver-
kar inom en viss social institution.

Det blir extra viktigt inom en institution som folkbiblioteket som ska verka
demokratiskt och vara till för alla. Det gör att det också blir viktigt att granska de
diskurser som formas kring läsning och läsaren eftersom det är en fundamental
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kunskap som bör tillhöra alla individer och socialgrupper i ett demokratiskt sam -
hälle.

Styrkan i Faircloughs kritiska diskursanalys är att den erbjuder betydligt mer
konkreta metoder än vad som är vanligt hos andra diskursteoretiker. Abstrakta be-
grepp som makt och ideologier, blir mer konkreta när de tas ned på textnivå.
Fairclough presenterar tydliga operativa metoder för hur hans teoretiska ramverk
ska kunna påvisas och analyseras fram vid en textanalys.

Textanalysen är dock det första steget i en kritisk diskursanalys, som sedan
ska består av ytterligare två steg: tolkning och förklaring (Fairclough 2001, s.91).
Det textanalysen används till är att beskriva texten. Beskrivningen ska sedan rela-
teras till den sociala kontext den är en del av, samt relateras till de ideologiska
grundantaganden texten kan ses vila på, vilket utgör själva tolkningen (Fairclough
2001, s.117). Det förklarande steget består av att se på den eventuella diskursens
relation till maktkamp och maktpositioner (Fairclough 2001, s.117).

I Language and power definierar Fairclough tio frågor som kan fungera som
en slags grund för textanalysen. Dessa frågor leder in analysen på textnivå och går
in på val av vokabulär, grammatik och syntax (Fairclough 2001, s.92 f). Till ex-
empel, kan analysen beröra vilka värden som förknippas med olika ord. Textens
stilnivå är en annan intressant analysaspekt. Ett tredje analysexempel är att se på
om det finns vissa ord, eller grupper av ord, som förekommer ofta (Fairclough
2001, s.93). Precis som Fairclough skriver, beskriver dock detta bara texten och
ger inte så mycket i sig utan denna beskrivning måste sedan tolkas och förklaras
(Fairclough 2001, s.117). Under metoddelen kommer jag förklara de olika delarna
och gå djupare in i de delar av Faircloughs textanalys som är relevant för den här
uppsatsen.

De texter som Fairclough främst använder som analysobjekt kommer från den
politiska och massmediala världen, men jag anser att Faircloughs metoder även
fungerar på de texter jag kommer att analysera. Precis som politiska texter och ny -
hetstexter produceras ”uppifrån” av grupper i en dominerande position i det socia -
la rummet, kommer de texter som folkbiblioteket förmedlar från en dominerande
position. I bästa fall märks det inte i de texter som produceras, men grundmisstan-
ken i den här uppsatsen är att det faktiskt gör det. Folkbiblioteket är även en insti -
tution som genom bibliotekslagen ges en tydlig roll gentemot resten av samhället.
Detta gör de texter som produceras inom, eller förmedlas genom, institutionen till
intressanta och relevanta studieobjekt för en kritisk diskursanalys.

Empiriskt material – Barnbokskatalogen

Jag kommer undersöka texter vars syfte är att förmedla kunskap och information
till bibliotekets användare. Anledningen till detta är att dessa texter kan sägas
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spegla ett förhållningssätt till läsning som sedan kommuniceras ut till användarna.
Detta blir då en slags programskrifter kring läsning som användarna förutsätter att
biblioteket står för. Även om dessa texter inte speglar hela verksamheten och alla
konstruktioner av och attityder till läsning som finns, så representerar de ändå in-
tressanta exempel på attityder så som de kommuniceras utåt till användarna.

Jag har valt att titta på barnbokskatalogen då den har stor spridning och fak-
tiskt används aktivt i bibliotekets läsfrämjande arbete (Barnens bibliotek > katalo-
gen > om katalogen). Katalogen förmedlas även av folkbibliotek och skolbibliotek
i stor utsträckning och blir därmed till en text som biblioteket ställer sig bakom.
De flesta texter i katalogen rör sig även kring läsfrämjande projekt som alla knyts
till biblioteket i texterna. Folkbiblioteket är även en av aktörerna i dessa projekt.
Barnbokskatalogen är också en stor del av webbplatsen Barnens bibliotek, som
används av biblioteken i det läsfrämjande arbetet (Barnens bibliotek > barnbok -
skatalogen > om katalogen ). Allt detta gör att det inte är helt vågat att anta att
barnbokskatalogen är den text som främst förknippas med biblioteket.

De kataloger jag tittat på finansierades av Statens Kulturråd och producerades
av Kultur i Väst genom Barnens bibliotek och har en upplaga kring 450 000. I ett
pressmeddelande för katalogen 2015-2016 sägs: ”Ambitionen är att barn och unga
ska få ett eget exemplar att bläddra i, kryssa för i och inspireras av. Barnbokskata-
logen är också en resurs i det läsfrämjande arbetet.” (Kultur i väst > barn och unga
> barnbokskatalogen) Katalogens främsta syfte är att presentera lämpliga exempel
av årets utgivning och locka mottagaren till att läsa dessa böcker. Ett annat syfte
med katalogen sägs vara att visa mångfalden och bredden i utgivningen (Barnens
bibliotek > katalogen > om katalogen). De kataloger jag tittat på har även ett antal
texter kring läsning och varför barn ska läsa. Målgruppen för katalogen är barn
och vuxna som på något sätt har med läsande barn att göra. De flesta texter i de
kataloger den här uppsatsen byggs på riktar sig dock främst, som jag kommer visa
på, till målgruppen barn.

Från hösten 2016 kommer ansvaret för barnbokskatalogen att tas över av Kul-
turrådet och Kultur i väst och Barnens Bibliotek kommer inte längre vara inblan-
dade. (Kulturrådet > Nyheter > 2016 > Ny urvalsgrupp för Barnbokskatalogen)

Jag har valt att titta på de kataloger som ligger närmast i tid, i skrivandet av
den här uppsatsen, för att få ett nedslag i samtiden.Det hade inte varit möjligt att
titta på alla kataloger inom ramen av en masteruppsats. Jag kommer analysera ka -
talogen från 2013-2014 och katalogen från 2014-2015. Det två katalogerna är lite
olika uppbyggda. Den första katalogen har en inledande läsfrämjande text och är
sedan är indelad i ålderskategorier, där varje kategori inleds med ett läsarporträtt.
Dessa läsarporträtt utgörs av en bild på läsaren och ett uttalande kring läsning. Ka-
talogen 2014-2015 har utöver den vanliga presentationen av böcker och en inle-
dande läsuppmuntrande text, ett antal texter knutna till läsfrämjande projekt. Jag
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har tittat på läsarporträtten och de inledande texterna samt texterna som är knutna
till läsfrämjande projekt. Det är 12 olika texter tillsammans:

Barnbokskatalogen 2014-2015

Lycklig eller normal s.3

För de minsta s.4

Bilderböcker s.8

Börja läsa s.16

Kapitelböcker 6-9 år s.20

Ungdomsböcker s.30

Faktaböcker s. 50

Andra språk s.57

Barnbokskatalogen 2014-2015

När böckerna blir levande s.3

Paus – du och en bok s. 64

Idrott + läsning = sant s. 56

Anders och Sörens skrivarverkstad s.67
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Metod

Jag kommer utforma min metod utifrån de metoder Norman Fairclough presente-
rar i Language and Power (2001). Den övergripande frågan som ska besvaras i
denna analys är: Hur formas läsandets praktik i de undersökta texterna? Jag
kommer utforma analysen i de tre steg som Fairclough menar är lämpliga för en
kritisk diskurs analys: beskrivande, tolkande och förklarande. Först kommer jag
göra en textanalys som har sin grund i de 10 frågor som Fairclough presenterar i
Language and Power och som berördes tidigare i teoridelen. Jag kommer dock
inte använda mig av alla Faircloughs tio frågor i min analys, eftersom vissa av
dem är anpassade till en analys av en talad diskurs. De valda frågorna kommer se-
dan användas för att beskriva de undersökta texterna. Utifrån det kommer jag ana -
lysera, eller som Fairclough kallar det tolka, vilka värden och antaganden som
texterna byggs upp kring. Detta för att se på om och hur läsning konstrueras i tex -
ten. Den mer förklarande fasen kommer sedan hamna i min slutdiskussion där jag
kommer relatera min analys till ett maktperspektiv samt till tidigare forskning. Jag
kommer börja med att redogöra för textanalysens utformning.

Textanalys

Det jag vill titta på i de undersökta texterna är vilka värden som förknippas med
läsande, boken och läsaren. Jag kommer även titta på vilka positioner som intas i
texterna och hur dessa kan konstruera relationen mellan folkbiblioteket som instu-
tition och läsaren. Rent konkret innebär det att jag kommer titta på vilka adjektiv,
metaforer och bildspråk som knyts till läsning. För att undersöka eventuella posi -
tioner och relationer kommer jag även att se på texternas stilnivå, verbens modali -
tet och vilka subjekt- och objektsformer som används. Jag kommer även vilja se
på hur läsning klassificeras, alltså vad som räknas som läsning. Detta kan göras
genom att se på om den läsning som tas upp i texterna knyts till den fysiska boken
eller andra textvarianter.

Mycket i min analys berör de värden som uttrycks i den analyserade texten.
Fairclough definierar tre olika värden i Language and Power (s.93). De tre värde-
na definieras av Fairclough som experiential, relational och expressive på engels-
ka. De två senare är inte svåra att översätta men experiential är ett mer komplice-
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rat ord. Ett experiential värde är något som bär spår av avsändarens erfarenheter
av världen. Dessa erfarenheter kan delas av vissa grupper när andra känner sig
främmande inför dem. Dessa värden avspeglar sig i det innehåll, den kunskap och
de antaganden som texten förmedlar och bygger på (s.93). En lämplig översätt-
ning kan utifrån detta vara erfarenhetsvärden.

 De relationsvärden som går att hitta i en text är de värden som på något sätt
förmedlar de sociala relationer som texten bygger på och reproducerar. Expressiva
värden, i sin tur, förmedlar avsändarens värdering av den del av verkligheten som
texten relaterar till. Fairclough poängterar att ett formelement kan bära alla dessa
tre värden samtidigt (s.93).

För att beskriva dessa värden kan man enligt Fairclough använda vissa frågor
som kan ställas till texten. Varje fråga har en antal delfrågor och jag kommer här
redogöra för de frågor som kommer vara relevanta för min analys.

Faircloughs frågor till texten

1. Vilka erfarenhetsvärden förknippas med vissa ord?

Detta handlar främst om att titta på hur och om vissa ideologier eller världsbilder
kodas fram i valet av ord i texten (s.94). Det kan göras genom att titta på vilka
klassifikationssystem texten bygger på. Klassifikationssystemet avspeglar sig i
textens specifika sätt att dela upp aspekter av verkligheten, en uppdelning som
ofta har en ideologisk grund (s.96). Denna uppdelning går ,till exempel, att hitta i
de ord som knyts samman i texten. Rent konkret kommer det i min analys handla
om vilka adjektiv och adverb som knyts samman men läsning, läsaren och boken.

Ett annat sätt att undersöka vilket klassifikationssystem som texten vilar på är
att se på om vissa ord är mer frekventa än andra, enligt Fairclough. Fairclough
menar att om vissa ord återkommer tyder det på ett dominerande fokus på ett spe-
cifikt sätt att se på världen och ett specifikt sätt att klassificera verkligheten (s.96).
Det samma gäller vid underanvändning av specifika ord som kan vara vanliga i
andra diskurser. Jag kommer använda detta genom att titta på om det är vissa spe -
cifika ord som återkommer i texten och som förknippas med läsning, läsaren och
boken.

Något annat som kan undersökas ur den här aspekten är vilka ideologiska be-
tydelserelationer det finns mellan ord (s.96). Detta kan göras genom att undersöka
vilka synonymer, hyponymer och antonymer som används i texten. En synonym
är ett ord som betyder det samma som ett annat, men det finns inga absoluta syno -
nymer där det ena ordet har exakt samma betydelse som ett annat. Detta leder till
att även valet av synonym kan bära vissa antaganden om världen.

26



 Hyponym är ord som andra ord kan klassificeras under. Fågel är en hyponym
till korp och uggla ,till exempel, men det finns andra hyponymer som är betydligt
mer ideologiskt intressanta och som bygger på ett direkt val gjort av avsändaren i
texten, skriver Fairclough (s.97). Antonym är ett ords motsats. Motsatser kan ock-
så bära en specifik världsbild (s.97). Det jag kommer titta på är vilka synonymer,
hyponymer och antonymer som kan knytas till läsning, läsaren och boken i de val -
da texterna.

2.Vilka relationsvärden förknippas med vissa ord?

Genom att se på hur vissa ställningstaganden väljs framför andra i texten, menar
Fairclough att det går att utskilja vissa positioneringar i texten. Fairclough menar
att genom att anamma en viss ställning i texten kan avsändaren uttrycka solidaritet
med vissa grupper och avståndstagande till andra (s.97). En strategi som uttrycker
detta är användandet av formell eller informell stil. Detta förknippar Fairclough
främst med en talad diskurs, men det kan även förknippas med stilnivå, vilket är
ett element som jag kommer undersöka. Stilnivå kan även förknippas med genre.
En mer informell stil indikerar en mer informell situation och hör samman med
vissa genrer, medan en formell stil bär på mer avståndstagande konnotationer och
som hör samman med formella genrer. Genom att titta på ordval och tilltal i tex-
terna kommer jag undersöka om det går att hitta specifika positioneringar mellan
avsändare och mottagare i texten.

3.Vilka expressiva värden förknippas med vissa ord?

Fairclough menar, som nämndes tidigare, att de värderingar som förknippas med
vissa ord bär ideologiska implikationer, eftersom de visar på vilka klassificerings-
system som texten vilar på (s.98). Tillskillnad från erfarenhetsvärden, som
Fairclough också kopplar till klassificeringssystem och världsbild, uttrycker de
expressiva värdena mer direkta värderingar i texten. Olika diskurser bär olika vär -
deringar och bygger på olika klassificeringssystem, ord som har positiva konnota-
tioner i en kontext kan bära negativa antydningar i en annan. Genom att analysera
ordens värde i en specifik text går det att visa på vilken världsbild texten bygger
på. I min analys kommer detta göras genom att främst titta på vilka adjektiv som
knyts till läsning, läsaren och boken.

4.Vilka metaforer används?

Metaforen är ett stilelement som beskriver en aspekt av världen genom att använ-
da en annan. Valet av metafor är det som blir intressant att analysera. Fairclough
menar att metaforen antyder olika sätt att hantera verkligheten och det intressanta
är förhållandet mellan olika metaforer (s.100). I mångfalden av metaforer vilken
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väljs av textens avsändare och vad indikerar det? Metaforen är även en illustration
i form av ord, precis som bildspråk och liknelser kan vara. Jag kommer att titta på
vilka illustrativa stilelement som förknippas med läsning, läsaren och boken i de
valda texterna.

5.Vilka erfarenhetsvärden har grammatiska formelement?

Fairclough skriver att de erfarenhetsvärden som grammatiska formelement bär
kan visa på hur händelser och relationer kodas fram i texten (s.100). När en hän-
delse, handling, relation eller ett tillstånd ska beskrivas i en text finns det vissa
grammatiska val som är möjliga, val som bär olika antaganden (s.100). Dessa val
står mellan olika typer av deltagare och olika sätt att skildra processer. Med pro-
cess menar Fairclough hur ett händelseförlopp beskrivs (s.100). Det kan handla
om vem som är subjekt i en aktiv sats. Det kan även avspegla sig i ett verb som
har passiviserats genom att presenteras som ett substantiv, en så kallad nominali -
sering. Nominaliseringar är hela processer som har omvandlas till ett enda sub-
stantiv, menar Fairclough (s.103). Detta medför att mycket information kring hän -
delseförloppet går förlorad och det gör att nominaliseringen blir intressant att titta
på. 

 Det som kan vara intressant för min analys ur detta perspektivet är att titta på
vilka processer och deltagare som dominerar texten och hur dessa uttrycks.

6.Vilka relationsvärden har grammatiska formelement?

Relationsvärden konstruerar relationer mellan avsändare och mottagare. Rent kon-
kret handlar det om det tilltal som återfinns i texten. Hur talar texten till mottaga -
ren? Fairclough skriver att det finns många formelement som bär relationsvärden,
men att det är tre stycken som är speciellt intressanta (s.104). Dessa är modus,
modalitet och pronomen. Modus är intressant ur aspeken att det positionerar av -
sändaren i relation till mottagaren. Modus handlar om vilken form en sats har, om
det är en frågesats, påstående eller uppmaning. Ett påstående sätter avsändaren i
en position som förmedlare av information. En uppmaning positionerar avsända-
ren som någon som har rätt att kräva något av mottagaren. En fråga är också på ett
sätt ett krav ställt av avsändaren (s. 104). Som Fairclough skriver är det dock inte
alltid så enkelt eftersom en stats som har formen av ett påstående kan vara menat
som en fråga och så vidare. (EX. Du heter Frida!?) Detta gör att det inte räcker att
titta enbart till formen utan funktionen på satsen behöver också tolkas fram, menar
Fairclough (s.105).

Modalitet är en viktig aspekt eftersom det uttrycker avsändarens auktoritet el -
ler kan ge ett omedvetet intryck av auktoritet (s.105). Fairclough skriver att det
finns två olika former av auktoritet som kan uttryckas i en text (s.105). Den första
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handlar om en auktoritet i relation till andra deltagare eller mottagare. Den andra
handlar om en auktoritet i förhållande till verkligheten (s.150). Den senare är ett
uttryck för en expressiv modalitet och det kommer jag beröra närmare lite senare.

Modalitet uttrycks med modala hjälpverb som bör, skall, måste och har som
funktion att förändra innebörden av huvudverbet. Ett modalt hjälpverb kan för-
vandla ett påstående till en tydlig uppmaning och är vanligt i myndighetsspråk.
När en avsändare använder ett modalt hjälpverb kan det alltså positionera avsän-
daren i en maktposition i relation till mottagaren. Ur detta perspektivet är det där -
för intressant att undersöka om det finns det element som bär en modalitet som
konstruerar vissa relationer mellan avsändare och mottagare i texten.

När det kommer till pronomen är det de personliga pronomenen vi och du som
Fairclough nämner som intressanta (s.107). Användningen av vi i en text kan ge
en antydan av inkluderande, när ett du-pronomen kan verka på ett sätt som skiljer
avsändaren från mottagaren. En uppmaning med subjektet i vi-form ger ett annat
intryck än en uppmaning som riktar sig till ett du, till exempel. (Ex:Vi måste (alla)
läsa. Du måste (alla andra gör det redan) läsa.)Ett vi- pronomen kan också fungera
exkluderande om texten tydligt definierar vilka dessa vi är. Fairclough menar ock-
så att skriva utifrån ett vi-pronomen är ett ta sig rätten att tala å allas vägnar
(s.107). Utifrån detta blir det intressant att undersöka om pronomenen vi eller du
används och i så fall hur.

