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Abstract 
My thesis is a study of how the perception of booktalk aimed at kids and youngsters in the Swedish educational 
system has changed between 1932 and 2007. A discursive reading of articles in the magazine Biblioteksbladet 
provides the basis for my investigation. The thesis argues that an older “authoritarian” and “traditional” 
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Inledning 

 
Bokprat torde vara den under de senaste decennierna vanligaste läsfrämjande 

insatsen för barn- och ungdomar i skolåldern. Idén är enkel; en bibliotekarie, lära-
re eller elev berättar om böcker och försöker att väcka intresse för läsning. Även 
om termen bokprat använts främst under de senaste decennierna är själva princi-
pen 
knappast ny. Att en bibliotekarie, lärare eller annan vuxen person försöker få barn 
eller unga att läsa genom att berätta om böcker på ett medryckande sätt är egentli-
gen en mycket traditionell undervisningsform. Samtidigt har urvalet, pedagogi-
ken, förhållningssättet till mottagarna, målsättningarna och den förväntade effek-
ten växlat beroende på den för tiden förhärskande synen på utbildning, barns och 
ungas utveckling och deras läsande. Hur synen på denna läsfrämjande insats för 
barn och unga har förändrats i olika tider speglar hur samhället har sett ut under 
dessa tider.  

Syfte  

Jag avser att sätta in den läsfrämjande metoden bokprat i ett sammanhang där sy-
nen på lärande, barns och ungas läsning samt barn- och ungdomsavdelningar på 
folkbibliotek beskrivs genom en genomgång av artiklar i Biblioteksbladet (Svensk 
biblioteksförenings tidskrift) mellan åren 1932-2007. Jag vill beskriva hur synen 
på bokprat har kommit att förändras under denna tid.  

Konflikter, debatter, skillnader, förändringar och trender kommer att stå i fo-
kus för min diskursiva närläsning av artiklar i Biblioteksbladet. En diskursanaly-
tisk närläsning är särskilt väl lämpad för min studie eftersom jag vill urskilja för-
ändringar över tid som kanske inte alltid är synliga eller uppenbara vid en första 
anblick.  

Att finna texternas djupare mening och värderingar, deras ideologiska per-
spektiv och syn på bokprat för barn och unga är mitt mål. Enligt min mening mås-
te en diskursanalys av bokprat sättas i ett sammanhang där man diskuterar kultur- 
och utbildningspolitik, pedagogiska ideal, lärar- och bibliotekarierollen, och skön-
litteraturens status i samhället 
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Frågeställning 

Vilka genomgående förändringar kan urskiljas i de dominerande diskurserna gäl-
lande bokprat för barn och unga mellan 1932 och 2007 utifrån ett urval texter i 
Biblioteksbladet? På vilka sätt liknar dessa olika diskurser varandra? Vilka inne-
boende konflikter härbärgerar dessa diskurser, det vill säga i vilken grad är de 
homogena? Vilka diskurser har varit i uppenbar konflikt med varandra? 

  

Disposition 

Efter denna inledning följer ett urval av tidigare forskning. Även om just synen på 
bokprat står i centrum har jag valt att ta med även forskning som berör närliggan-
de ämnen och frågeställningar som kulturpolitisk debatt, olika läsfrämjande pro-
jekt inom skolan och teoretiker inom barn- och utvecklingspsykologi som har haft 
genomslag inom läroplaner och biblioteksverksamhet för barn och unga.  

Det internationella perspektivet är begränsat eftersom min uppsats fokuserar 
på förändringar i Sverige under perioden 1932-2007. Utländska forskare har dock 
tagits med i de fall de varit vanligt förekommande inom den svenska debatten. 

I teoriavsnittet går jag igenom flera olika diskursanalytiska arbetssätt som jag 
använt delar av i min undersökning.  

Undersökningen är uppdelad kronologiskt. Varje årtionde innehåller artiklar 
om bokprat, läsfrämjande insatser, barn- och ungdomsverksamhet på bibliotek, 
och/eller barns och ungas läsning. Dessa artiklar är i sin tur inordnade kronolo-
giskt. Efter varje årtionde (förutom 1940-talet, där materialet var för tunt för att 
slutsatser skulle kunna dras) gör jag en diskursiv läsning.  