Jag kommer analysera vilket tilltal som används i texterna genom att titta på
vilket modus, modalitet och pronomen som används. 

 7. Vilka expressiva värden har grammatiska formelement? 

Som det nämndes tidigare går det att hitta expressiva värden i modala formele -
ment. Fairclough skriver att när de modala hjälpverben inte uttrycker relationer
bär de i stället expressiva värden (s.107). Modala hjälpverb används inte bara vid
uppmaningar och dylikt utan kan även påverka huvudverbet på andra sätt som då,
enligt Fairclough, får ett expressivt värde. (Ex. Du måste läsa. Han måste ha läst
den boken. Här påverkar hjälpverbet måste de båda satserna på olika sätt.) Det
modala hjälpverbet uttrycker då istället ett förhållningssätt till verkligheten eller
avsändarens relation till sin del av verkligheten, menar Fairclough (s.107).

Fairclough tar även upp tempus och modala adverb som exempel på element
som färgar satsen och som kan bära expressiva värden (s.107). Det är främst pre-
sens som tas upp av Fairclough. Användandet av presens formar satsen till en
självklart påstående, till en sanning, som därmed antyder att avsändaren positione-
rar sig som en auktoritet med rätten förklara verkligheten för andra (s.107). Moda-
la hjälpverb och adverb kan modifiera eller förstärka en stats i presens, vilket gör
även dessa formelement till relevanta analysobjekt (s.107). Utifrån detta blir det
därför intressant för mig att se på vilket tempus verbet läsa har i mitt undersök-
ningsmaterial och vilka adverb och hjälpverb som knyts till huvudverbet.
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Summering och förtydling av metod

En text bär spår av avsändarens förhållningssätt till världen. Dessa spår går att hit -
ta genom att kartlägga vilka värden som kan antas ligga bakom det texten förmed -
lar i form av innehåll, kunskap och antaganden om världen. Jag kommer att un -
dersöka detta genom att titta på vilka ord som knyts samman i texten. Detta kom-
mer jag göra genom att främst titta på vilka adjektiv och adverb som knyts till läs -
ning, läsaren och boken. Jag kommer även titta på om det är vissa ordval som är
mer vanliga än andra. Sist kommer jag undersöka vilka synonymer, motsatser och
hyponymer som går att koppla till läsaren, läsning och boken.

Textens förhållningssätt till världen går även att analysera genom att titta på
vilka som tillåts vara deltagare i texten, samt vilka handlingar som beskrivs och
hur dessa beskrivs. Detta kommer jag att titta på genom att beskriva vilka deltaga-
re och händelser som dominerar texten och hur dessa uttrycks.

En text kan också förmedla vissa åsikter om världen. Dessa åsikter kan i sin
tur skapa en specifik relation mellan texten och den som läser den, men även mel -
lan avsändaren och en tänkt mottagare. Textens åsikter kan, till exempel, göra att
vissa grupper kan känna igen sig i texten medan andra känner sig främmande in -
för det som texten förmedlar. Jag kommer undersöka dessa eventuella åsikter ge-
nom att titta på textens stil, ordval och bildspråk som kan kopplas till läsaren, läs -
ning och boken.

Textens relation till mottagaren kan även ses i hur texten talar till läsaren. Jag
kommer undersöka detta tilltal genom att titta på hur jag, du, eller vi används i
texten. Jag kommer även titta på om uttalanden kring läsning har formen av frå-
gor, uppmaningar eller påståenden. Till sist kommer jag titta på hur modala hjälp-
verb som bör, skall och måste används i texten.

Genom att koppla vissa värden till vissa ord värderar texten det som beskrivs.
I dessa värden går det i sin tur att ana den världsbild som texten bygger på. Vissa
ord förknippas med positiva värden i ett sammanhang när de kan värderas negativt
i andra. Genom att analysera ords värde i en viss text går det att göra antaganden
om den världsbild texten vilar på och förmedlar. Jag kommer att titta på detta i
min analys genom att beskriva vilka adjektiv som knyts till läsning, läsaren och
boken.

Genom att titta på dessa värden går det att säga något om textens förhållnings -
sätt till det den beskriver. Det går även att göra antaganden om avsändarens attityd
till det texten tar upp. Jag kommer titta på detta genom att beskriva vilken form
verbet läsa har och vilka adverb och hjälpverb som knyts till det.

Vissa av de frågor jag kommer ställa till texten kan tyckas vara de samma, fast
de ska undersöka olika saker. Detta beror på att ett ord eller formelement kan bära
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olika värden samtidigt. Ett adjektiv, till exempel, kan bära en tydlig värdering
samtidigt som den konstruerar en relation och bär ett mer otydligt antagande om
världen.

Jag kommer beskriva texten och undersöka vilka värden som förknippas med lä-
sande, boken och läsaren samt vilka positioner som intas i texterna och hur dessa
konstruerar relationen mellan avsändare och mottagare. För att göra detta kommer
jag ställa följande frågor, vilka är hämtade från Faircloughs frågor, till texten:

Vilka adjektiv och adverb knyts till läsning, läsaren och boken?

Är vissa ordval mer vanliga än andra?

Vilka synonymer, motsatser och hyponymer går att koppla till läsaren, läsning och
boken?

Vilken stilnivå har texten?

Har texten en förväntad mottagare?

Vilket bildspråk kan kopplas till läsaren, läsning och boken.

 Hur används jag, du, eller vi i texten?

Har uttalanden kring läsning formen av frågor, uppmaningar eller påståenden?

Vilka modala hjälpverb används i texten och hur?

Vilken form har verbet läsa och vilka adverb och hjälpverb som knyts till det?
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Undersökning

Jag kommer titta på de olika texterna en i taget, i kronologisk ordning. Inlednings-
vis ligger en bild av hur texten ser ut i katalogen. Sedan kommer jag börja med en
ren textanalys under rubriken Beskrivning. Under rubriken Värden bygger jag vi-
dare på textanalysen genom att analysera vilka värden som går att hitta i texten.
Dessa värden kommer relateras till Faircloughs tre värden: erfarenhetsvärden, ex -
pressiva värden och relationsvärden. Avslutningsvis under rubriken Läsandets
praktik hamnar en del som fungerar som en sammanfattning av analysen och en
utkristallisering av den läspraktik som kommer till uttryck i den analyserade tex -
ten.
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Barnbokskatalogen 2013-2014

Lycklig eller normal?

Beskrivning
Det är läsambassadören, Johanna Lindbäck vit kvinna med svenskklingande
namn, som kommer till tals på första sidan i barnbokskatalogen. Denna gång fyl-
ler texten en funktion som en introduktion till själva katalogen.

I den här texten är det främst individualistiska motiv som knyts till läsning.
Detta görs, till exempel, genom att verbet hittad görs till synonym till att läsa i
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texten. ”Jag läser allra mest för att jag älskar att bli hittad” (Barnbokskatalogen
2014-2015 s.3). Avsändaren kopplar verbet till läsning genom att göra det till de
främsta motivet till att läsa Läsningen ska här leda till att läsaren blir hittad. Det
som ska hittas beskrivs sedan som delar av läsaren själv.”Här och där dyker det
upp bitar av mig själv, och de kan komma där man minst anar det. I historier som
handlar om andra tider eller andra världar eller helt andra sorters människor än jag
själv.” (s.3) Delar som ska återfinnas i olika sammanhang i form av olika historier.
Läsningen ska alltså leda till att läsaren blir hittad av sig själv i den texten hen lä -
ser, vilket gör läsningen till en passiv och aktiv handling på samma gång genom
det passiva respektive aktiva verben hittad och hitta.

 Användandet av verbet hitta antyder även att läsningen leder till att läsaren
lär känna sig själv bättre. Att hitta sig själv är en ofta använd metafor för att lära
känna sig själv. Självutveckling bli därmed implicit en del av att läsa i den här tex -
ten. Detta självutvecklingsmotiv förstärks av det går att läsa in att detta hittande
ska leda till en möjlighet till ökad förståelse för sig själv, genom att läsaren känner
igen sig i oväntade sammanhang. Detta görs genom att texten tecknar att de delar
av läsaren själv, som ska hittas, främst hittas där läsaren minst anar det, i kontex-
ter som egentligen ligger långt ifrån läsaren själv. Detta förtydligas av att adjekti-
vet andra förbinds med de kontexter som läsaren ska hitta sig själv i, vilket bär en
antydan att läsaren ska möta sig själv i sammanhang som är ovanliga för läsaren.

Det är sedan den självutvecklande läsningen som konstrueras till den ideala
läsningen när ett adjektiv i superlativ det bästa knyts till denna slags läsning. Det
blir även inte bara den ideala läsningen, utan görs till en generell ideal handling då
”det bästa” knyts till adverbialet ”som finns”. ”Men när det händer är läsning det
absolut bästa som finns.” (s.3) Det finns ingen bättre handling än att läsa.

Hitta-metaforen och självutvecklingsidealet utvecklas vidare då texten beskri-
ver en annan läsare, författaren Jeanette Winterson, som även hon hittar sig själv
genom läsningen. ”De blev inte ett gömställe för henne, många brukar ju prata om
läsning så, utan ett hitt-ställe. Det var där hon äntligen hittade sig själv.” (s.3)

Jeanette Winterson får även symbolisera en slags ideal läsare som läste sig
igenom hela biblioteket i bokstavsordning. Winterson berättar hur hon började
läsa sig igenom hela skönlitteraturavdelningen på sitt bibliotek, i bokstavsord-
ning!, när hon var tonåring. Anledningen var att hon kände sig utanför överallt, ut -
anför i sin familj och i skolan. Hon hade sällan några vänner, utom i böckerna.”
(s.3) Motivationen bakom Wintersons läsning är ett utanförskap, där läsningen
tecknas som en outsiders tillflykt. Detta skapas genom att alla andra sammanhang
läsaren befinner sig i knyts till adverbet utanför. I kontrast till detta utanför ställs
sedan verbet hitta som knyts till läsningen genom att böcker görs synonymt med
ordet hitt-ställe. Att läsa skapas därmed till en möjlighet att hitta ett sammanhang
där inga andra möjligheter till dessa finns för läsaren. Detta ställs sedan mot syno -
nymen gömställe som enligt avsändaren är en vanlig använd synonym till läsning.
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Detta ger att läsa som tillflykt mer positiv konnotation, det är inget läsaren gör för
att gömma sig utan för att hitta sig själv.

Genom att sedan koppla samman metaforen hitt-ställe med alla de böcker som
presenteras i katalogen, görs ordet till en mer generell metafor för böcker och inte
bara för de böcker Winterson läste. ”Det är exakt så jag hoppas att den här katalo-
gen kommer funka – som ett stort enda hittställe.” (s.3). Samtidigt refererar ordet
tillbaka till Winterson vilket kopplar läsaren i allmänhet till rollen som outsider
och till boken som substitut för verkligheten. Bilden av boken som substitut un-
derstryks av de böcker som presenteras i katalogen knyts till ett antal abstrakta
substantiv samt det indefinita pronomenet allt : ”Här finns spänning, kärlek, även-
tyr, sorg, lycka, humor och allt man behöver eller kan råka ut för i livet!” (s.2).
Boken görs därmed till en entitet som kan fungera som ett substitut för det mesta
för de flesta individer.

Genom att beskriva läsaren i form av Janette Winterson skapar texten en bild
av läsaren som en outsider. Genom att koppla adverbet utanför till substantiv som
familj och skola, båda viktiga komponenter i ett barns liv, förtydligas denna speci-
fika läsares känsla av utanförskap. Ett utanförskap som kontrasteras av böckerna
som hitt-ställe och vänner. Det är i böckerna utanförskapet suddas ut och läsaren
hittar sig själv och vänner. Här återkommer vän-metaforen som användes i ”När
böckerna blir levande”. Att läsa presenteras även som ett substitut för verklighe -
ten, en verkligheten som inte är speciellt trevlig för läsaren.

”Lycklig eller normal? ” lyder textens överskrift och anspelar också på läsa-
rens utanförskap. Överskriften syftar på titeln på den bok där Waterson beskriver
sig själv som outsidern som hittar hem och vänner i läsningen : ”Varför vara lyck -
lig när du kan vara normal?” Överskriften ställer de två adjektiven emot varandra
och de görs därmed till varandras motsatser. Eftersom den anspelar på Wintersons
bok betyder detta att lycklig knyts till att läsa när normal inte gör det, eftersom lä-
saren där är någon som inte känner sig normal i de vanliga sammanhangen, vän-
ner och familj, utan hittar sin lycka först i böckerna.

Subjektet i den här texten är delvis ett jag. Avsändaren blir därmed tydlig i
texten när jag- subjektet gör att uttalandena görs utifrån avsändaren själv. Detta
ger även ett personligt tilltal där det är avsändarens erfarenheter och åsikter som
texten byggs upp kring. När texten inte formas kring ett jag-subjekt är det i stället
en personifierad läsare, Jeanette Winterson, som får vara textens subjekt.

 Jag-subjektet vänder sig till ett du-objekt, vilket ger ett direkt och personligt
tilltal. Texten är även full av utrop som kan kopplas till känslor som glädje och en -
tusiasm: ”Jag håller tummarna för väldigt god läs-hittar-lycka!” (s.2). Dessa utrop
ger en närhet i tilltalet och skapar en högst informell stil. Texten är skriven i pre -
sens men saknar imperativ. Det finns även en öppenhet i form av frågor som mot -
tagen själv får hitta sina svar till: ”För att bli road, få vara med om något spännan -
de för att bli kär … eller för att du måste.Varför läser du?” (s.2).Här öppnar det
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disjunktiva konjunktionen eller för att det finns fler alternativ som mottagaren
själv kan bidra med.

Värden
De erfarenhetsvärden som återfinns i texten är läsning som en slags själv-utveck -
lande handling. Genom att läsaren känner igen sig själv i sammanhang som egent-
ligen är ovanliga för läsaren når hen självkännedom. Detta görs till motivationen
bakom läsningen, vilket ger ett individualistiskt motiv till att läsa. Här har läsning-
en inget med samhället att göra utan den positiva effekterna av läsning ligger
främst på individnivå. Igenkänning blir också ett viktigt värde i texten, eftersom
det krävs för att läsaren ska kunna uppleva delar av sig själv i boken. Det är igen-
känningen som kopplas till den läsning som klassificeras som den bästa läsningen,
eller den bästa av alla handlingar.

Genom att teckna en idealläsare i form av Jeanette Winterson görs även utan-
förskapet till ett motiv till att läsa och läsaren formas till en outsider i behov av
den alternativa verklighet som böckerna sägs erbjuda. Detta är också ett värde
som knyter läsningen enbart till individen. Att läsa blir till en slags räddning för
den individ som inte känner sig hemma i sina sociala sammanhang.

Genom att nämna Winterson och bygga upp texten kring henne som läsare
skapar texten en slags läshjälte eller läsarideal som skapar ett idealiserande värde
kring bokslukaren och outsidern. Winterson tecknas som en proffsläsare som läser
sig igenom hela biblioteket i bokstavsordning. Detta kräver en erfaren läsare som
klarar av olika texter i stora mängder.

I de expressiva värdena finns en öppenhet där boken görs till en öppen kate-
gori som kan fyllas med vilken mening som helst av mottagaren. De adjektiv som
knyts till att läsa och till boken modifieras och öppnas upp av konjunktionen eller.
På de öppna frågor som texten presenterar ges inga svar, vilket konstruerar en öp -
penhet. Det indefinita pronomenet allt som kopplas till boken öppnar också upp
för mottagarens egna preferenser.

Det enda expressiva värde som definieras i texten är lycklig som knyts till lä-
saren. Lycklig är dock ett relativt öppet adjektiv som de flesta kan relatera till.
Dock ställs lycklig mot normal vilket ställer att läsa i motsats till att vara normal.
Normal som har olika värde i olika grupper där det i vissa grupper är något man
omfamnar när det i andra grupper kan vara något att man förkastar.

De relationsvärden som finns i texten bygger på en tydlig avsändare i form av
läsambassadören. En avsändare som utgår från sig själv och delar med sig av sina
egna erfarenheter som läsare. Det genomgående jag-subjektet ger en individuell
berättelse och håller texten borta från uttryck i form av universella sanningar. Av-
sändaren vänder sig direkt till mottagaren genom användandet av det personliga
pronomenet du. Vem detta du är lämnas relativt öppet i texten och den enda direk-
ta definitionen av mottagaren som går att hitta är att hen förväntas vara en läsare.
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Eftersom texten dock bär ett tydligt tema som kretsar kring utanförskap och läsa -
ren som en outsider antyder detta att mottagaren förväntas känna igen sig i en så -
dan roll. 

Texten har ett nära tilltal fyllt av entusiastiska utrop kring läsning och de
eventuella läsare som är mottagare av texten. Detta ger en informell talspråklig
enkel stilnivå. Här finns inga imperativ och även om texten är skriven i presens
och är uppbyggd av påståenden gör jag-subjektet att texten inte får ett auktoritärt
relationsvärde. Det avsändaren gör är att förmedla en personlig erfarenhet, där bo -
ken, att läsa och läsaren görs till ovanligt öppna kategorier.

Läsningens praktik
Det är främst en personlig läspraktik som tecknas i den här texten. Läsning blir
här till en självutvecklande praktik som innebär att upplevelser av igenkänning
ska få läsaren att hitta sig själv i boken. Det är även en praktik som kan fungera
som ett substitut för verkligheten om verkligheten inte kan ge det individen vill
ha. Läsningens praktik är även något som kan skapa en tillflykt för den som kän-
ner sig utanför och ge lycka till den som inte vill vara normal. Texten bär dock en
öppenhet där mottagaren själv kan välja vilken mening läsningen ska ha. Samti -
digt presenteras dessa val mot en bakgrund av den praktik som avsändaren målar
upp och skapar en förväntan på mottagaren att vara en så pass erfaren läsare att
hen, till exempel, vet varför hen läser. Texten vänder sig därmed till den som re-
dan är initierad i läsningens praktik.

Läsarporträtt 

Barnbokskatalogen är främst uppdelad efter åldersgrupp och i den här årgången av
katalogen har man valt att börja varje åldersindelning med något som bäst be -
skrivs som läsarporträtt. Det är en bild på den läsande, följt av ett uttalande av den
porträtterade. Två av bilderna åtföljs av en lite längre uttalande kring läsning. Det
som skiljer dessa texter från de andra som analyserats är att här är det individer i
egenskap av läsare som uttalar sig och inte ”proffs” som författare delaktiga i nå -
got läsfrämjande projekt. Dessa läsare görs dock till en slags representanter eller
ideal när de lyfts fram på detta viset med bild och ges utrymme att uttala sig kring
läsning. Som det går att se på bildexempel från den här katalogen är alla dessa re -
presentater för läsaren vita, utom en. Alla har svenskklingande namn. En tyskta-
lande man får representera den som läser på att annat språk. Rent visuellt utgörs
katalogens läsrepresentanter därmed av en ytterst homogen grupp.
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För de minsta

Beskrivning
Under avdelningen För de minsta är det Tove Eriksson, som är mamma till en li-
ten bäbis, som kommer till tals: ” Utan någon direkt ansträngning så ser vi till att
språket, bokstäverna och rytmen omger henne redan nu.” (Barnbokskatalogen
2014-2015 s.4) Sammanhanget, som en inledning till en presentation till ett antal
pekböcker, gör här att orden språk, bokstäver och rytm likställs med boken eller
läsning. Detta ger att språk och språkutveckling ges en stark koppling till läsning.
Användningen av verbet omger skapar en bild av denna slags läsning som något
allomfattande som fyller rummet kring barnet. Det vi som är subjekt i satsen refe-
rerar tillbaka på mamman och någon mer, vilket gör dessa till de aktiva subjekten
som ska fylla rummet med språk. Verbet se till har tydliga kopplingar till ansvar
och gör därmed barnets språkutveckling, genom boken, till den vuxnes ansvar.
Detta gör denna läsreprepresentant utan ansträngning. Det som görs utan an-
strängning bär konnotationer till något självklart och som kommer naturligt för in-
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dividen. Detta skapar en bild av en vuxen som med en självklarhet fyller sitt barns
tillvaro med språkutvecklande praktik.

Denna bild förstärks sedan i det lite längre uttalandet som görs av samma lä -
sare. Ett uttalande som fungerar förklarade till hur barnet ska omges av språk.
”Tygböcker ibland leksakerna, en sång i badbaljan, en ramsa när vi byter blöja el -
ler tar på rena kläder (...)” (s.4) Här fylls alla vardagsaktiviteter kring ett barn med
språkutveckling genom den vuxnes försorg. Detta ska sedan ha som resultat att
skapa en nyfikenhet som ska locka barnet till läsning senare i livet: ”Allt det där
är bitar i ett pussel som hon förhoppningsvis själv blir nyfiken på att lägga när det
är dags.” (s.4) Här förstärks även kopplingen mellan språkutveckling och läsning
då det indefinita pronomenet allt, som refererar tillbaka på de språkutvecklande
handlingarna som beskrivs i texten, fungerar som subjekt i satsen. Detta görs ge-
nom att koppla subjektet till ordet pussel som fungerar som en metafor för att läsa.
En metafor som innefattar att individen måste ha alla bitarna, språk, rytm och
bokstäver och kunna sätta ihop dem på rätt sätt för att bli en läsare. Pusslets bitar
som ska ges till barnet av den vuxne, vilket uttrycktes tidigare i texten.

Även bilden av läsning som en allomfattande praktik förstärks i den längre
texten: ”Jag tänker som så med Stina, att det här med läsning inte ska vara någon
stor, separat grej, utan en grund vi lägger.” (s.4) Här blir läsning synonymt med
ordet grund, vilket konstruerar läsning som en bas, ett fundament i barnets liv. En
bas som återigen ska möjliggöras av de vuxna.

Uttalandet har formen av ett direktcitat och subjektet i den här texten är delvis
ett jag. Avsändaren blir därmed tydlig i texten när jag-subjektet gör att uttalandena
görs utifrån avsändaren själv. Detta ger även ett personligt tilltal där det är avsän-
darens erfarenheter och åsikter som texten byggs upp kring. Den korta texten är
uppbyggd av en rad påståenden utan några modifierande verb eller adverb.

Värden
De erfarenhetsvärden som återfinns här är att läsning är i det närmaste synonymt
med språkutveckling. En språkutveckling som de vuxna med självklarhet och lätt -
het fyller barnets hela tillvaro med. I och med att denna läspraktik enligt texten
ska förmedlas under den vardagliga omvårdnaden av barnet förmedlar texten även
ett värde som bygger på läsning som en naturlig del i relationen mellan barnet och
den vuxne. Läsandet blir till en självklar del av interaktionen med barnet. När ord-
et grund görs synonymt med läsning skapar det ett erfarenhetsvärde i där läsandet
blir ett slags fundament i en bebis liv. Ett fundament som ska byggas upp av vux-
na. Detta fundament byggs upp i relationen med barnet där den vuxne rimmar
ramsar, sjunger och pratar med barnet.

Relationsvärdet i texten konstrueras av att uttalandet görs av ett subjekt i jag-
form samt att texten bygger på en rad påståenden. Detta ger ett förmedlande av
personliga erfarenhet och reflektioner. Dessa erfarenheter kan dock sägas skapas
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till ett slags ideal när det är just dessa som lyfts fram i den här kontexten. Den
mottagare som delar textens erfarenhetsvärden kan känna igen sig och bli bekräf-
tad i dessa ideal, när andra kan känna sig främmande inför den. Inte alla föräldrar
har resurser eller möjlighet att på samma naturliga sätt fylla sitt barns tillvaro med
en språkutvecklande praktik, vilket även kan skapa en kravfylld och stressande re -
lation mellan texten och mottagaren.

Läsningens praktik 
Läsandets praktik formas här till en språkutvecklande praktik som konstrueras
som något självklart och naturligt. En praktik som fungerar som del av relationen
mellan bäbisen och de vuxna. Att läsa görs här till ett fundament i barnets tillvaro
som den vuxne ska tillhandahålla, ett fundament som sedan ska leda in barnet i lä-
sandets praktik. Detta ger en kravfull praktik ur den vuxnes perspektiv, när barnets
görs till en passiv mottagare av samma praktik.
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Bilderböcker

Beskrivning
Under avdelningen bilderböcker återfinns enbart ett citat. Det är Pernilla Tobias-
sen som är mamma till Linus tre år som får komma till tals. ”- Böcker ger upple -
velser. Genom att läsa tillsammans får vi många gemensamma upplevelser. Det
händer ofta att vi skrattar år något som påminner oss om en bok vi läst. ” (s.8) Här
förbinds böcker med upplevelser då ordet fungerar som objekt i den inledande sat-
sen. Läsa sammankopplas även det med upplevelser då det görs till ett resultat av
läsningen. Läsning knyts även till ordet gemenskap, när den läsning som beskrivs
är något som görs tillsammans och leder till delade upplevelser. Denna gemenskap
genom att läsa förstärks även av en genomgående användning av ett vi-subjekt.Ett
vi-subjekt vars relation berikas av denna gemenskap genom att den leder till skratt
i andra situationer utanför läsningen.

Även detta uttalande har en form av ett direktcitat och byggs upp kring påstå -
enden utan modifierande verb eller adverb.
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Värden
Genom denna koppling till ord som tillsammans och gemenskap ger texten ett er-
farenhetsvärde som bygger på antagandet om läsning som en social praktik. En
praktik som även här görs till en del av relationen mellan den vuxne och barnet.
Det finns även ett expressivt värde där läsning sammanbinds med upplevelser.

Relationsvärdet formas även här av att erfarenhetsvärdena lyfts fram som en
slags ideal. Även om uttalandet har sin grund i en personlig upplevelse, formas
det till en självklarhet genom att bestå av en rad omodifierade påståenden. Detta
skapar en förväntan på mottagaren att dela dessa värden.

Läsningens praktik 
Här formas läsningens praktik till en del av relationen mellan den vuxne och bar -
net. En praktik som ska skapa gemensamma upplevelser och berika relationen
även vid andra tillfällen än just läsningen.
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Börja läsa

Beskrivning
Under avdelningen Börja läsa är det ett barn som bidrar med ett citat, Elsa Potter
7 år. ”-Vi läste många kapitelböcker och jag ville så gärna kunna läsa i smyg för
böckerna var så spännande och jag ville veta vad som hände efter att vi slutat
läsa.” (s.16)

 Även här knyts ordet gemenskap till läsning då den inledande satsen har ett
vi-subjekt. Ett vi-subjekt som läser tillsammans. Men här går sedan läsningen
över i en mer privat praktik då ett jag-subjekt vill erövra läsningen. Den individu -
ella läsningen förknippas också men något hemlig då det ska göras i smyg. Att läsa
förknippas även med något som är svårt att sluta med, då den individuella läsning -
en här motiveras med att läsaren vill fortsätta för att få veta mer. De böcker Elsa
har kommit i kontakt med sammanbinds med ordet spänning.
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Även detta uttalande har en form av ett direktcitat och byggs upp kring påstå -
enden utan modifierande verb eller adverb, men när varje sats knyt till ett jag-sub -
jekt ger detta ett intryck av förmedlandet av en ren subjektiv upplevelse.

Värden
Det är svårt att tala om erfarenhetsvärden i ett uttalande som så tydligt knyts till
en individs upplevelser genom ett jag-subjekt. Här kommer uttalandet dessutom
från barnet självt, det är inte en annan, vuxen, som uttalar sig om hur barnet ska
påverkas av att läsa. Samtidigt görs detta uttalande till ett slags ideal eftersom det
lyfts fram i den här kontexten. Utifrån det går det att säga att erfarenhetsvärde
bakom texten är att den gemensamma läsningen ska väcka en nyfikenhet, en spän-
ning, som för barnet in i en privat praktik. Där motivationen bakom denna läsning
är att få kontrollen över läsningen genom att kunna läsa vidare och veta mer. Ef-
tersom texten inte bär några expressiva värden och inte definierar några generella
påståenden om vad läsning är, utan helt är uppbyggt kring jag-subjektets upplevel -
ser, blir relationsvärdet att avsändaren förmedlar en rent subjektiv upplevelse.

Läsandets praktik
Läsandets praktik blir här till en individuell upplevelse där att lära sig att läsa mo -
tiveras av spänning och ett behov att kontrollera sin egen mängd av läsning.
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Kapitelböcker 6-9 år

Beskrivning
Under avdelningen kapitelböcker 6-9 år är det Elias Lindberg-Abrahamsson 10 år
som bidrar med ett citat: ”- När mamma eller pappa läser för mig kan jag mer
slappna av och ligga och föreställa mig bilder i huvudet.” Här är gemensamhets
värdet borta och högläsningen blir något de vuxna gör för barnet som sedan leder
till en individuell upplevelse hos barnet, frikopplad från de vuxna. Avsändaren är
inte en del av ett vi-subjekt som läser, utan är objektet som blir läst för. Den indi -
viduella upplevelsen som högläsningen är här, kopplas sedan till en rofylld aktivi-
tet när den knyts till ord som slappna av. Den formas även till något som ska sti-
mulera fantasin när högläsningen ska skapa bilder i huvudet hos den som blir läst
för. Även detta är ett direktcitat som tar formen av ett påstående som förmedlar
jag-subjektets upplevelse av högläsning.
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Värden
Även detta är en förmedling av en personlig upplevelse utan imperativ eller några
generaliserande uttalanden kring läsning. Detta ger ett erfarenhetsvärde där just
den här individuella läsaren knyter att läsa till avkopplande praktik som stimulerar
fantasin. Relationsvärdet bygger på ett förmedlade av en personlig erfarenhet,
men kontexten gör att uttalandet kan upplevas som idealiserande när det fungerar
som en inledning till presentationen av katalogens kapitelböcker.

Läsandets praktik 
Här blir läsandets praktik till en individuell upplevelse av avslappning och beri -
kande av fantasin vilken förmedlas av de vuxna genom högläsning.
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Ungdomsböcker

Beskrivning
Jag väljer att hoppa över avdelningen kapitelböcker 9-12 år, då texten enbart säger
att bilden visar barnboksjuryn och att de läst fem böcker under sommaren. Under
avdelningen ungdomsböcker är det Tova Larsson som är läsaren som framhävs.
Tova är 15 år och bokbloggare. Hon utnämndes till bloggambassadör på det årets
bokmässa. Texten kretsar främst kring bloggande men nämner även varför avsän-
daren läser: ”Tova läser för att se hur andra har det – se världen ur olika perspek-
tiv. Och så är det skönt att bara ta det lugnt och läsa. Men man måste tänka lite när
man läser. Ge tid åt det.” Här kopplas läsningen till en ökad förståelse för omvärl -
den och som en väg att uppleva andra människors liv. Detta görs genom att läs-
ning görs synonymt med verbet se och det den läsande ska se är andra och värl-
den ur olika perspektiv. Här handlar det alltså inte om att hitta sig själv utan ob-
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jektet andra bär tydliga konnotationer till att ta sig bortom sig själv och den egna
delen av verkligheten. Att läsa kopplas även till adjektivet skönt som sedan kopp-
las till adverbialet ta det lugnt och läsa. Detta knyter läsningen till en avkopplade
och rofylld aktivitet men som inte tecknas som helt passiv då läsningen kräver ett
visst engangemang i form av tankar och tid enligt avsändaren.

Uttalandet har formen av en återgiven intervju och är därmed en blandning av
direktcitat och ett refererande till Tova i tredje person. Direktcitatet byggs upp
utan personligt pronomen, utan har ett generellt pronomen man som subjekt. Utta-
landet har formen av ett påstående, där en stats färgas av det modala hjälpverbet
måste.

Värden
Här återfinns ett erfarenhetsvärde där läsning leder till en ökad förståelse för andra
och till ett bredare perspektiv, när texten gör läsning synonymt med att se andra.
Samtidigt kopplas detta värde enbart till avsändaren och detta formar uttalandet
till ett påstående om en individuell upplevelse. En upplevelse som även ges ett ex -
pressivt värde av att vara en rofylld och avslappnade aktivitet.

Här positioneras avsändaren som en erfaren läsare, genom att betecknas som
bokbloggare. Användandet av pronomenet man ger också uttalandet ett relations-
värde av att gälla för alla, vilket tar uttalandet borton enbart den individuella åsik -
ten. Detta förstärks även av det modala hjälpverbet måste vilket formar satsen till
en uppmaning och positionerar avsändaren som någon med rätten att förmedla
uppmaningar till mottagaren. En uppmaning som i detta fallet bär värdet att det
inte räcker att bara passivt läsa och slappa, utan att det även krävs eftertanke för
att formas till en ideal läsning. Även här gör kontexten att uttalandet kan upplevas
som idealiserande, när det framhävs och ges plats som inledning till avdelningen
ungdomsböcker.

Läsandes praktik
Här formas läsandets praktik till något vars motiv är att ge en ökad förståelse för
andra och ge vidgade perspektiv. Detta ska ske samtidigt som denna praktik ska
fungera avslappnade och leda till eftertanke. Även om det är en individuell praktik
som beskrivs görs uttalandet av en initierad läsare och i en sådan form att det ges
drag av att vara mer allmängiltigt och auktoritärt.
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Faktaböcker

Beskrivning
”- Det är kul att läsa och man kan lära sig nya ord och saker i faktaböcker. Ju mer
man läser desto mer spännande blir det. ” (s.50) Detta är ett uttalande av en av bo -
kjuryns medlemmar, Moa Gustavsson. Här knyts adverbet kul till läsandet samti-
digt som läsningen ges en nyttoaspekt när verbet lära förknippas med ordet fakta-
böcker. Spänning är även ett ord som kopplas till att läsa när den sägs öka med en
ökad läsning.

Uttalandet konstrueras kring påståenden i presens, var av en sats modifieras
av hjälpverbet kan. Det är ett generellt pronomen man som fungerar som subjekt.
Uttalandet saknar ett subjekt i jag-form, vilket gör uttalandet mer generellt än per -
sonligt.

Värden
Här finns ett erfarenhetsvärde där läsningen av faktaböcker leder till att läsaren lär
sig nya saker och ord genom att läsa, ett värde som delas av de flesta. Inte lika
självklart är det expressiva värdet som bygger på att läsning, av faktaböcker, ska
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vara underhållande. Ett värde som skapas i texten när adverbet kul knyts till att
läsa.

När texten skriver ut att resultatet av en ökad läsning är en ökad spänning ger
detta ett expressivt värde som bygger på att läsaren söker spänning i faktaboken.
Detta gör att texten förbinder två värden till faktaboken, spänning och underhåll-
ning som vanligtvis knyts till läsandet av skönlitterära texter. Detta ger i sin tur ett
erfarenhetsvärde som likställer läsandet av faktatexter med den skönlitterära läs-
ningen, då de ges liknande värden. Här görs inte läsandet av faktatexten till en
sämre läsning eller mindre god läsning utan görs, implicit, lika spännande och un -
derhållande som läsningen av skönlitteratur.

Det relationsvärde som finns i texten skapas av det generella pronomenet man
och av att uttalandet är i form av påståenden i presens. Detta ger ett värde där av -
sändaren uttalar sig generellt om hur läsning, som ska/kan gälla för alla, i stället
för att förmedla en subjektiv upplevelse av att läsa faktaböcker.

Läsandes praktik
Här införlivas även läsandet av faktatexten i läsningens praktik. En praktik som
ska leda till en ökad spänning samtidigt som den ska leda till att läsaren kanske lär
sig något nytt. Denna praktik konstrueras som något som gäller för alla och inte
bara för avsändaren.
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Andra språk

Beskrivning
”Jag har fått mina gamla barnböcker på tyska från min mamma, nu läser jag dem
för min son. Vår tanke är att han ska bli tvåspråkig. Böckerna hjälper till, gör att
vi får in tyskan i vår vardag på ett naturligt och roligt sätt.” (s. 57) Citatet kommer
från Peter Krahl som är pappa till Oskar 18 månader. Återigen kopplas läsning till
språket och språkutveckling. Här är det substantivet böcker som knyts till verbet
hjälpa till och därmed görs till ett stöd att få in ett andra språk i barnets liv. Detta
stöd som böckerna ska ge knyts sedan till adverben naturligt och roligt, vilka görs
till en beskrivning av hur språket ska förmedlas till barnet. Detta görs till en be -
skrivning av en personlig erfarenhet då subjektet i satserna är ett vi.

Värden
Det erfarenhetsvärde som återfinns här är att språk, språkutveckling, böcker och
läsning hänger ihop. Böckerna görs till ett stöd i denna utveckling i texten. Detta
värde utvecklas sedan till att detta stöd till språkutvecklingen uppstår nästan av sig
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själv och utan ansträngning. och på ett underhållande sätt. Detta görs genom att
adverben naturligt och roligt knyts till de böcker som ska förmedla språket till
barnet. Detta ger ett erfarenhetsvärde där språkutveckling bara händer av sig själv
på ett kul sätt genom böcker och läsning.

Relationsvärdet byggs upp av att uttalandet har formen av ett förmedlande av
en personlig erfarenhet genom att subjektet är ett vi. Detta gör uttalandet mer per -
sonligt och mindre till en generellt gällande utsaga. Samtidigt kan även detta utta -
lande tolkas som ett ideal då det lyfts fram på detta sättet.