Resultatet av undersökningen redovisas både i själva undersökningskapitlet 
och i slutdiskussionen som följer på undersökningen. I slutdiskussionen försöker 
jag att föra ett mera generellt resonemang om de slutsatser jag menar att man kan 
dra och de mönster som blir synliga i undersökningens material. Därefter följer en 
kortare sammanfattning av uppsatsen och en käll- och litteraturförteckning. 
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Tidigare forskning 

Ann Sunnvius gör i sin uppsats Bokprat – en pedagogisk metod för barnbibliote-
karier en genomgång av hur bokpratsverksamheten förändrats.1 (Uppsatsen är en 
C-uppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås.) Sunnvius redogör för hur metoden 
bokprat introducerades av det svenska biblioteksväsendets "grand old lady" Greta 
Renborg. I en intervju med Renborg som Sunnvius själv gjort betonar Renborg 
det personliga informella tilltalet som nyckeln till ett lyckat bokprat.2 Sunnvius 
härleder själva begreppet "book talk" till 1950-talets USA. 1956 ska en ameri-
kansk bibliotekarie, Eleanor Phinney, ha myntat begreppet.  

I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet rådde bokpratens blomstrings-
tid. Det gavs ut handböcker om bokprat, och barnbibliotekarierna skulle arbeta 
uppsökande, enligt  Sunnvius. Under 1980-talet skedde en expansion; barnbiblio-
tekarier anställdes och många gav sig ut i skolor för att hålla bokprat. På 1990-
talet slog de ekonomiska nedskärningarna hårt mot bokpratsverksamheten i lan-
dets kommuner. Men så  i mitten av 1990-talet uppmärksammades betydelsen av 
bokprat för att nå elever med läs- och skrivsvårigheter. En rad projekt startades 
för att nå ”svaga” grupper. Metodutvecklingsprojekt för att förfina metoderna att 
nå elever med större behov av stöd och hjälp startades på många håll. Några av de 
metoder som utvecklades och testades var mindre elevgrupper och "kurser" för 
äldre elever som skulle kunna hålla bokprat för yngre elever.  

Marianne Sandberg Hven tecknar i sin C-uppsats Bokprat på barnbibliotek, 
en liknande bild av hur bokpratsverksamheten har utvecklats i modern tid.3 (Upp-
satsen är ett examensarbete i ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap, vid 
ABM-institutionen, Uppsala Universitet) Även Sara Bengtsson gör i sin uppsats 
Vad är läsfrämjande? En jämförande textstudie av synen på läsning och läsfräm-
jande åtgärder under tre decennier historiska jämförelser. Hon visar hur synen på 
läsfrämjande åtgärder har förändrats under 1970- 80- och 90-talen.  

(Uppsatsen är en C-uppsats vid institutionen för kultur- och biblioteksstudier, 
Uppsala Universitet.) 

                                                 
1 Sunnvius, 2004, s.3 
2 Sunnvius, 2004, s.7 
3 Sandberg-Hven, 2001, s.6 
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En liknande studie av hur synen på bokprat och läsfrämjande insatser föränd-
rats får vi i uppsatsen Att läsa är att leva - artiklar om läslust och läsfrämjande i 
tidskriften Barn & Kultur, mellan 1970 och 2003 av  Mie Björkman. (Uppsatsen 
är en D-uppsats vid ABM-institutionen, Uppsala Universitet.) 

Under 1970-talet betonades, enligt Bengtsson, i högre grad den folkbildande 
aspekten jämfört med 1990-talet då man mer betonade den personliga upplevel-
sen.4 Numera betonas i högre grad läsningens effekter på läsinlärning och språk-
utveckling. Bengtsson tror att det kan ha att göra med att en ökad uppmärksamhet 
riktats mot elever med dyslektiska problem.  