Läsandets praktik
Här blir läsandets praktik återigen till en del av barnets språkutveckling. En språk-
utveckling som genom böckerna förmedlas lätt och underhållande till den som ska
bli ett tvåspråkigt barn.
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Barnbokskatalogen 2014-2015

När böckerna blir levande

Beskrivning
Inledningsvis i barnbokskatalogen har läsambassadören, en vit kvinna med
svenskt namn, ordet i form av en inledande krönika. Överskriften är ”När böcker
blir levande” (barnbokskatalogen 2014-2015 s.3). Här förknippas boken med ad-
verbet levande. Detta ger ett bildspråk som gör boken till något med en inre driv-
kraft och potential att gå från dött ting till något med ett eget liv. ”För precis som
jag tänker på människor som faktiskt existerar i verkligheten så tänker jag på så-
dana jag hittat på.”(s.3) ”Samma sak händer ibland när jag läser andra författares
böcker” (s.3) Här tydliggörs det att det är när boken möter läsaren som denna ani-
mering kan ske och det som främst kommer till liv är bokens karaktärer. ”Griggs
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och Talyor finns” (s.3)Detta formar läsaren till en slags magiker som genom sin
läsning kan materialisera bokens karaktärer. Den magiska dimensionen förstärks
med av ordet böcker förknippas med ”Det är det som är den stora stora magin
med böcker.” (s.3). Här formas processen att läsa till en saga i sig själv, en spän -
nande berättelse där boken genom stor magi kommer till liv och de fiktiva karak -
tärerna blir verkliga personer.

Till denna magiska process kopplas adjektivet underbart som förstärks av ett
utropstecken och ordet så vilket gör meningen till ett tydligt utrop i talspråklig
stil. ”Det är så underbart!” (s.3). Denna förstärkning med verbet i presens gör det -
ta uttalande till en självklarhet. Det finns inget utrymme, i texten, för att det inte är
underbart att läsa och därmed bär uttalandet en förväntan på mottagaren av texten
att hen har samma syn på läsning som avsändaren.

Läsning är här även synonymt med möte, men mötet kan även sägas vara en
metafor för läsning. ”Man möter något eller någon som berör en och kanske för -
ändrar en.” (s.3). Mötet uppstår när bokens karaktärer kommer till liv, vilket sker
genom att någon läser en bok. Detta möte berör och förändrar och dessa verb
knyts därmed till läsning i texten (s.3). Böcker knyts även till substantivet kultur
genom att ordet inkluderas i mötesmetaforen.” Det här är den stora magin med
böcker, och med kultur i allmänhet” (s.3) Eftersom meningen syftar tillbaka på
processen där bokkaraktärerna blir levande, är det inte bara genom läsningen som
dessa magiska möten kan ske utan även genom ”kultur i allmänhet”. Böcker blir
därmed synonymt med kultur, en kultur som därmed även ska beröra och förändra
precis som boken. Dessa verb är i presens och verbet förändrar är modifierat med
adverbet kanske när berör inte är det. Detta ger att läsa in att läsning och kultur
ska beröra och ibland även förändra.

Boken som mötesplats för nya vänner är en genomgående metafor:”Det är
bara att öppna första sidan och där är de.” (s.3) Denna metafor innebär att läsning
formas till en handling som är så uppslukande och intensiv att karaktärerna kom-
mer till liv och kan upplevas som riktiga vänner. Vänner som är tillgängliga hela
tiden genom läsningen eller omläsningen. Läsning blir här även synonymt med att
göra besök och träffa nya eller gamla vänner. ”Till skillnad från sina verkliga vän -
ner kan man besöka sina bokliga när man vill” (s.3) Det är dessa bilder och ordval
som drivs genomgående i texten.

Texten är inledningsvis skriven i jagform: ”För precis som jag tänker på män-
niskor som faktiskt existerar i verkligheten så tänker jag på sådana jag hittat på.”
(s.3). I sista stycket övergår dock texten till att använda ett generaliserande prono -
menet man som subjekt. ”Man möter någon...” (s.3) Här är det alltså inte längre en
beskrivning av avsändarens egna upplevelser utan avsändaren väljer att inkludera
alla i sin beskrivning genom pronomenet man.

I Power and Language tar Fairclough bara upp de personliga pronomenen och
deras eventuella effekt på texten och nämner inte de andra varianterna. Man är ett
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generaliserande men också inkluderande pronomen. Det kan användas som en re-
ferent som hänvisar tillbaka på avsändaren, samtidigt som det kan referera till
vem som helst. Den generaliserande effekten, som är väldigt tydlig i detta exem-
pel, är att pronomenet formar ett uttalande om en personlig upplevelse till något
som kan/ska/bör gälla för alla. När pronomenet dessutom kombineras med verb i
presens förstärks effekten av en allmängiltig sanning. Fairclough menar, som
nämndes tidigare, att verb i presens ger ett uttalande formen av en självklar san-
ning (Fairclough 2001, s.107). Alla uttalanden om läsning och boken, i läsambas-
sadörens text, är dessutom i påstående form och detta förstärker också intrycket av
uttrycket av en odiskutabel sanning.

Att använda man i stället för jag indikerar också en talspråklig stil eftersom
man ofta undviks i de högre stilnivåerna. Det talspråkliga kommer även fram i ut -
rop som ”Ojoj” (Barnbokskatalogen 2014-2015, s.3) och korta meningar samt an-
vändandet av det personliga pronomenet jag, som inte heller är speciellt vanligt i
en högre stilnivå. Tilltalet blir därför enkelt och talspråkligt.

Värden
Bilden av läsning som en magisk handling knyter läsning till i det närmaste meta -
fysiska värden och vilar på ett erfarenhetsvärde där magi är positivt och lockande
och inte flummigt och avskräckande. När verb som beröra och förändra kopplas
till läsning bildar det ett erfarenhetsvärde där dessa verb blir till något positivt och
eftersträvansvärt. Detta skapar ett antagande att läsaren vill blir berörd och föränd-
rad, att det är ett mål i sig. Texten bygger även på ett erfarenhetsvärde där det är
självklart att böcker är synonymt med kultur och att kultur är en självklar del av
livet. Vän-metaforen ger texten ett inkluderande erfarenhetsvärde på det sätt att
viljan att ha vänner är allmänmänsklig, något alla kan känna igen sig i.

Genom att använda presens och meningar i form av påståenden, oftast utan
modala adverb eller hjälpverb, positionerar sig avsändaren som någon som levere-
rar sanningar för mottagaren att ta in. Något som förstärks av att subjektet först
har jagform men sedan går över i det generella pronomenet man. Först förmedlar
texten en berättelse om en personlig erfarenhet som sedan går över i ett generali -
serande i och med att subjektet förändras till man.

De relationsvärden detta bär är att avsändaren positionerar sin som någon med
rätten att definiera vad som är läsning och i förlängningen vilka värden som ska
förknippas med läsning. Det generella pronomenet bär även ett relationsvärde som
innebär att avsändaren tar sig rätt att tala för alla. Hade hela texten varit skriven i
jag-form, till exempel, hade det gett ett helt annat relationsvärde, då det hade for -
mat texten till en berättelse om en personlig upplevelse i stället. Samtidigt är pro -
nomenet man inkluderande på det sättet att det kan refererar tillbaka på vem som
helst. Den tänkta mottagaren blir inte definierad i texten när subjektet i satserna är
ett man. Dock krävs av mottagaren att hen ska kunna känna igen sig i de tydliga
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erfarenhetsvärden som texten vilar på för att kunna inkluderas i textens ideala sub-
jekt.

Texten är skriven i en talspråklig informell stil. Fairclough skriver att en for-
mell stil är ett sätt att begränsa tillgängligheten för texten, då det kan verka av -
skräckande på vissa grupper (Fairclough 2001, s.54). En talspråklig informell stil
borde då vara inkluderande och visa på en vilja att vara tillgänglig för alla. Samti-
digt måste en för informell stil kunna ha samma verkan som en hög stilnivå då det
kan verka avskräckande i form av att den är för enkel och långt under nivån som
mottagaren befinner sig. Det kan, till exempel, vara för barnsligt och på det sätt
verka avskräckande. En låg stilnivå borde också tydligt forma en tänkt mottagare
och hur avsändaren tänker att man bör tala till denna, vilket i sin tur gör att texten
förmedlar ett tydligt relationsvärde.

Eftersom den aktuella texten är skriven i en talspråklig stil med flera utrop
och enkla meningar och ordval går det att ana att den tänkta mottagaren är ett barn
som behöver lättlästa texter.

De expressiva värden som knyts till läsning och boken i den här texten är stor
magi, underbart, kultur, som berör och förändrar. Läsaren förknippas inte med
tydliga expressiva värden men i förlängningen formas en slags ideal läsare genom
att vissa värden knyts till läsning och böcker. Här blir läsaren till någon som vill
bli berörd och förändrad, som upplever stor magi under sin läsning. Det är någon
som finner läsning som något underbart och som är en van kulturkonsument eller i
varje fall någon som anser att kultur är viktigt i livet och samhället.

Läsningens praktik
Läsambassadören ställer här ganska höga krav på läsningens praktik. Det är en
handling som ska beröra och som kan förändra. Praktiken ska upplevas som un-
derbar stor magi. Det är även en praktik som med självklarhet knyts till ordet kul -
tur. Läsning innebär även ett möte med fiktiva karaktärer som kan förvandlas till
riktiga vänner, alltså handlar läsning här om läsningen av fiktion och inget annat.
Det är böcker som ska bli levande och ingen annan slags text. Öppnandet av en
första sidan antyder att det är fysiska böcker det handlar om och inte om böcker
på skärm eller i form av ljudböcker. Läsningens praktik har här den fysiska boken
som objekt.
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Paus - du och en bok

Beskrivning
I slutet av barnbokskatalogen finns mer text om läsning. På det näst sista uppsla -
get presenteras en lässatsning riktad mot unga idrottare: Paus - du och en bok
(s.64). Här förknippas läsningen inledningsvis med ordet paus. Läsning blir där-
med synonymt med ett avbrott i vardagen eller det som man gör i vanliga fall.
Varför just ordet paus används utvecklas inte vidare i texten utan får hänga lite för
sig själv. Innehållet i pausen definieras dock, den ska bestå av läsaren och en bok:
”Paus - du och en bok”. Detta antyder att läsning är en ensam handling och att det
är böcker som ska läsas och inte, till exempel, tidningar eller webbsidor.

I texten förknippas även läsning starkt med lust genom att nominaliseringen
läslust upprepas genomgående. ”Över hela landet jobbar idrottsföreningar och
biblioteket tillsammans för att väcka läslusten hos barn och unga.” (s.64). Denna
nominalisering är en sammanslagning av verbet läsa och substantivet lust eller ad -
jektivet lustfyllt och döljer processen att ha lust att läsa eller det lustfyllda i att
läsa. Den information som försvinner genom denna nominalisering är främst sub-
jektet och objektet. Vem det är som ska ha lust att läsa och vem menar att det är
lustfyllt att läsa eller att läsa innebär lust. Det gör läslust till ett självklart begrepp
som inte kan eller ska ifrågasättas, det lustfyllda i att läsa är självklart.

Självklarheten i att läsningen är lustfylld förstärks genom att verben väcka
och sprida kopplas samman med läslust. ”(…) för att väcka läslusten hos barn och
unga” (s.64). Användningen av verbet väcka antyder att läslusten i det närmaste är
en inneboende kraft som finns hos varje barn. Lusten att läsa finns där naturligt.
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Det gäller bara att få denna lust att komma till liv. Detta ska ske med hjälp av vux -
na från idrottsföreningar och bibliotek.

Som underrubrik till texten står det: ”Läslusten sprider sig hos unga idrotta-
re!” (s.64).När läslusten får ta subjektplats i satsen och när predikatet är i presens,
antyder det att läslusten i sig har en inneboende kraft och kan att sprida sig själv.
Detta gör att det lustfyllda i att läsa formas till en naturlag och en naturkraft.

I texten finns en så hög frekvens av ordet lust och läslust att det går att påstå
att läsning här blir synonymt med och klassificerad som läslust. Läsa är att läsa av
lust, ingenting annat. Det är denna slags läsning som ska leda fram till positiva re-
sultat och det är läslusten som blir det viktiga i den här texten. Läsningen ska dock
inte bara ske av lust den ska också ske utan krav. Texten definierar därmed vissa
villkor som måste uppfyllas för vad som är läsning. ”Att läsa av lust – och utan
krav- ger dig rikare språk, en större förståelse för världen – och en bättre chans att
förstå olika typer av texter” (s.64).

När dessa krav är uppfyllda knyts vissa värden till läsning. Det ska ge ett rika-
re språk, en större förståelse för världen och en bättre chans att förstå olika slags
texter. Läsning förknippas starkt med substantivet förståelse, förståelse för värl-
den och för texter. Läsning kopplas även till adjektivet berikande i den mening att
språket ska bli rikare av läsning. Läsning sammanbinds därmed även till språket.
Det är relativt generella och breda ord som läsning knyts till och vad dessa be-
grepp innebär utvecklas inte mer i texten.

Texten utvecklar även vad som händer när dessa villkor, som nämndes ovan,
inte uppfylls. ”Målet är att vända den negativa trenden; färska undersökningar vi-
sar att många unga i Sverige läser sällan och har svårt att förstå lite svårare texter”
Här ställs läslusten i motsatsförhållande till en ”negativ trend”, där subjektet
”många unga” sällan läser och därmed har svårt att förstå lite svårare texter. Detta
uttalande backas upp av att ”färska undersökningar” visar på att det är så vilket
gör uttalandet till en förmedling av fakta . Här likställs därmed att läsa sällan med
att ha svårt att förstå svårare texter. Vad dessa unga läser sällan definieras inte i
texten, men eftersom lustläsningen tas upp i nästa mening hamnar den lässorten i
ett motsatsförhållande till att läsa sällan. Boken är det enda format som nämns i
samband med läsning och detta gör att texten vilar på ett antagande om att det är
just böcker som ska läsas. Det blir underförstått att det är läsandet av böcker som
unga gör sällan och som leder till negativa konsekvenser. Detta understryker att
texten vilar på och förmedlar ett klassificeringssystem där läsning är synonymt
med lustläsning av böcker. 

Läsaren är en nominalisering som dyker upp i den här texten: ”Du som läser –
visa det så väcker du läslusten hos andra. Du blir en förebild, en läshjälte. Du som
vill bli en läsare – säg det till någon som läser och be om ett boktips” (s.64). Läsa -
re är något du kan bli och den som redan är en läsare är en hjälte och en förebild
som kan sprida läslust omkring sig. Det är därmed starka positiva värden och po -
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tentialer som knyts till läsaren. Det räcker att visa att du är en läsare för att läslus-
ten ska spridas till andra, enligt texten, vilket fyller denna handling med stor po-
tential. Läsare är något man blir genom att läsa böcker, inte genom andra medium,
eftersom texten fastställer att det är genom boktips från en annan läsare som är vä-
gen till rollen som läsare. Verbet indikerar även att läsare är något man förvandlas
till som en roll eller titel som ska erövras.

Läsning förknippas här, precis som i den första texten, med vänskap då läs-
ning kan leda till ”läsvänner”.Ord som hjälte, förebild och vänner skapar en bild
av läsaren som någon som är i interaktion med sin omgivning. För att vara en fö -
rebild och hjälte krävs att det finns någon att vara det inför. När läsning leder till
vänner förutsätter det att det finns andra läsare som kan bli dessa läsvänner. Del-
aktighet blir därmed ett annat ord som indirekt knyts till läsning och läsaren.

Delaktigheten konkretiseras av att mottagaren uppmanas att berätta om sin
läsning. ”Berätta om din läsning genom att ta en bild på dig och din favoritbok el -
ler din favoritplats att läsa på.” Detta berättande ska sedan ske genom det sociala
mediet Instagram. Detta gör att denna delaktighet förutsätter vissa kriterier. Till
exempel förutsätter det att mottagaren har en självklar tillgång till en viss utrust -
ning som en mobiltelefon, dator eller surfplatta. Det förutsätter även att läsaren
har en plats som kan vara hennes egen favoritplats och en tillgång till böcker och
redan har en favoritbok, alltså redan är en utvecklad läsare.

Subjektet i den här texten varvas mellan att vara ett du och ett vi. Detta ger en
ambivalens i textens antagna mottagare. Det första du:et refererar tillbaka på nå-
gon som ska väcka läslust hos barn, när nästa du refererar tillbaka på någon som
ska övertalas att börja läsa: ” Att läsa av lust – och utan krav – ger dig ett rikare
språk.” (s.64). Detta ger ett intryckt att texten talar till det läsande barnet och de
institutioner som ska skapa läsande barn samtidigt. Detta förstärks av att texten
först berättar om den negativa lästrenden och sedan vänder sig till ett du som ska
få ett rikare språk. Sedan följer ett vi som ska väcka läslust hos barn och unga och
söka bidrag hos kulturrådet. ”Kulturrådet ger därför bidrag till läsfrämjande pro -
jekt mellan idrottsföreningar och bibliotek. Tillsammans kan vi väcka läslusten
hos barn och unga” (s.64). Detta gör att texten riktar sig till två olika mottagare på
samma gång. Samtidigt ger blandningen av objektsformen i första och andra per-
son i plural att du:et kan upplevas som inkluderat i vi:et. Denna blandning ger bar -
net en del och ett ansvar i att sprida läsningens praktik till fler unga. Detta ger i sin
tur en tredje mottagare, barnet som redan är en läsare.

Pendlingen mellan du och vi ger också ett direkt tilltal. Vilket ger en effekt av
att det som texten förmedlar förväntas gälla för alla som läser texten. Texten talar
direkt till dig, du som läser. Det är du som ska bli en läshjälte och det är du som
får ett rikare språk av att lustläsa. Det i sin tur konstruerar en tydlig ram kring vem
som är den förväntade mottagaren, textens ideala subjekt. Det är den som kan
känna igen sig i detta du:et.
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Precis som den första texten är den här skriven i presens och meningarna är
utformade som påståenden och direkta uppmaningar. ”Du som läser – visa det så
väcker du läslusten hos andra.” (s.64). Detta formar texten till en rad uttalande
som blir till okränkbara självklarheter. Det finns inga modala hjälpverb eller ad -
verb som kan forma meningarna till mer öppna uttalanden med plats för mottaga -
rens åsikter och erfarenheter. Detta gör även att de värden som förknippas med
läsning inte blir förhandlingsbara. Det texten uttrycker förväntas gälla för både av-
sändare och mottagare utan modifikation. Det finns även ett antal uppmaningar till
mottagaren från avsändaren. ”Du som vill bli en läsare – säg det till någon som lä-
ser och be om ett boktips.” Dessa uppmaningar modifieras inte heller av adverb
eller hjälpverb utan får stå som rena uppmaningar till den, i det här exemplet, bli -
vande läsaren.

I den här texten finns också ett antal utrop. Utrop ger ett intryck av känslo-
samhet som ger en effekt av en slags närhet mellan avsändare och mottagare ge-
nom att visa på känslor (Reyes 2011, s.67). Utrop är också ett element som ger en
mer informell stil och ett talspråkligt intryck. De känslor som går att knyta till ut -
ropstecknet i den här texten är entusiasm och emfas. ”Tillsammans kan vi väcka
läslusten hos barn och unga!” (s.64). Känslor, eller substantiv om man så vill, som
i sin tur knyts till läslust och spridandet av den samma, men även till det barn som
vill vara med och läsa ”Så kul!”(s.64). Det senaste exemplet visar att det även i
den här texten finns korta känsloutrop, vilket ger ett intryck av ett tilltal som vux-
na gärna använder när de pratar med mindre barn.

Utifrån detta går det att slå fast att textens tilltal formas av en blandning av
stilnivåer. Korta utrop blandas med ren fakta. Precis som i växlingen mellan du
och vi i texten ger textens tilltal en effekt av ambivalens. En ambivalens kring den
tänkta mottagaren vilken utgöras av en blandning mellan vuxna som arbetar med
läsfrämjande,barn som läser och barn som vill börja läsa.

Värden
I texten återfinns ett erfarenhetsvärde vilket konstruerar lustläsningen av böcker
till en synonym till läsning. Andra slags läspraktiker som läsa och skriva sms,
chatta eller läsa undertexter i en film, som många barn gör varje dag innefattas
därmed inte i att läsa. I texten är det underförstått att det är läsande av böcker som
menas med att läsa. Detta gör att texten förmedlar ett värde som bygger på det
självklara i att att läsa är synonymt med att läsa böcker. Det tas därmed för givet
att den ståndpunkten ska förstås och delas av mottagaren. 

Lustläsningen förknippas sedan med pragmatiska värden blandande med mer
idealistiska värden. Lustläsning förbinds med praktiska värden som ett rikare
språk och en bättre läsförståelse. De mer idealistiska värdena tar sitt uttryck i utta -
landen om lustläsningens väg till en större förståelse för världen. Detta gör att tex -
ten vilar på erfarenhetsvärden som bygger på att dessa kunskaper är något alla
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värdesätter och vill tillgodogöra sig, att en ökad förståelse och berikande av livet
är viktiga delar av läsningen. Texten gör detta till motivationen bakom läsningens
praktik.

Att läsning är lustfyllt är ett annat erfarenhetsvärde i texten. Detta värde vilar
på förutsättningen att mottagaren tycker att lust är ett ändamål i sig. Detta ger att
andra sätt att läsa som att läsa för att få information, göra läxor exkluderas ur tex -
tens världsbild.

Delaktighet är ett annat erfarenhetsvärde i texten. Ett värde som förutsätter att
mottagaren vill vara delaktig samt har ett sammanhang att vara delaktig i. Delak-
tigheten innebär alltså vissa förutsättningar som inte kan infrias av alla. Det sam-
ma gäller även för delaktigheten i själva lässatsningen som texten beskriver. Den
riktar sig till den som är med i en idrottsförening, vilket inte alla är. Mottagaren
kan vara med i en virtuell satsning men även denna kräver vissa förutsättningar:
En tillgång till böcker, en favoritbok, en favoritplats och en dator/surfplatta/tele-
fon. Detta gör att texten vilar på ett antagande att mottagaren har en självklar till -
gång till detta.Ur detta formas ett erfarenhetsvärde som konstruerar vissa villkor
kring läsaren och hens materiella förutsättningar.

De expressiva värden som konstrueras i texten bygger också på delaktighet.
Genom att visa upp sitt läsande blir läsaren en läshjälte och förebild. Detta är rela-
tivt öppna värden som många kan relatera till, men återigen kräver detta ett sam -
manhang att vara delaktig i. För att kunna bli en hjälte behövs ett sammanhang att
kunna interagera med och i. En förebild kräver också någon, i detta fallet ickeläsa -
re, att vara en förebild för. Detta är även något du bara kan bli om du läser och kan
visa upp det, vilket utesluter ickeläsaren eller den som inte har möjlighet att doku -
mentera och/eller visa upp sitt läsande. Det kräver även någon som kan se läsaren
för att hjälterollen ska bli verklighet. Samtidigt uttrycks detta genom ett påstående
i presens utan modala adverb eller verb, vilket visar på att texten vilar på ett anta -
gande att detta är något alla har tillgång till.

Även de relationsvärden som återfinns i texten bygger till viss del på delaktig -
het. När subjektet i texten växlar mellan att vara ett du och sedan ett vi, inkluderas
detta du i vi:et. När vi:et syftar på läsfrämjare skapar detta en inkluderande posi-
tion där avsändaren öppnar upp för mottagarens delaktighet i det läsfrämjande ar -
betet. Detta gör att texten ger det redan läsande barnet ett ansvar, men också en
möjlighet, att vara med och ta ansvar för att läslusten sprids till andra unga. Detta
blir ett slags myndighets förklarande av mottagaren, i alla fall av den mottagare
som redan är en, så kallad, läsare.

Tilltalet i texten är känslosam med sina utropstecken och med ett direkt tilltal
med subjekten i andra person singularis och pluralis. Texten är uppbyggd kring
påståenden och uppmaningar i presens skrivna i blandad stilnivå som pendlar mel -
lan talspråk och fakta skriven i lite mer formell stil. Tilltalet och stilnivån formar
en närhet mellan avsändare och mottagare, samtidigt som påståendena och upp-
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maningarna i presens positionerar avsändaren som en auktoritet i relation till mot-
tagaren. Närheten gäller bara den mottagare som kan känna igen sig i texten och
vara en del av det vi som tecknas där. Vi som läser eller som vill bli den läsare
som texten skriver fram, en närhet som alltså kan verka både inkluderande och ex -
kluderande på samma gång. Avsändaren positionerar sig som en auktoritet på läs-
ning och läsningens konsekvenser, men även som en auktoritet på vem en läsaren
är.

Läsningens praktik 
Läsningens praktik formas här till en lustfylld läsning som ska leda till praktiska
resultat som större ordförråd och en bättre läsförståelse. Det går även att uttyda
mer idealistiska motiv bakom läsningen som att den ska leda till en större förståel-
se och delaktighet rent generellt. Det är den lustfyllda och kravlösa läsningen som
kan leda till dessa positiva resultat, alla annan slags läsning finns helt enkelt inte
inom textens världsbild. Läsningens praktik har även i den här texten den fysiska
boken som främsta objekt. Delaktigheten som läsningen här ska leda till är dock
villkorad, då den försätter att du redan har erövrat rollen som läsare och har vissa
materiella förutsättningar.
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Idrott + läsning = sant

Beskrivning
På sidan 65 skriver Johan Unenge, som är läs-coach i paus projektet och vit man
med svenskklingande namn, mer om läsning. Den här texten förklarar vad du
måste göra för att kunna leva på den idrott mottagaren utövar och riktar sig där -
med exklusivt till idrottande barn och unga. Idrottande barn som dessutom är så
målmedvetna att de tänker leva på sin idrott. ”Men om du tänkt leva på din idrott
(och det är klart att du ska) behöver du använda vinnarskallen på ett nytt sätt” (s.
65). Texten radar sedan upp ett antal måsten som mottagaren behöver göra för att
nå sitt mål. ”Du måste förstå varför det går dåligt ibland” ”Du måste fundera över
vem du är” ”Du måste förbereda ditt huvud på att vad som helst kan hända” ”Du
måste våga säga förlåt” (s.65.) Dessa måsten ska övervinnas genom att mottaga-
ren kopplar på ”vinnarskallen på ett nytt sätt” (s.65).
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Detta nya sätt går ut på att träna vinnarskallen:”Men hur gör man det? Det finns
flera tusen träningsredskap i din skola. I biblioteket står de.” (s.65) Detta gör att
texten implicit kopplar ihop verben som återfinns i måste-satserna, som förbereda,
våga, förstå, till läsning. Läsning ska förbereda för livets olika vändningar och för
att träffa olika människor och komma överens med dem. Det ska göra att man vå-
gar säga förlåt och stå på egna ben. Genom läsning ska man förstå sig själv och de
situationer man möter. Läsning kopplas här även direkt ihop med komparativa ad -
verb som, bättre, snabbare, smartare och snällare. ”Att läsa böcker är det enskilt
mest effektiva sättet att träna din hjärna till att tänka bättre, snabbare, smartare,
snällare” (s.65)

 Läsning kopplas främst till skolkontext i texten, eftersom det är i skolan vin-
narskallen ska användas och tillänga sig modet och förståelsen, och så vidare, som
läsning ska leda till. ”Då går du ju i skolan. Precis. Och det är där du verkligen be -
höver vinnarskalle” Läsning blir därmed något som knyts till skolan. Det är i sko-
lan mottagaren ska hitta träningsredskapen i form av böcker. Läsning kopplas där-
med även här till boken som medie. Det är dessutom den fysiska boken som det
syftas på, då dessa böcker ska hittas på hyllorna i ett skolbibliotek.” I biblioteket
står de. Hylla efter hylla” (s.65) Texten förutsätter därmed även att mottagen går
på en skola med ett skolbibliotek.

I citaten ovan återfinns ett bildspråk som byggs upp av idrottsmetaforer. Bo-
ken liknas vid ett träningsredskap. Hjärnan ska genom läsning gymnastiseras och
tränas. Detta konstruerar idrott som en synonym till idrott. Synonymer vars prak -
tik fungerar på samma sätt och där den ena kan stödja den andra. Detta förstärks
av att läsaren kopplas ihop med en annan nominalisering,vinnaren som har starka
konnotationer till idrottsvärlden. Detta görs genom att koppla, den så kallade, vin-
narskallen till någon som läser och därmed tillskansar sig de positiva värden hen
behöver för att bli framgångsrik. Det är en vinnarskalle som läser. På detta sätt blir
förloraren en antonym till läsaren i den här texten.

Vinnarskallen som definieras även som någon som är envis och aldrig ger upp
och som inte vill förlora. Detta ger en bild av läsning som en svår utmaning där
risken finns att misslyckas. ”Jag har träffat många (vinnarskallar) som aldrig ger
sig. Som kämpat ända till slutsignalen.” (s.65). Läsning som något svårt förstärks
även av att vinnarskallen beskrivs som någon som måste kämpa för att lyckas.
Detta ger att idén om idrott som synonymt med läsning förstärks, men även att
läsning förknippas med en praktik som är svår och som har vinnare eller förlorare.
En praktik som ” inte funkar om du inte ger dig sjutton på att klara det” (s.65). 

Texten lägger dessutom orden i munnen på en presumtiv mottagare som kny-
ter adjektiven jättejobbigt och svårt till läsning: ”Men läsa är ju jättejobbigt och
svårt kanske du invänder. Jag säger är du en vinnarskalle eller inte…?” (s.65) Sat -
sen modifieras dock av ett adverb kanske vilket öppnar upp för möjligheten att
inte alla kopplar ihop dessa negativa adjektiv till läsning. Detta gör att texten vilar
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på ett antagande att läsning kan upplevas som negativ och svårt av mottagaren av
texten. Eftersom mottagaren tydligt tecknas som en ung idrottare, förmedlar av -
sändaren att den som gillar idrott har svårt för läsning.

Textens subjekt är inledningsvis i första person singularis, jag, som sedan går
över i andra person singularis, du. Texten går från att tala utifrån avsändarens per-
spektiv till att tala direkt till mottagaren. Detta ger ett direkt och nära tilltal som
tydligt definierar den hypotetiska mottagaren, den som kan känna igen sig i detta
du.

I texten återfinns även uttalanden som avsändaren lägger i mottagarens mun,
vilket formar vissa delar av texten till en fiktiv dialog mellan avsändare och mot -
tagare. ”Men det är ju en som aldrig ger sig, kanske du säger.” (s.65). Dessa utta-
landen modifieras av adverbet kanske, vilket öppnar upp för att inte alla mottagare
behöver kännas vid de uttalanden som läggs i deras mun. Samtidigt tydliggör det-
ta stilgrepp de antaganden som avsändaren knyter till mottagaren. Dessa antagan-
den är att mottagaren är en envis vinnarskalle som vill leva på den idrott hen ut-
övar, samt tycker det är jättejobbigt och svårt att läsa.

Stilnivån är talspråklig och informell. Texten är uppbyggd genom korta me-
ningar som ibland bara är ett ord: ”Ilska. Svärord” (s.65). Ord som ”typ” och
”mäh” understryker den talspråkliga stilen och ger ett intryck av att försöka likna
ett slags ungdomsspråk. Detta lite lättsamma tilltal ställs sedan i kontrast till att
texten till stor del är sammansatt av ett antal uppmaningar och påståenden.

Uppmaningarna förstärks dessutom av det modala hjälpverbet måste. ”Du
måste fundera över vem du är.” (s.65) Det modala hjälpverbet måste återfinns i så
många meningar att det blir, det som Fairclough kallar, en ”overwording” av ord -
et. En anhopning av ordvalet måste, förstärker avsändarens positionering som
auktoritet eftersom måste bär konnotationer till förmaningar, tillsägningar. I den
här texten formar hjälpverbet påståendena till stränga uppmaningar utan öppning-
ar för mottagarens eventuella alternativa världsbild.

Värden
De erfarenhetsvärden som kopplas till läsning i Idrott + Läsning = sant är främst
att läsning är utvecklande och leder till en ökad förståelse för världen och subjek -
tets position i den världen. Läsning ska leda till insikter som utvecklar jaget och
som gör det lättare för jaget att förhålla sig till sin omvärld. Läsning tecknas som
en slags självutvecklande kraft som ska leda till mod, förståelse och självinsikt. I
texten återfinns därmed en idealistisk syn på läsning.

Parallellt med denna idealistiska syn förmedlar texten en pragmatisk syn på
läsning. Där läsningens syfte blir att utveckla läsarens förmåga att tänka och till -
ägna sig kunskap. Läsning tecknas även som en praktisk praktik som ska leda till
mervärden i andra praktiker som, till exempel, idrott. Det pragmatiska synsättet på
läsning förstärks även av att läsning knyts till en skolkontext i texten. Motivet

65



bakom varför du ska tillänga dig vissa idealistiska förmågor är på detta sätt prag-
matiskt när det ska leda till att bli bättre på den idrott läsaren utövar.

Samtidigt som läsning ska ha dessa positiva pragmatiska och idealistiska ef-
fekter vilar texten på erfarenhetsvärden som formar läsning till en svår och otill-
gänglig praktik. Detta görs genom användningen av idrottsmetaforer för att illu -
strera svårigheten med att läsa. Det görs även genom att texten beskriver att det
krävs samma ansträngningar för att tillägna sig läsningens praktik som när man
vill vinna en idrottstävling. Texten formar även erfarenhetsvärdens som bygger på
att mottagaren av texten, idrottande unga, delar den här synen på läsning som nå -
got svårt och ”jättejobbigt”. En praktik som enbart en vinnare kan bemästra vilket
antyder att den som inte klarar läsningen är en förlorare. Läsning blir därmed en
praktik, i texten, där barnet riskerar att misslyckas.

De expressiva värden i texten utgörs främst av komparativa adverb som snab-
bare, smartare och snällare. Återigen blandas mer idealistiska värden med prag-
matiska värden. Läsningen blir här till den goda läsningen som ska leda till en ök -
ning av positiva egenskaper hos läsaren. Detta förstärks tydligt av den komparati -
va formen som antyder att den som inte läser blir mindre snabb, smart och snäll.
Ett komparativt adverb eller adjektiv förutsätter att en jämförelse med något annat
eller annan är rimlig och adekvat.

Att läsning är svårt återfinns även i textens expressiva värden och förstärker
därmed textens bild av läsning som både jobbigt och svårt. Dessa expressiva vär-
den läggs även i munnen på en presumtiv mottagare av texten. Detta uttrycker en
förväntan på mottagaren att vara en motvillig läsare i behov av att övervinna mot-
ståndet hen förväntans ha mot läsningens praktik. Detta gör att texten vilar på ett
antagande att den som vill satsa på idrott tycker det är svårt att läsa. Texten för -
medlar därmed en stereotypisk bild av idrottande unga som mindre intresserade av
läsning, men också som mindre intresserade av skolan eftersom läsningens praktik
knyts så starkt till en skolkontext i den här texten.

Detta antagande återfinns även i de relationsvärden som texten bär på. Avsän -
daren positionerar sig som en läs-auktoritet genom att, bland annat, överanvända
hjälpverbet måste. Måste lämnar inga öppningar för mottagaren att förhandla med
texten eller bidra med sitt eget synsätt. Det resulterar även i att avsändaren stänger
möjligheterna för att det skulle finnas alternativa synsätt på läsningens praktik.
Det gör även att texten förmedlar att avsändarens världsbild är den enda rätta och
formar texten till ett auktoritärt uttalande.

 Användandet av måste förstärker också bilden av mottagaren som en motvil-
lig läsare som måste förmanas strängt om läsningens fördelar. Det positionerar av -
sändaren som någon som har rätt att diktera motivationen bakom läsningens prak-
tik för mottagaren. Avsändaren tar sig även rätt att diktera vad mottagaren ska
göra för att nå sina mål och drömmar. Avsändaren formar även en tänkt mottagare
genom att föra en fiktiv dialog med mottagaren och lägga uttalanden i hens mun,
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uttalanden som inte är speciellt positivt inställda till läsning. Tillsammans med att
uttalandena är i presens och i form av uppmaningar och påståenden förstärker det-
ta avsändarens position som en auktoritet inom den världsbild texten förmedlar.

Texten är skriven i en informell stilnivå som hamnar i kontrast till de auktori -
tära uttalandena. Den informella stilen skapar en närhet till mottagaren. Texten
förmedlar även en närhet genom att rikta sig till ett du i ett direkt tilltal. Detta bär
en inkluderande effekt där alla mottagare förväntas kunna relatera till detta du; du
som läser den här texten. Samtidigt definierar texten tydligt vem denna du förvän-
tas vara, en idrottande ung människa som drömmer om att bli elitidrottare och
som tycker läsning är jättesvårt. Denna definition fungerar då exkluderande efter -
som många inte kommer kunna identifiera sig med textens subjekt.

Läsningens praktik
Läsningens praktik formas här till något svårt som det krävs en kämparglöd att er-
övra. Läsaren definieras som en vinnare, vilket ger att den som inte är en läsare är
en förlorare som inte kommer kunna nå sina mål. Läsaren beskrivs även med hjälp
av komparativa adverb vilket förstärker bilden av ickeläsaren som en förlorare.
Det idrottande barnet formas till en motvillig läsare i texten som måste övertalas
med stränga imperativ att läsa. Den lustläsning som tecknades i den andra texten,
som beskrev samma läsfrämjande projekt är obefintlig. Läsningens praktik ska här
främst leda till bättre resultat inom den idrott läsaren utövar och kopplas enbart till
en skolkontext. Läsningen ska dock inte bara leda till pragmatiska fördelar, utan
även ge vissa idealistiska resultat som ska göra läsaren till en bättre människa.
Även i den här texten är det bara den fysiska boken som innefattas i läsningens
praktik.
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Anders och Sörens skrivarverkstad

Beskrivning
På sista sidan i barnbokskatalogen finns en text som beskriver Sören Olssons och
Anders Jacobssons läsfrämjande projekt skrivarverkstaden. Även här är det vita
personer med svenskklingande namn som kommer till tals. Trots att projektet kal -
las skrivarverkstaden förs texten snart in på läsning och därför går det att klassifi -
cera texten om skrivarverkstaden som en läsfrämjande text.