Under 1970-talet debatterades, enligt Björkman, livligt frågan om skräplitte-
raturens vara eller inte vara på biblioteken. Vissa såg den som en huvudfiende. 
Andra såg den som ett nödvändigt ont som biblioteken inte kan undvika. En tredje 
grupp ansåg att skräplitteraturen går att undvika genom att helt enkelt enbart till-
handahålla god litteratur.5 Denna debatt fortsatte under 1980-talet.  Under 1980-
talet presenterades, enligt Björkman, också ett flertal rapporter från olika kampan-
jer för ökat läsande bland barn och unga i skolåldern, både i Sverige och utom-
lands.6  

Under 1990-talet fortsatte strömmen av olika projekt och kampanjer, om än i 
något mindre omfattning än under 1980-talet, enligt Bengtsson. Bengtsson tycker 
sig se ett skarpare motstånd mot så kallad "skräplitteratur" under 1970- och 80-
talen. Nyttoaspekten betonades hårdare när det gällde läsfrämjande insatser i all-
mänhet, både för barn och unga. Det fanns ingen anledning att stimulera till litte-
raturläsning "för läsningens egen skull". Bara litteratur som var "kvalitetsgod-
känd" var det meningsfullt att främja, enligt denna diskurs som Bengtsson beskri-
ver som den förhärskande under 1970- och 80-talen.7  

Läroplaner och utredningar bidrog till den diskurs som hävdade vikten av 
”god” i betydelsen ”nyttig” litteratur, enligt Björkman.8 Så ville till exempel den 
statliga kulturutredningen se insatser för att främja den "goda" litteraturen och 
LGR 80 (läroplan för grundskolan från 1980) talar om att skolan ska avslöja och 
motarbeta den "konstnärligt undermåliga" ungdomslitteraturen.9  1970-talets li-
vaktiga debatt har senare tystnat alltmer, enligt Björkman.10 

Lärarstudenterna Vesna Milosavljevic´ och Margareta Olsson vid Malmö 
högskola, har skrivit C-uppsatsen Att stimulera till läslust - ett samarbete mellan 
skolbibliotekarier, pedagoger och specialpedagoger. De beskriver hur fokus un-
der 1990-talet alltmer kom att riktas mot den växande grupp elever som har olika 

                                                 
4 Bengtsson, 1998, s.8 
5 Björkman, 2004, s.22-27 
6 Björkman, 2004, s.27-31 
7 Bengtsson, 1998, s.8 
8 Björkman, 2004, s.9-15 
9 Björkman, 2004, s.75 
10 Björkman, 2004, s.72 
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typer av svårigheter med sin läs- och skrivutveckling. Enligt Milosavljevic´ och 
Olsson har den grupp som bedöms vara i behov socialpedagogiskt stöd mer än 
fördubblats under 1990-talet.11 De nämner bokprat som en utmärkt metod för att 
nå grupper med särskilda svårigheter. 

En annan bild av bokpratens verklighet som går helt på tvärs med alla re-
kommendationer och den moderna konsensus som dominerar bokpratsdiskursen 
numera ger Katarina Eriksson i sin doktorsavhandling Life and fiction - on inter-
textuality in pupil´s booktalk från 2002.12  Hon har studerat bokprat i en svensk 
skola med barn i åldrarna 10-14 år. Bokprat förvandlas  ofta till lektioner som 
syftar till inlärning av hur man lägger ett schema, ordförståelse, eller högläsnings-
träning. Eriksson noterar också att många av böckerna utspelar sig i en miljö som 
är "främmande för svenska elever". Eriksson antar att detta beror på ambitionerna 
att fostra barn och unga i interkulturell förståelse. 