Texten förbinder först verbet skriva med substantivet demokrati: ”Det handlar
om demokrati, om vi kan uppmuntra våra barn att bli producenter och inte bara
konsumenter, så bidrar det i förlängningen till hela samhällets väl” (s.67). När se-
dan läslust nämns i nästa mening förbinds även läsa med de demokratiska värden
som nämns i första citatet: ”- Det handlar om att skapa läslust och att uppmuntra
föräldrar till att förstå att barn inte ska läsa för att pedagogen i skolan har sagt det ,
utan för att det är en hel värld därute bland böckerna att upptäcka, säger Sören
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Olsson.” Eftersom läslust tas upp på ett så självklart sätt i denna text, som egentli-
gen handlar om att skriva, knyts att läsa till att skriva. Genom att texten antyder
att läslusten ska uppmuntra barnens skrivande görs de därmed till två naturliga de-
lar av samma kategori i den här texten.

 Den som skriver konstrueras även som en aktiv deltagare i ett demokratiskt
samhälle. Detta görs genom att använda den aktiva nominaliseringen producent
och koppla detta till verbet skriva. En producent vars praktik ska leda till ”hela
samhällets väl” (s.67). Genom att läsa och skriva konstrueras som två samman-
vävda praktiker, blir både att läsa och skriva berättelser en praktik som leder till
läsarens delaktighet och medskapande av ett demokratiskt samhälle, inom texten.

Som det nämndes tidigare är det återigen lustläsningen som definieras som
läsning i texten. Lust eller lustfyllt blir de ord som knyts till läsningen här. Det är
denna läsningen som ska leda till de positiva effekter på samhället som läsningen
sägs kunna föra med sig. Detta ställs i motsats till den läsning som uppmuntras i
skolan. Skolans läspraktik formas i texten till en påtvingad praktik när den enda
motivationen bakom den sägs vara att läraren säger att barnet måste läsa: ” (…)
och att uppmuntra föräldrar till att förstå att barn inte ska läsa för att pedagogen
har sagt det, (...)” (s.67)

I texten är det istället föräldrarna som ska uppmuntras att förstå att barnen inte
ska läsa för att pedagogen har sagt det, utan för att böckerna representerar ”en hel
värld där ute bland böckerna att upptäcka” (s.67). Här knyts läslusten till föräld-
rarna och gör dem till förmedlare av denna lustfyllda läsning. I texten görs läslust
även synonymt med verbet upptäcka när läslusten ska leda till upptäckten av den
värld som böckerna representerar. Det är sedan denna värld som ska locka barnen
in i läsningens praktik.

 Sören Olsson och Anders Jacobsson, som var de första läsambassadörerna,
menar att både författarrollen och läsandet bör avdramatiseras. ”Bland det vikti-
gaste uppgifterna som ambassadör är att avdramatisera både författarrollen och lä-
sandet, tycker de. ” (s.67) Genom att koppla verbet avdramatisera till både läs-
ning och författarrollen antyder texten att dessa två praktiker idag är förbundna
med dramatik. Detta antyder att läsning idag är konstruerad som en för komplice -
rad handling med invecklade motiv och värden knutna till sig. Det antyder även
att läsning och författande är mindre tillgängliga praktiker och att detta måste för -
ändras och göras tillgängligt för alla. Texten därmed förmedlar ett tillgänglighets
ideal som förstärks av meningar där alla är subjekt.

Texten är utformad kring återgivet tal i form av en intervju. Detta gör att av-
sändaren blir tydlig. Det är Sören Olsson och Anders Jacobssons uttalanden mot-
tagaren får ta del av. De har varit läsambassadörer och driver nu ett läsfrämjande
projekt och uttalar sig mot bakgrund av detta. Det är återgivna talet gör även att
stilnivån är ytterst informell och tillgänglig med sina uppbrutna textfragment. Tex-
ten är skriven i presens, men har få imperativ och modala hjälpverb vilket ger ett
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mindre auktoritärt anslag. Samtidigt är inte texten helt fri från auktoritära hjälp -
verb, då det återfinns ett ska, vilket modifierar ett helt uttalade.

 Texten är uppbygg kring ett antal öppna subjekt som vi, alla och barn. Alla är
ett indefinit pronomen som refererar tillbaka på vem som helst som kan identifiera
sig med pronomenet. Barn är ett obestämt substantiv som även det kan innefatta
alla. Vi-subjektet blir lite mer definierat i texten genom att detta vi är de som ska
uppmuntra barn till att skriva och läsa. Detta vi kan antas referera tillbaka både till
de två avsändarna samt den mottagare som kan identifiera sig med detta vi. Texten
exkluderar tydligt den mottagare som är pedagog när pedagogen exkluderas i det-
ta vi, genom att ställa vi-subjektet i motsats till pedagogen.

Värden
Den här texten bygger på erfarenhetsvärden som kategoriserar att läsa och att skri -
va som två delar av samma praktik. Texten öppnar inte för att detta kan ifrågasät-
tas utan texten behandlar detta som en naturlig kategorisering. Ett annat erfaren -
hetsvärde bygger på att läspraktik är en självklar del av ett demokratiskt samhälle
och en väg för individen att vara en aktiv medskapare av detta samhälle. Detta
formar en världsbild där läsningen inte bara är en positiv handling för individen
själv utan även för samhället i stort. Vikten av läsningens praktik tas därmed bort-
om individen och blir till en handling som ska leda till ett bättre samhälle. Delak -
tighet blir också ett viktigt värde när att läsa och skriva som handling leder till ett
medskapande av ett demokratiskt samhälle.

 Texten vilar även på erfarenhetsvärdet att det är den läsning som görs av lust
som har positiva effekter på samhället i stort. Lustläsningen ställs i kontrast till
den läsning som förmedlas av pedagogerna i en skolkontext, vilket tydligt förmed-
lar ett erfarenhetsvärde som bygger på att skolan inte förmedlar den läsning som
har positiva effekter på individen och samhället. Ansvaret för överföringen av
lustläsandet lägger texten istället på den som är förälder och på avsändarna själva
i sina roller som läsfrämjare.

 Lusten att läsa blir i texten till något som ska förmedlas och skapas av en
vuxen läsare till det läsande barnet. Det läsande barnet ska lockas med de upp-
täckter som boken sägs kunna leda till. Detta gör att texten konstruerar ett erfaren -
hetsvärde som bygger på att det är upptäckten av boken och dess antagna värld
som ska vara motivationen bakom läsandets praktik. Detta förutsätter även att bar-
net redan kan läsa och faktiskt har en vuxen som kan initiera hen i lustläsningens
praktik.

Lustläsning ska i texten göras av böcker. Böcker som görs synonymt med ”en
hel värld”. Vad den världen innehåller eller innebär definieras inte i texten, vilket
lämnar en öppning för mottagaren att bidra med sina egna föreställningar kring
vad läsning ska öppna för världar. Värld är ett öppet substantiv som kan fyllas av
mening av mottagaren. Det texten begränsar är de medier som kan vara lustläs-
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ningens föremål, då det är tydligt att det är boken som ska vara denna förmedlare
av världar som nämndes tidigare. Dock begränsar inte texten sig till den fysiska
boken utan här kan även den digitala boken falla inom kategorien bok.

Det expressiva värde som kopplas till läsning i texten är verbet avdramatise-
ra. Detta antyder att läsningens praktik är en dramatisk handling idag och att sy -
nen på läsningen behöver förändras. Detta ger även ett erfarenhetsvärde som byg-
ger på ett antagande att läsning idag är en komplicerad och otillgänglig praktik. I
texten görs även att läsa till en tydlig konstruktion, som någon kan göra mer svår
och otillgänglig än den behöver vara. Vem eller hur detta görs går det dock inte att
utläsa i texten. Detta ger även ett antagande att barns läslust inte enbart beror på
individens inställning, utan påverkas av hur vuxenvärlden konstruerar läsningens
praktik.

Textens avsändare uttalar sig utifrån en position som auktoriteter inom läs-
ningens område. Texten tydliggör deras roll som läsfrämjare, författare och läsam-
bassadörer och understryker därmed deras position som kunniga inom läsningens
praktik. Detta auktoritära relationsvärde bärs även upp av uttalanden i form av på-
ståenden i presens, vilket formar dessa utsagor till icke förhandlingsbara sanning-
ar. Texten modifieras inte heller av hjälpverb eller adverb som kan öppna upp för
alternativa synsätt, utan de hjälpverb som finns förstärker avsändarens auktoritära
position. Samtidigt är inte texten uppbyggd av en anhopning av imperativ och mo-
dala hjälpverb, vilket gör att det auktoritära relationsvärdet blir en smula nedtonat.

 Avsändaren använder sig av ett antal öppna subjekt i texten, men där använ-
dandet av ett vi gör att texten tydligt vänder sig enbart till den som kan identifiera
sig med detta vi. Ett vi som exkluderar skolans pedagoger men innefattar föräldrar
och andra vuxna som kan verka läs(lust)främjande. Texten exkluderar även barn
och unga ur detta vi-subjekt, när den vänder sig enbart till vuxna.

 För att kunna identifiera sig med detta vi , krävs det även av mottagaren att
hen kan känna igen sig i de erfarenhetsvärden som texten förmedlar. Relationsvär -
det detta ger är att även om avsändaren använder öppna och därmed inkluderande
subjekt-former vänder de sig inte till alla utan till en specifik grupp. En grupp som
består av vuxna som ser (lust)läsning som en medskapande praktik av ett demo -
kratiskt samhälle, samt även som en praktik som kommer leda till ett bättre sam -
hälle.

Läsningens praktik
I den här texten sammankopplas att läsa och producera berättelser till en och sam -
ma praktik, där det är skrivandet av texter som främst skapar de positiva effekter
texten tecknar att läsningens praktik ska medföra. Det görs samtidigt som denna
praktik skiljs från den läspraktik som skolan och dess pedagoger förmedlar. Det är
återigen den lustfyllda läsningen, och skrivandet av berättelser, som är den läsning
som kan ha positiva biverkningar.
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I texten tas läsningen bortom individen och konstrueras till en handling som
ska leda till ett bättre och mer demokratiskt samhälle. Att läsa formas även till nå-
got som blir synonymt med att upptäcka. Som föremål för denna upptäck är boken
som får symbolisera de världar som ska upptäckas. Texten lämnar det dock öppet
vad dessa världar ska innehålla och innebära. Detta gör att begreppet lämnas öp-
pet för mottagaren att själv fylla med mening. Texten bär även ett antagande att
läsningens praktik är en konstruktion som påverkas av hur den ges mening av
andra och att detta även påverkar dem som ska initieras i denna praktik. Det är
vuxenvärlden genom föräldrar och läsfrämjare som kan förmedla denna läsprak-
tik.

Läsningens praktik förmedlas utifrån en auktoritär position med en auktoritär
röst, via uttalanden som inte öppnar för alternativa synsätt. Texten riktar sig
främst till vuxna med barn och till andra läsfrämjare som inte verkar inom en
skolkontext.
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Slutdiskussion

I den här uppsatsen har jag undersökt de förhållningssätt till läsning som tar sitt
uttryck i barnbokskatalogen. Mitt grundantagande har varit att läsning är en socio -
kulturell konstruktion som färgas av tunga institutioner som biblioteket. Denna
konstruktion antas sedan påverka individens handlingsutrymme i relation till läs -
ning som praktik.

Att definitionen av läsning och motiven bakom att läsa är under förhandling i
varje kultur och i varje tid och därmed beroende av så mycket mer än den enskilda
individens lust att läsa, visar Dolatkhah i sin avhandling Det läsande barnet
(2011). Dolatkhah visar på hur de sociala ramarna som fanns runt barnen i hans
undersökta material påverkade läsningen på olika sätt (s. 41). Dolatkhah skriver
vidare att dessa sociala ramar sattes av både vuxna och av barnen själva och att de
ofta inte var förhandlingsbara (s.182). Dessa ramar styrde, bland annat, vad som
räknades som läsning i speciella sammanhang, till exempel som bredvidläsning i
skolan (s.182). Dolatkhah menar att många aspekter spelar in och formar läsning -
en som praktik samt hur de olika aspekterna vävs samman och påverkar varandra.
Till exempel, visar Dolatkhah på hur de sociala och materiella aspekterna påver -
kar och färgar upplevelsen av att läsa (s.183).

Också Roger Säljö skriver att synen på vad läsning är och vad som faktiskt
kan räknas som läsning är en konstruktion som varierar och som är högst beroen-
de av både en social och historisk kontext. Säljö beskriver läsning som ett kultu -
rellt redskap som individen ska tillägna sig i vårt samhälle. Säljö visar på hur sy-
nen på detta redskap har förändrats över tid och hur attityderna kring läsning skif-
tat under historiens gång (Säljö 2010, s.199). Att läsa kan ses som en okomplice -
rad handling men både Säljö och Dolatkhah visar på att det är en praktik som har
konstruerats och definierats under tidens gång och vars innebörd har förändrats.

Några som tar denna aspekt vidare är Fuller och Rehberg Sedo. I texten Rea-
ding Beyond the Book: The Social Practices of Contemporary Literary Culture
(2013) behandlas läsning som en social praktik. En praktik som i allra högsta grad
påverkas av andra sociala processer, samtidigt som det är en social process i sig
(s.27). Läsning är en handling som utförs i en specifik kontext och påverkas av
vanor och normer kring denna handling, menar Fuller och Rehberg Sedo (s.27).

Enligt Fuller och Rehberg Sedo existerar läsandets praktik i relation till en so-
cial infrastruktur (s.28). Denna infrastruktur utgörs av bokproduktionens förutsätt-
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ningar, hur samhället utbildar läsare och hur läsning främjas av institutioner som
biblioteket (s.28). Alltså är det ett antal samhällsinstitutioner som främst har tolk -
nings företräde och skapar normer kring läsning. Mot denna bakgrund är det vik-
tigt att kritiskt granska vem eller vilka som är med och formar dessa normer och
värderingar kring läsning.

Enligt Wendy Griswold är den läsande klassen en viktig aktör i definierandet
av läsningens praktik. Den läsande klassen utgörs av de som läser regelbundet
inom sitt yrke och som även använder läsning som avkoppling och underhållning
(Griswold 2001, s.4). Utbildning är dörren in till den läsande klassen, menar
Griswold (s.4). Det är sedan denna läsande klass som har makten att definiera läs -
ningens praktik.

Griswold menar att den läsande klassen har makt att forma dominerande tan -
kegångar kring läsningen samt att konstruera handlingen att läsa böcker till en
prestigefull aktivitet (s.5).Griswold definierar dagens läsande klass som vit, rik
medelklass av kvinnligt kön och menar att de grupper som inte tillhör den läsande
klassen idag inte kommer göra det i framtiden heller (s.5) Griswold skriver vidare
att dessa andra grupper hittar andra vägar till information, som till exempel genom
nätet, och att läsa böcker aldrig kommer att upplevas som viktigt för dem (s.5).
Samtidigt menar Griswold att boken ändå kommer att behålla sin höga status
(s.5). Griswolds forskning visar därmed på att olika läspraktiker har olika status
och olika symbolvärde.

Då, 2001, när Griswold skrev artikeln, menade hon att vi idag lever i ett sam-
hälle då den läsande klassen är stark men att läskulturen börjar bli försvagad (s.5).
Nu i informationssamhällets guldålder är det svårt att se att läskulturen faktiskt
håller på att försvagas. Detta tas till exempel upp av Roger Säljö i artikeln Medier
och det sociala minnet:Dokumentationspraktiker och lärande från lertavlor till
internet från 2009. Säljö skriver att i dagens informationssamhälle är en välut-
vecklad litteracitet en förutsättning för att överhuvudtaget vara en del av samhället
och att det ställs allt högre krav på individens kompetens (s.13). Detta indikerar
snarare att läskulturen inte försvagas utan att allt fler individer helt enkelt riskerar
att hamnar utanför.

Även om Griswold definierar den läsande klassen som en homogen grupp,
problematisera hon inte detta i någon större grad. Faktum är att alla inte har till -
gång till en bra utbildning. När att läsa är en social markör inom vissa grupper kan
detta faktiskt verka avskräckande på andra. Om läsning av böcker markerar
grupptillhörighet bör rimligtvis att inte läsa böcker, eller att läsa överhuvudtaget,
även det bli en markör för en annan slags grupptillhörighet.

Fuller och Rehberg Sedo kommer in på detta i sin bok. De menar att den lä -
sande klassen har ett naturligt självförtroende när det kommer till texter, vilket gör
att de helt självklart kan delta i läsecirklar och andra läsevenemang. För dem är
blir detta bara ett tillfälle att visa upp sitt kulturella läskapital (Fuller & Rehberg
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Sedo 2013, s.48). De forsätter även med att problematisera det faktum att etnicitet
och kön faktiskt kan påverka tillgången till utbildning, och därmed även tillgång -
en till den läsande klassen – till att vara den självklara läsaren (s.47). En viktig
aspekt av detta, som tas upp av Fuller och Rehberg Sedo är att läsfrämjande arran-
gemang, som ofta marknadsförs med hjälp av vissa ideologiska uppmaningar, på-
verkar vilka grupper de faktiskt kan nå (s.49). Den retorik som är självklar för den
läsande klassen kan främmandegöra andra grupper, kanske främst för att denna re -
torik fungerar som tillhörighetsmarkörer för just den läsande klassen och det soci-
ala fält de hör hemma i.

Som Fuller och Rehberg Sedo tar upp är biblioteket en sfär som upprätthålls
av den läsande klassen (Fuller & Rehberg Sedo 2013, s.28), men denna läsande
klass har som uppdrag att inkludera alla i en läsandets praktik. Då blir det viktig
att denna grupp inte positionerar sig i en maktposition i relation till de som ännu
inte är en del av en läsande klass. Risken finns även att läsning kodas på ett sätt
som kan upplevas som självklart inom gruppen, men främmande för andra. Eliza-
beth Long menar att läsning är en socialiseringsprocess och att sociala relationer
och individens position till dessa relationer påverkar läsningens överföring (Long
2003, s.9). Dessa positioner kan sedan göra att individen känner sig främmande
inför läsningens praktik (s.9). För att förtydliga, menar alltså Long att vissa grup -
per formar läsningens praktik utifrån sina förutsättningar och värden och tillhör du
inte dessa grupper kan du känna dig främmande inför de värden och den praktik
läsargruppen förmedlar.

Texter kring läsfrämjande är just ett sådant förmedlande av värden och prakti -
ker kring läsning. De förmedlas av det som Long kallar läsargrupp och som Fuller
och Rehberg definierar som den läsande klassen. Dessa läsfrämjande texter är
språkliga uttryck av läsandets praktik och som Norman Fairclough skriver står
språket i dialog med sociala praktiker. Språket påverkar praktiken och praktiken
färgar hur språket används (Fairclough 2003, s.3). Detta gör att texter kring läs-
ning, utifrån Faircloughs teorier, påverkar själva handlingen att läsa och indivi-
dens handlingsutrymme i relation till denna handling. Fairclough menar vidare att
de ideologier som skrivs fram i texten fungerar som gruppmarkörer för vissa grup-
per när andra grupper kan uppleva ett främmandeskap. Dessa ideologier kan även
ha en socialiserande effekt då relationer och identiteter inom gruppen vidmakt-
hålls inom texten. De identiteter och relationer som upplevs som självklara inom
en viss grupp behöver inte vara det för en annan grupp utan kan snarare verka
främmandegörande.

Som Jochumsen och Rasmussen problematiserar i Med Bourdieu på bibliote-
ket. En introduktion til habitus, kapitalformer och felt (2008) är bibliotekarien nå-
gon som besitter en social position som formas av ett högt kulturellt kapital och
som är en viktig aktör inom det kulturella fältet. Detta samtidig som biblioteket är
en institution som är med och reproducerar de värden som får ligga till grund för
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det kulturella kapitalet (s.125 ff). Detta sammantaget gör att bibliotekarien har en
dominerade position i det sociala rum som biblioteket utgör, skriver Rasmussen
och Jochumsen (s.128). När biblioteket förmedlar texter om läsning är det ett age-
rade från en hög position i det sociala rummet. Som Fairclough skriver är det
gruppen med ett starkt kulturellt kapital som har makten och positionen att defini-
era och påverka olika diskurser. Utifrån detta går det att anta att läsning som prak-
tik påverkas av de diskurser biblioteket förmedlar samt formar hur dessa praktiker
ska ta sitt uttryck.

Denna maktposition kan sedan, som Fairclough skriver, konstrueras och vid-
makthållas inom textens värld (Fairclough 2003, s. 166). Detta tar sitt främsta ut-
tryck i de relationer som byggs upp mellan avsändare och mottagare av en viss
diskurs. När biblioteket, utifrån sin maktposition, förmedlar texter är det mer in -
kluderande och öppet om dessa texter inte uttryckligen vilar på denna domineran-
de position inom det läsfrämjande fältet.

Enligt Fairclough kan en text bära vissa relationsvärden som tydligt kan posi -
tionera avsändaren i relation till mottagaren (Fairclough 2001, s.93) Det den här
uppsatsens har visat är att de flesta av de undersökta texterna bär ett auktoritärt re -
lationsvärde. Genom imperativ, uppmaningar och påståenden i presens, vilka alla
är markörer som positionerar avsändaren som en auktoritet i relation till avsända -
ren enligt Fairclough (Fairclough 2001, s.104 ff), byggs en auktoritär relation upp.
Detta förstärks av användandet av generella pronomen som man och vi som fun-
gerar som referenter till oss alla. Detta positionerar avsändaren som någon som
har rätt att tala för alla (Fairclough 2001, s.107). Detta sammantaget gör att dessa
texter skriver fram en auktoritet och rätt att definiera läsningens praktik åt motta-
garen. Det ger också en signal att den praktik som förmedlas är en oförhandlings-
bar sanning vilket konstruerar läsning som en sluten kategori, där mottagaren inte
kan bidra med sin egen världsbild.

Detta kan jämföras med de få texter som byggs upp kring ett jag-subjekt, där
imperativen är borta och där satserna i presens är modifierande genom modala
hjälpverb och adverbial. Dessa texter bygger upp ett mer öppet relationsvärde, där
avsändaren förmedlar en personlig upplevelse. Att läsa blir då en mer öppen kate-
gori där mottagaren kan bidra med sin egen världsbild. Med det sagt blir dessa
texter ändå till ett slags idealberättelser kring läsningens praktik då de lyfts fram
och ges utrymme i den kontext som barnbokskatalogen utgör.

Med de relationer som byggs upp i texten finns en tydlig koppling till de iden -
titeter som konstrueras inom texten, identiteter som precis som de relationer som
texten bygger upp, fungerar som gruppmarkörer och kan bära maktaspekter
(Fairclough 2001, s.70). I flera av de undersökta texterna finns ett tydligt inklude-
rande av den som redan är en läsare ,till exempel, genom att vi-subjektet tydligt
refererar tillbaka på den som redan är en läsare. Detta gör att avsändaren tillskri-
ver sig rätten att inte bara definiera vad som är att läsa utan även vad som är en lä-
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sare. I förlängningen innebär det även en definiering av icke-läsaren. En definie-
ring som i vissa fall, Idrott + läsning = sant, implicit tillskriver icke-läsaren ord
som förlorare och att vara mindre smart. Det går även att se en kategorisering av
icke-läsaren i de värden och förhållningssätt som skrivs ut i texterna. Denna icke-
läsare får bli en mindre bra variant av läsaren, läsaren som ofta tillskrivs adjektiv i
komparativ form, som bättre och smartare.

I flera av texterna bygger avsändaren upp en identitet som läsauktoritet med
rätt att genom imperativ tillrättavisa mottagaren. I vissa fall kan denna auktoritet
även definiera mottagaren, som i fallet med det sportande barnet som beskrivs
som en motvillig läsare i Idrott + läsning = sant. Genom användandet av omodifi-
erade satser i presens och imperativ, ges även denna läsauktoritet rollen som inita -
tor i läsningens praktik ett begrepp jag kommer komma tillbaka till lite senare i
texten.

Andra identiteter som återfinns i de undersökta texterna är den lässtarka föräl-
dern som utan problem gör läsning till en naturlig del av barnets liv. Denna föräl -
der förmedlar läsningens praktik i varje stund tillsammans med barnet och tar sin
roll som förmedlare och stödjare av barnets språkutveckling som självklar. En roll
och identitet som inte är självklar för alla utan förutsätter att du som förälder är en
stark läsare själv.

Läsaren är också en identitet som skrivs ut materialet jag tittat på. Denna
identitet är dock inte en och den samma, utan tar sitt uttryck i en mångfald av va -
rianter. Läsaren är allt från en en verklighetsflyende outsider till en ansvarstagan -
de delaktig samhällsmedborgare. Det som dock är gemensamt för de flesta texter-
na är att just den identitet som den enskilda texten konstruerar inte är förhand -
lingsbar utan blir en sluten kategori. En annan gemensam nämnare är också att lä -
saren är den som läser fysiska skönlitterära böcker, ingen annan slags läsning fö -
rekommer i texterna. En tredje mycket olycklig gemensam nämnare är att läsaren
främst representeras av vita människor med svenskklingande namn. Detsamma
gäller för läsfrämjarna som även de finns med på bild, detta ger en mycket homo -
gen representation av läsaren och läsfrämjaren.

Dessa identiteter kan tyckas naturliga för den mottagare som kan känna igen
sig i den visuella representationen av läsaren samt i den världsbild som dessa
identiteter bygger på. På andra mottagare kan samma representationer och identi-
teter verka främmande och exkluderande. Läsaren som en aktiv medskapare av
samhället, till exempel, förutsätter en vilja och en känsla av möjlighet att vara del -
aktig i detta samhälle. För den individ som upplever sig stå utanför de sociala
sammanhangen, kan denna identitet upplevas som omöjlig eller ointressant.

 Dessa identiteter som texterna bygger upp är nära förknippade med de värden
som texten tillskriver läsning. Hos Norman Fairclough är naturalisering ett nyck-
elbegrepp som beskriver hur vissa ideologier och de värden de bygger på, kan
upplevas som självklara inom gruppen (Fairclough 2001, s.76). En del av naturali -

77



seringsprocessen, enligt Fairclough, är att den betydelse som vissa ord ges tas för-
givna och man bortser från den variation av betydelser som kan finnas inom olika
grupper (Fairclough 2001, s.77). Detta leder till att det inom gruppen kan vara
svårt att se att olika betydelsesystem vilar på olika diskurser.

I Reading Beyond the Book som jag redan berört flera gånger, definierar Ful-
ler och Rehberg Sedo två varianter av förhållningssätt till läsning som de menar
färgas av läsarens sociala position (s.90). Dessa förhållningssätt byggs upp, menar
de, precis som Fairclough, av de olika värden som förknippas med läsning. Fuller
och Rehberg Sedo skriver att grupper med mycket kulturellt kapital som bibliotek
och förlag förknippar läsning med en rad idealistiska värden som att läsning är
transformerande, förbättrande och en väg till ett bättre samhälle (s.3).  Grupper
som däremot inte bär upp ett tungt kulturellt kapital, eftersom de uttalar sig från
en populärkulturell plattform, förknippar läsning med mindre idealistiska värden.
Hos dessa grupper definieras läsning främst som roligt och underhållande, menar
Fuller och Rehberg Sedo (s.90).

En intressant aspekt här är att Fuller och Rehberg Sedo visar på att det är de
som för fram det senare förhållningssättet som är mest framgångsrika i att skapa
nya läsare (s.120). Det mer idealistiska synsättet på läsning, i sin tur, leder främst
till att förstärka det kulturella kapitalet hos de grupper som redan är läsare (s.3).
För dessa grupper blir det då viktigt att dessa ideal vidmakthålls så att deras kultu -
rella kapital inte råkar ut för inflation, skriver författarna vidare (s.3). Utifrån det
perspektivet formas en tydlig maktaspekt av hur läsning definieras av olika grup -
per med olika positioner i det sociala rummet.

Det idealistiska synsättet återfinns även i de texter som undersökts i den här
uppsatsen. I Idrott + Läsning ska läsning leda till att den som läser blir en bättre
människa. I Anders och Sörens skrivarverkstad blir samhället bättre och mer de-
mokratiskt genom lustläsning. I texten som inleder avdelningen ungdomsböcker
hittar vi påståendet att läsning ger läsaren en generell ökad förståelse och vidgade
perspektiv. I När böckerna blir levande ska läsningen beröra och förändra läsaren
och i Lycklig och normal leder läsningen till att du ska hitta dig själv. Allt detta
går att definiera som idealistiska värden. Det Fuller och Rehberg Sedo menar är
att det idealistiska synsättet knyter väldigt specifika värden till läsning, värden
som inte alla kan känna igen sig i. En viktig aspekt är också att när läsning för-
knippas med ett starkt kulturellt kapital kan individer i grupper där det kulturella
kapitalet inte har något direkt värde, lättare välja bort läsning.

Mindre idealistiska värden som att man ska läsa för att det är kul och under -
hållande återfinns också i det det undersökta materialet, men är inte lika vanligt. I
Paus – du och en bok ska läsningen fungera som en avslappnade stund. I Börja
läsa motiveras läsningen med att det är spännande. Spänning som värde återkom-
mer även i texten Fakta böcker. Dessa värden är mer öppna och de flesta kan kny-
ta an till dem. Vem vill inte ha kul eller bli underhållen? Kanske är det just denna
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öppenhet som gör detta till ett mer effektivt synsätt vid läsfrämjande arbete, som
Fuller och Rehberg Sedo visar på. Samtidigt kan den som kämpar med sin läsning
tycka att dessa värden känns ytterst främmande.

För att koppla detta till barn kan vi vända oss till Åse Hedemarks artikel från
2012, även den nämnd tidigare. Hedemark utkristalliserar tre förhållningssätt till
läsning hos de barn som deltagit i undersökningen artikeln bygger på. Det första
är lustläsning. Lustläsning tillskrivs positiva värden, där läsning är något som man
gör för att slappna av och för att njuta av berättelser (s.120). De barn som bär upp
denna föreställning är barn som har lätt för att läsa och som har läsning som en
naturlig del av livet, skriver Hedemark (s.121).

Lustläsningen är också en praktik som återkommer i barnbokskatalogen, dock
bör påpekas att även om läsningen definieras som en lustläsning motiveras den i
de flesta fall med idealistiska motiv eller formas till en slags kravfylld lustläsning.
I Paus – du och en bok, till exempel, räcker det inte att läsa av lust utan läsningen
ska även leda till mer pragmatiska värden som ökad läsförståelse och idealistiska
värden som en större generell förståelse för världen. Ett annat exempel är Anders
och Sörens skrivarverkstad där lustläsningen ska leda till ett mer demokratiskt
samhälle.

Nästa förhållningssätt, i Hedemarks artikel, kallas för motvillig läsning. Mot-
villig läsning tillskrivs negativa värden, där att läsa är något man måste göra. Läs -
ning blir här en tråkig uppgift som påtvingas barnen av tjatande vuxna (s.121). De
barn som bär denna föreställning är nödvändigtvis inte svaga läsare, utan ser bara
inte sin läspraktik som ”riktig” läsning. Dessa barn kan också ha en lust till berät-
telser, det tar sig bara andra former än läsning av den traditionella boken (s.122).

Motvillig läsning som definition finns även i de texter som behandlats i den
här uppsatsen. Den finns där genom att mottagaren i texten Idrott + Läsning =
sant definieras som en motvillig läsare som tycker det är svårt att läsa. Denna
motvilliga läsare som texten sedan tjatar på med hjälp av imperativ och modala
hjälpverb. Samma text passar även på att förknippa det idrottande barnet med ka-
tegorin motvillig läsare. På ett vis bekräftar därmed texten den motvilliga läsaren i
Hedemarks artikel, då den vilar på antagandet att läsning är jobbigt och tråkigt.
Det bekräftas även genom att texten förmedlar en vuxen röst som säger att du
måste läsa annars blir du en förlorare.

I Sören och Anders skrivarverkstad antyder texten att skolan förmedlar en trå-
kig kravfylld läsning, en motvillig läsning, när föräldrar och läsfrämjare ska för -
medla den lustfyllda läsningen. Detta vilar på antagandet att barn bara vill läsa av
lust och inte har andra motiv bakom sin läspraktik, något som Hedemarks artikel
visar inte stämmer. Den tredje inställningen Hedemark hittar till läsning definieras
nämligen som läsning med ett syfte.

Läsning med ett syfte tillskrivs mer instrumentella värden. Läsning är något
barnen gör för att det är bra och viktigt att kunna läsa och för att de vill lära sig
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något (Hedemark 2012, s.123). De barn som bär denna föreställning menar även
att läsning leder till andra positiva egenskaper, som ett gott ordförråd och en möj -
lighet att lyckas som vuxna (s.123). Den viktiga aspekten här är att för dessa barn
är läsning varken roligt eller tråkigt utan snarare något man bara måste kunna
(s.112). För dessa barn är läsning en kunskap man bör ha för att nå framgång i
vårt samhälle, skriver Hedemark (s.123).

 Detta är ett synsätt som inte kommer fram i det material som jag undersökt.
Ingenstans skrivs läsningens praktik fram som enbart en baskunskap som vi alla
behöver tillänga oss. De gånger läsning tillskrivs pragmatiska värden, som vägen
till ett gott ordförråd eller en ökad läsförståelse, är det aldrig bara det denna prak -
tik ska leda till utan den tillskrivs även alltid mer idealistiska värden.

En av huvudpoängerna i Hedemarks artikeln är att barn kommer till bibliote -
ket med väldigt olika relation till läsning och att detta måste fångas upp i verk-
samheten (s.125). Som Hedemark skriver, blir det speciellt viktigt när det kommer
till att fånga upp de motvilliga läsarna (s.125). Eftersom artikeln visar att dessa
motvilliga läsare gärna konsumerar andra slags texter, blir det precis som Hede-
mark skriver, extra viktigt att uppmärksamma alla textvärldar som barn rör sig i
idag (s.125). Detta blir speciellt viktigt då de intervjuade barnen främst ser läsning
som en handling som har den fysiska boken som objekt och inte ser andra textba-
serade handlingar som läsning (s.117). Detta visar även på att läsningens praktik
har konstruerats av någon annan åt dessa barn, vilket leder till att de inte ser sin
läsning som en faktiskt läspraktik. 

För att koppla detta tillbaka till Fuller och Rehberg Sedo och det undersökta
materialet i den här uppsatsen, går det att se att inga barn i Hedemarks undersök-
ning förknippar läsning med idealistiska värden. Idealistiska värden som jag fun-
nit i mitt material och Fuller och Rehberg Sedo finner hos de tunga kulturinstitu -
tionerna. För tio-åringarna är läsning antigen kul,tråkig eller praktiskt att kunna.
Det finns alltså ingen idealiserade syn på vad läshandlingen ska leda till hos bar -
nen. Utifrån detta går det att anta att ett läsfrämjade som bygger på mindre idealis-
tiska värden är lättare för dessa barn att känna igen sig i. Däremot går det att säga
att det finns en idealbild av läsandets materiella aspekt hos barnen, då läsning
främst är en handling som har den traditionella boken som objekt.

Mark Dressman definierar ett annat sätt att se på läsning som främst bärs upp
av vuxna som ska lära barn att läsa. Dressman beskriver denna syn på läsning som
en ritual som de ickeläsande individerna ska initieras in i av de redan läsande auk -
toriteterna (Dressman 1997, s.292). Detta liknar mycket upplevelsen av att läsa
hos de barn som bar upp den motvilliga läsningen i Hedemarks undersökning, för
dem var läsning något andra tvingande dem att göra. Dressman menar att den ritu -
ella synen på läsning medför en inställning att ickeläsarna ska underkasta sig de
läsandes regler och påbud (Dressman 1997, s.292). Att genomgå en förvandling
till läsare ska alltså ske på de redan läsandes premisser, menar Dressman (s.292).
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Detta leder till att de barn som inte alls kan känna igen sig i de regler som
sätts upp för läsning, eller känner sig främmande inför de kulturella symboler som
knyts till läsning måste göra motstånd, menar Dressman (s.293). Om det motstånd
tar sig uttryck i att välja bort läsning, blir det en tragiskt effekt av detta. Att de
barn som bar upp den motvilliga läsningen, i Hedemarks rapport, inte känner igen
sig i de regler som sätts upp av skolan och biblioteket, tydliggörs av att de inte såg
sina textuella aktiviter som läsning. De motvilliga läsarnas sätt att konsumera be -
rättelser bekräftas alltså inte som läsning av de regler som sätts upp av de läsande
auktoriteterna.

I materialet från barnbokskatalogen finns denna initierande inställning i de
flesta texter. Som jag nämnde tidigare bärs detta upp av tilltalet och de relationer
som byggs upp genom detta tilltal. I uppmaningar och omodifierade påståenden i
presens positionerar sig avsändarna som läsauktoriteter och initiatorer i läsningens
praktik.

Detta är intressant att relatera till Louise Limbergs rapport, Skolbibliotekens
pedagogiska roll (2002). Rapporten bygger på Dressmans forskning och Limberg
relaterar den till tre förhållningssätt till läsning konstruerade av StaffanThorson.
De tre förhållningssätten Limberg använder sig av är det traditionalistiska synsät-
tet, det pragmatiska synsättet och det emancipatoriska synsättet.