 

Vygotskijs betydelse 
Sunnvius har i tidigare nämnda uppsats undersökt i vilken mån Lev Vygotskijs 
pedagogiska teorier har påverkat hur bibliotekarier genomför bokprat.  Enligt 
Margaret E. Gredler och Carolyn Claytor Shields är språket och samspelet mellan 
vuxna och barn centralt för en ung människas utveckling i lingvisten Vygotskijs 
utvecklingspsykologi. Vygotskij betonade, enligt Gredler och Shields, vikten av 
att barn och unga i sin utbildning får möjlighet att internalisera värderingar och 
erfarenheter från tidigare generationer genom vuxenkontakt.13   

Enligt Gunilla Lindqvist utvecklar Vygotskij i sin bok Fantasi och kreativitet, 
från 1930, sin teori om fantasin som en alltigenom central faktor för att barn ska 
kunna utveckla en grund för högre abstrakt och vetenskapligt tänkande. Utan fan-
tasin kan inte barn utveckla sina intellektuella förmågor.14 Vygotskij ansåg, enligt 
Lindqvist, att alltför mycket pedagogik inriktade sig på att diagnostisera brister 
och problem i barns inlärning. Istället borde man fokusera mer på barns potenti-
al.15 För detta ändamål uppfann Vygotskij, enligt både Roger Säljö och Leif 
Strandberg, ett eget begrepp som han kallade ”den proximativa utvecklingszo-
nen”, förkortad som PZD (Proximal zone of development.)16  Varje barn har enligt 
denna teori i skilda utvecklingsstadier olika potential att utföra vissa kognitiva 
uppgifter med vuxenstöd. Det är dessa förmågor som ligger inom den proximativa 
utvecklingszonen. 

                                                 
11 Milosavljevic och Olsson, 2007, s.11 
12 Eriksson, 2002, s.189 
13 Gredler och Shields, 2008, s.175 
14 Lindqvist 1999, s.144-145 
15 Lindqvist, 1999, s.278 
16 Säljö, 2005,  s. 120-122. Strandberg, 2006, s.149-152 
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I väst har Vygotskij, enligt Ivar Bråten, under de senaste decennierna fått en 
allt starkare ställning. Inte minst när det gäller läsfrämjande insatser för barn och 
unga.17 Säljö antar att en bidragande orsak till att Vygotskijs teorier har blivit så 
populära i vår tid, är att de betonar den sociala aspekten av inlärning och relatio-
nen mellan vuxna och barn eller unga som är i färd med att lära sig nya saker, som 
till exempel syftar till språkutveckling.18 Dessutom vände sig Vygotskij mot vad 
man med modern terminologi kanske skulle kalla för ”traditionell katederunder-
visning”. För Vygotskij är det, enligt Säljö, essentiellt att läraren antar rollen av 
den vuxne guiden; eleverna ska introduceras till nya koncept och begrepp och 
läraren ska sätta in ny kunskap i kända sammanhang. Säljö ser Vygotskijs bud-
skap som mycket entydigt för att eleverna ska aktiveras istället för att förbli pas-
siva mottagare av kunskap och information.19  

Säljö ser språket som det kanske viktigaste begreppet för Vygotskijs teori-
bildning. Språket står för Vygotskij, enligt Säljö, i centrum av all mänsklig verk-
samhet eftersom den gör det möjligt för människor att tillsammans utföra uppgif-
ter som en enskild människa omöjligen kan utföra. Vygotskij talade, enligt Säljö, 
om ”verktyg” i bred bemärkelse, där språket som verktyg har en central roll att 
spela i alla samhällen.20 Språket har också många andra viktiga funktioner: bland 
annat att föra vidare historiska erfarenheter till nya generationer. 

Sunnvius slutsats på frågan i vilken mån barnbibliotekarier arbetar i enlighet 
med Vygotskijs teorier är att hans idéer satt tydliga spår i den praktiska verksam-
heten. Även om barnbibliotekarierna i hennes undersökning inte medvetet använ-
de sig av Vygotskijs teorier så fanns det, enligt Sunnvius, många likheter mellan 
sättet att utföra bokprat och den dialogiska interaktion som Vygotskij förordade.21 
Enligt Sunnvius ser Vygotskij lärarens roll mindre som uppfostrande och mer som 
en organisatör av den sociala miljön. Läraren blir då en vuxen person som ska 
tillhandahålla ramar och stimulera eleverna att på egen hand utforska litteraturen 
och sin sociala omgivning. Att låta barnen själva göra bokprat om böcker de läst 
kan, enligt Sunnvius, också ses som samstämmigt med Vygotskijs idéer.22 Enligt 
Sunnvius togs Vygotskijs idéer upp som ett föredöme i Läroplanskommitténs be-
tänkande Skola för bildning (SOU 1992:94).23 