Det traditionalistiska synsättet innefattar läsning som något bildande och som
något som ska ge barnen tillgång till kulturarvet. Det  pragmatiska synsättet ser
läsning som något barnen ska göra för att få ett bättre språk och kanske lära sig
något. Denna syn innefattar även tanken att det inte är så noga vad man läser bara
man läser mycket. Det sista synsättet, den emancipatoriska, understryker läsning
som en kritisk handling som kan leda till en förvandling hos den läsande individen
(Limberg 2002, s.63). Limberg relaterar sedan dessa till Dressmans artikel. Lim-
berg ambition är att undersöka vilket förhållningssätt som fungerade bäst i relation
till det läsfrämjande arbetet som utfördes av de bibliotekarier Dressman undersök -
te.

Limberg visar på att den bibliotekarie som antog ett emancipatoriskt förhåll-
ningssätt till läsning var den som var mest framgångsrik i sin läsfrämjande verk-
samhet (Limberg 2000, s.64). Limberg skriver vidare att de två andra bibliotekari -
erna, vilka bar de två andra förhållningssätten, var mindre lyckade i sitt läsfräm-
jande arbete. Limberg menar att de senare snarare begränsade barnen i deras läsut -
veckling (s.64).

Limberg nämner dock inte det rituella synsättet på läsning som definieras av
Dressman. Ett antagande är då att det är de bibliotekarier som intar det rituella
förhållningssättet som inte lyckas fullt lika bra i sitt läsfrämjande. Det kan vara att
det är det rituella synsättet som verkar begränsande på barnens sätt att se på läsan -
des praktik, snarare än att bibliotekarierna har ett pragmatiskt eller traditionalis -
tiskt förhållningssätt. I de två bibliotek som inte antog en emancipatorisk hållning,
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enligt Limberg, menar Dressman nämligen att bibliotekarierna definierar strikta
regler kring läsningen, alltså tydligt positionerar sig själva som initiatorer i en av
dem definierad praktik, och därmed begränsar barnens handlingsutrymme (Dress-
man 1997, s.293).

En annan aspekt är att det emancipatoriska synsättet, som tecknas som fördel -
aktigt av Limberg, definieras som ett väldigt idealistiskt synsätt. Ett synsätt som,
till exempel, Fuller och Rehberg Sedos menar är mindre lyckosamt då det knyter
specifika värden till läsning som inte alla kan känna igen sig i (Fuller & Rehberg
Sedo 2013, s.3). Här skulle alltså Limberg och Fuller, Rehberg Sedos forskning
motsäga varandra, men i praktiken handlar det dock snarare om att det emancipa-
toriska synsättet öppnar för att låta barnen välja böcker själva och genom en dia -
log uppmuntra barnen att reflektera kritiskt kring det de läser. Det handlar därför
inte om att det är tanken om individens eventuella förvandling som gör synsättet
framgångsrikt, utan snarare att det öppnar för att se barnet som ett handlande sub-
jekt i relation till sin läsning.

Amira Sofie Sandin tar också upp dessa olika författare och deras definitioner
av läsning i boken Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt,
samarbete (2011). (Av naturliga skäl nämner Sandin inte Fuller och Rehberg Se-
dos text, eftersom den kom två år senare) Sandin tittar på om det går att utskilja  de
tre förhållningssätten det traditionalistiska synsättet, det pragmatiska synsättet
och det emancipatoriska synsättet i de projektrapporter hon tittat på. Rapporter
som kommer från läsfrämjande projekt som folkbiblioteken genomfört.

Det Sandin finner är att flera förhållningssätt ofta ryms i en och samma rap -
port (s.158). Detta kan vara ett tecken på att förhållningen till läsning aldrig pro-
blematiseras, menar Sandin (s.159). Istället uttrycks en vag och i flera fall tvety -
dig inställning till läsning i rapporterna. Det som då motiverar projekten blir inte
speciellt tydligt (s. 158). Tidigare i boken fastställer Sandin att läsning framstår
som ett relativt enkelt begrepp i rapporterna (s.78). Sandin ser också en tydlig
skillnad i synen på läsning som har digitala medier som läsobjekt och traditionell
läsning av tryckta medier (s.140).

Sandin hittar samma problem med inställningen att det är den lustfyllda läs -
ningen som ska stimuleras, då även detta begrepp aldrig problematiseras eller för -
klaras. Detta tyder på att det inte finns någon vana inom folkbiblioteksfältet att
problematisera läsning som begrepp eller praktik. Detta tyder även på att läslust
och läsning blir begrepp som behandlas som självklarheter och inte som konstruk -
tioner i behov av att problematiseras.Sandin skriver även att synen på läsning på-
verkar hur lässtimulerande projekt utformas och utförs (s.137).

Denna spretighet finns även i det material som tagits upp i den här uppsatsen.
Här finns allt från att läsa för att det är kul till att läsa för att det leder till ett mer
demokratiskt samhälle och där i mellan formas läsning till en saga som öppnar
upp för nya världar. Inom samma text kan olika, nästan motstridiga, förhållnings -
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sätt förekomma. I Anders och Sörens skrivarverkstad, till exempel, där läsningen
motiveras av både lust och idealism. I Paus: du och en bok, ges lustläsningen både
pragmatiska värden och emancipatoriska värden i samma mening.

Samma oreflekterade syn på litteratur hittar Magnus Persson i det material
Persson undersökt, vilket bland annat bestod av intervjuer med bibliotekarier, och
vars resultat redovisas i artikeln Litteratursyner på svenska folkbibliotek (2013).
Persson använder sig av det som han kallar myten om den goda skönlitteraturen.
En idé som Persson utvecklade i Den goda boken som nämndes tidigare. Denna
myt byggs upp av olika element och attityder, menar Persson, och dessa element
får fungera som analysverktyg i artikeln. Till exempel, byggs myten upp av ideér
om litteratur och läsning som automatiskt god eller att god litteratur fungerar som
ett vaccin mot sämre kulturyttringar (Persson 2013, s.6).

I det undersökta materialet hittar Persson en oreflekterad syn på läsning och
skönlitteratur som god och som alltid leder till positiva effekter (s.13). Legitime -
ringen av detta byggs upp av tydliga motiveringar men som samtidigt är svaga då
de är spretiga och saknar en tydlig sammanhållen linje (s.13).

Som Persson skriver är det inte konstigt eller förvånande att bibliotekarien el -
ler läsfrämjaren ser på litteratur och läsning som något självklart och gott. Men
Persson skriver att problemet uppstår när en institution ska vila på och styras av
en så kallad frusen ideologi, en världsbild som blivit så självklar att den inte
egentligen är levande hos dem som bär upp den (s.31).Levande på det sättet att
den ifrågasätts eller reflekteras kring. Detta leder till att legitimeringen av institu -
tionen blir svag och därmed blir svår att försvara om den skulle bli hotad (s.31).
Det Persson efterfrågar i sin artikel är ett levandegörande av myten och en mer
sammanhållen och reflekterad syn på skönlitteratur och läsning (s.32). Detta går
även att koppla till Norman Faircloughs naturaliseringseffekt vilken fungerar på
samma sätt. Det självklara och goda i att läsa skönlitteratur har blivit en neutrali -
serad del av synen på läsning inom folkbiblioteket.

Ett annat problem med detta som Persson inte berör är vilka positiva effekter
som den goda litteraturen och läsningen sägs resultera i och att dessa konstruktio-
ner kan bära en exkluderande effekt. Det är inte självklart att ett positivt värde har
en positiv effekt på alla de grupper biblioteket ska nå ut till.

När det kommer till vad som ska läsas inom läsningens praktik råder dock
ingen spretighet i det material som denna uppsats bygger på. Läsaren definieras
som den som läser fysiska skönlitterära böcker. Den tryckta boken fungerar alltså
som en norm för vad som kan räknas som läsande.

I artikeln Laborers and Voyagers: from the Text to the Reader (1912) skriver
Chartier att varje samhälle har sina normer för hur läsning ska utföras och vilken
form en text ska ha för att räknas som legitim läsning (s.51). Läsandets materiali-
tet påverkar därmed inte bara betydelsen av texten, utan även betydelsen av läsan-
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det som handling. Detta är tydligt i det material jag tittat på, då läsning definieras
som läsandet av tryckta skönlitterära böcker.

Säljö skriver även om detta och visar på att den materiella aspekten har spelat
en roll i formandet av läsning, vilket innebär att tolkningen av detta kulturella red -
skap även är beroende av hur texter medieras (Säljö 2010, s.202). Detta är speci -
ellt intressant idag när de traditionella fysiska medierna utmanas av en uppsjö av
digitala medier. Digitala medier som våra barn växer upp med, men som kanske
inte faller sig lika naturliga för vuxenvärlden.

Detta berör Flood i sin uppsats, Läsning i omedelbarhetens tidsålder (2012),
som undersöker olika diskurser kring läsning hittade i Kamratposten. Flood menar
att de diskurser, som analyseras fram i uppsatsen, går att koppla till den framväxt
av nya medier som konsumeras av unga, där snabbhet och en omedelbar tillfreds -
ställelse dominerar upplevelsen (s.70). Ur detta menar Flood att vi ser en ny slags
läskultur som växer fram och som formas av denna nya mediebild. En läskultur
som skiljer sig från de äldre generationernas lässätt (s.74). Samtidigt är det tydligt
att de nya läskulturerna påverkas av de förhållningssätt till läsning som förmedlas
av läsfrämjare och vuxna, då barnen inte klassar denna läskultur som läsning. Det-
ta har framgått i den forskning som tagits upp tidigare i den här uppsatsen, men
blir ännu tydligare i Peter Andersson och Bitte Wilhelmsson Ramshage artikeln
Texter som inte räknas? Om digitala läs- och skriv-aktiviteter bland barn och
unga (2010)

I artikeln, som bygger på intervjuer gjorda med barn, påvisas att skärmbaserad
läsning inte definieras som läsning av de unga i undersökningen (s.25). De barn
som menar att de inte läser eller skriver i någon större utsträckning på fritiden, an-
ger samtidigt att de ägnar stor tid åt digitala medier. Barnen chattar, sms:ar och
gör andra aktiviteter som faktiskt kräver att de både läser och skriver, men de defi -
nierar inte denna praktik som läsning (s.25).Ramshage och Andersson menar att
det i detta går att uttyda en framträdande diskurs som definierar läsning som något
som sker utanför den digitala miljön (s.28).Detta var något som även Hedemark
fann i sin undersökning, som nämndes tidigare. De motvilliga läsarna i Hede-
marks forskning läste inte heller böcker, utan använde andra textgenrer, men defi-
nierade sig inte heller som läsare (Hedemark 2012).

I Läsfrämjande arbete för barn och unga i en digital tid (2007), skriver Cay
Corneliuson att det inte är det ökade medieanvändandet som hotar läsförståelsen
hos barn, utan snarare de föreställningar kring läsning som närs i barnets omgiv -
ning (s.20). Om omgivningen enbart räknar pappersläsning som läsning, gynnar
det dem som redan är läsare när de som läser på andra sätt inte uppmärksammas,
menar Cornerliuson (s.20).

I artikeln efterfrågas en tydligare definition av vad läsning faktiskt är, speciellt
i de undersökningar av läsvanor som görs. Här dyker det alltså återigen upp ett ut -
tryckt behov av att definiera och tydliggöra vad som menas med läsning som
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praktik. En annan intressant aspekt av artikeln är att författaren menar att det går
att se att de läsfrämjande projekt som kulturrådet beviljat medel, då 2007, främst
riktade in sig mot digitala läsarter, men satt i relation till Sandins forskning (San -
din 2011) verkar dessa inte ha fått något större genomslag.

Forskningen visar tydligt att denna bokdiskurs påverkar barnens läspraktik då
det inte ser sig själva som läsare när de konsumerar andra slags texter eller text-
former. Denna diskurs vidmakthålls av de läsande auktoriteterna och som på så
vis återskapas igen och igen trots att vissa grupper använder många andra textgen-
rer. På så vis ges även den tryckta boken ett högt kulturellt kapital när den auktori -
seras av grupper i definitionsposition i det sociala rummet. De digitala läsarterna
som bärs upp av grupper i en sämre position får inte alls samma status, trots att
vissa grupper enbart har dessa som läsobjekt. Detta är naturligtvis problematiskt,
speciellt för ett fält som folkbiblioteket som har till uppdrag att omfatta en slags
mångfald och stimulera alla barns läsning.

Som läsfrämjare måste det vara viktigt att stödja individens upplevelse av sig
själv som en läsare. Det är också viktigt att uppmärksamma och se mångfalden av
läskulturer som ryms i de grupper man riktar sig till. Det behöver inte alls betyda
att man i det läsfrämjade arbetet överger den fysiska skönlitterära boken, utan det
handlar snarare om att genom att uppmärksamma och respektera andra läskulturer
kan få respekt och uppmärksamhet tillbaka.

Det går att se att diskursen som bär den fysiska skönlitterära boken som norm
faktiskt påverkar vissa gruppers handlingsutrymme inom läsningens praktik. Pre-
cis som Norman Fairclough menar påverkar denna dominanta diskurs vilka identi-
teter som är möjliga inom den sociala praktiken. Det framgår tydligt att vem som
har möjlighet att anta identiteten som läsare påverkas på ett olyckligt sätt av bok -
diskursen.

Det går även att anta att om denna diskurs påverkar handlingsutrymmet inom
läsningens praktik så gör andra diskurser det också, även om det inte går att tyd-
liggöra inom den här uppsatsen. Detta visar på vikten av att läsning som praktik
och läsaren som identitet inte bör förknippas med vissa värden eller praktiker utan
behöver formuleras på ett sätt att så många olika positioner som möjligt kan känna
sig hemma.

När ett uttalande uttrycker värden kring läsning, läsaren eller boken på ett
självklart sätt, riktar det sig till ett, som Norman Fairclough kallar det, idealt sub -
jekt. Detta görs genom att det finns en förväntan inskriven i texten att mottagaren
känner igen sig i den världsbild texten skriver fram. Mottagaren förväntas hålla
dessa värden för självklara, utan behov att ifrågasätta dem. Denna förväntan fun-
gerar exkluderande för den som inte kan känna igen sig i den världsbild texten vi-
lar på och gör texten mindre öppen.

Den här uppsatsen har visat på att när texten antar en auktoritär ton genom
imperativ, genom allmänna pronomen och omodifierade uttalanden i presens ger
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det en sluten diskurs som är svår för mottagaren att förhandla med. Detta gör även
att avsändaren antar rollen som initiator i läsningens praktik. En roll som forsk-
ning visar på inte är speciellt lyckosam för en läsfrämjare och verkar exkluderan -
de inom den praktik man vill förmedla.

Det går också att se att mer idealistiska förhållningssätt fungerar mer exklude-
rande än andra, då dessa knyter tydliga värden till läsningens praktik som främst
hör hemma i institutioner som bär upp ett tungt kulturellt kapital. Detta förhåll-
ningssätt knyter därmed att läsa till detta kulturella kapital. Ett kapital som inte
alla grupper är intresserad av eller i värsta fall känner ett motstånd till.

Detta kan jämföras med det mer öppna förhållningssättet som utgörs av läs-
ning som en personlig upplevelse. Mark Dressman ställer sig visserligen kritisk
till även detta när han visar på hur vissa bibliotekariers berättelser om dem själva
som läsare, bär diskurser som speglar och bekräftar barnens sociokulturella bak-
grund (Dressman 1997, s.290). Detta gör, menar Dressman, att bibliotekarierna
definierar barnens spelrum som läsande individer (s.290).

På ett sätt är detta relevant då dessa berättelser lyfts fram som ett slags ideal,
men om dessa berättelser är befriade från idealistiska motiv, imperativ och omodi -
fierade satser i presens samt förmedlas genom ett jag-subjekt, blir det trots allt det
mest öppna förhållningssättet. Detta förhållningssätt borde även uppmuntra till en
dialog mellan avsändare och mottagare, eller läsfrämjare och den potentiella läsa-
ren, där man kan dela läserfarenheter med varandra. Detta måste vara mer kreativt
och intressant för alla parter än en auktoritär, pekfingervisande och lite sträng mo-
nolog. Förhoppningsvis kan resultaten i den här uppsatsen uppmuntra framtida
läsfrämjare att befria sig från läsningens imperativ.
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Sammanfattning

Den här uppsatsen undersöker läsfrämjande texter från Barnbokskatalogen med
syftet att kritiskt granska läsning som en social praktik och konstruktion. Grund-
tanken är att synen på läsning och vad som räknas som läsning är sociokulturella
konstruktioner vilka formar sociala praktiker.

Biblioteket i positionen av en tung läsinstitution är med och färgar hur denna
praktik ska se ut och påverkar därmed individens möjliga spelrum inom denna
praktik. Mot bakrund av detta är det viktigt att det finns en medvetenhet kring hur
läsandes praktik konstrueras inom fältet, samt kommer till uttryck i olika diskurser
som biblioteket förmedlar. Tidigare forskning visar på att så inte är fallet och fler -
talet forskare efterlyser en mer reflekterad syn på läsning (Sandin 2011; Persson
2013; Conerliuson 2007).

Ur detta formas uppsatsens syfte att kritiskt granska och utvärdera de förhåll -
ningssätt till barns läsning som kommer till uttryck i ett material som förmedlas
av biblioteket. Detta görs genom att undersöka hur läsning konstrueras rent språk -
ligt och vilka läspraktiker som kommer till uttryck, för att slutligen relatera detta
till ett maktperspektiv.

Teoretiskt vilar analysen på en kritisk diskursanalytisk grund formad av Nor-
man Fairclough. Fairclough lägger stor vikt vid textanalysen som ett verktyg att
avslöja konstruktionen av sociala praktiker inom diskursen. Praktiker som vilar på
ideologier och maktstrukturer. Fairclough menar att texten är en aktiv del av den
sociala praktiken och att den sociala praktiken färgar texten. Ur detta konstruera
Fairclough en metod som bygger på en analys av ords värden, en metod som an -
vänds i den här uppsatsen. Genom att analysera vilka relationsvärden, erfarenhets-
värden och expressiva värden som återfinns i de utvalda texterna utkristalliseras
läsandets praktik.

Den här uppsatsen visar att de flesta undersökta texterna positionerar avsända-
ren som en auktoritet på läsandets praktik, där den uttryckta praktiken inte är för -
handlingsbar utan skrivs ut som självklar. Kategorier som läsaren och ickeläsaren
presenteras som slutna kategorier där mottagaren inte kan bidra med sin världs-
bild. I det undersökta materialet formas även en läspraktik som har den fysiska
skönlitterära boken som format, alla andra slags läsarter är helt osynliga i de ana -
lyserade texterna. Läsning som en individuell upplevelse är den mest öppna och
inkluderande praktiken som uttrycks i det undersökta materialet.
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