Hur bokpratsverksamheten bedrivs och hur den skulle kunna förbättras är i 
fokus för Sara Degervalls uppsats Att väcka barns läslust med hjälp av bokprat - 
en kvalitativ studie. (Uppsatsen är en D-uppsats vid institutionen för ABM, Upp-

                                                 
17 Bråten, 1998, s.26 
18 Säljö, 2005, s.89 
19 Säljö, 2005, s.148 
20 Säljö, 2005, s.20 
21 Sunnvius, 2004, s. 25-26 
22 Sunnvius, 2004, s. 23 
23 Sunnvius, 2004, s.14 
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sala Universitet). Utgångspunkten för Degervalls uppsats är att läs- och skrivför-
mågan minskat bland svenska elever i grundskolan.24 

Degervall har intervjuat barnbibliotekarier och sätter in bokpraten i en teore-
tisk kontext där inte minst Vygotskijs teorier har stor betydelse.25 Degervall menar 
att mycket lite tyder på att barnbibliotekarier i allmänhet anser sig arbeta efter 
någon genomtänkt teoretiskt grundad metod men att det trots detta går att härleda 
tydliga spår av Vygotskijs idéer i det praktiska arbetet.26 

Lustdiskursen 
I stort sett all tidigare forskning som redovisas här förespråkar och synliggör lust-
diskursen. Som ett exempel på vilken hegemonisk ställning lustdiskursen numera 
intagit kan nämnas att Bengtsson i sin uppsats refererar till en proposition (från 
regeringen till riksdagen) som kom 1997 där läslusten betonas: 

Läslusten måste väckas när barnen är små och hållas vid liv under de unga åren.27 

 
Också Sunnvius uppsats framhåller lustdiskursen när den refererar till läro-

planer, rapporter, betänkanden och till enskilda barnbibliotekariers syn på vad 
som är det viktigaste med bokprat för barn och unga.28 Degervall anser att barnens 
egna önskemål helt ska vara avgörande för urvalet av böcker. Om barn vill läsa 
böcker om dinosaurier så ska de få göra det. Detta för att säkerställa att de första 
mötena med litteraturen ska vara lustfyllda och locka till mer läsning. Degervall 
anser att det viktigaste av allt är att stimulera just lusten att läsa hos barn.29 

Charlotte Hansén Goobar är med sin uppsats Bokprat pågår 
- läsmiljö vid bokprat i samband med ett läsprojekt i skolan ännu en av de många 
i raden som helhjärtat ansluter sig till lustdiskursen inom bokprat.  (Uppsatsen är 
en D-uppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås). Hansén Goobar visar hur lustdis-
kursen under 1990-talet ytterligare befäster sin hegemoniska position inom bok-
pratsverksamheten.30 Milosavljevic´ och Olsson skriver i sin uppsats att år 2003 
har lustdiskursen blivit så etablerad att Skolverket menar att det viktigaste är att 
inspirera till läslust. Det är till och med viktigare än att arbeta med färdighetsträ-
ning.31  

I rapporten Att väcka läslust hos lässvaga barn och ungdomar: ett metodut-
vecklingsprojekt berättar skolutvecklaren Maria Törnfeldt om sina erfarenheter av 

                                                 
24 Degervall, 2006, s.2-5 
25 Degervall, 2006, s.16-20 
26 Degervall, 2006, s.44-47 
27 Bengtsson, 1998,  s.27 
28 Sunnvius, 2004   s.11-13 
29 Degervall, 2006, s.26-29 
30 Hansén Goobar, 2003, s.86 
31 Milosavljevic och Olsson, 2007, s.10 
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läsfrämjande insatser.32 Det är mycket tydligt att hon utan förbehåll propagerar för 
en renodlad lustdiskurs inom bokpratsverksamheten.33 Anna Maria Malmin och 
Ann Söderholm drar i sin D-uppsats vid Biblioteks-högskolan i Borås, Bokprat - 
en undersökning av två mellanstadieklassers upplevelser av bokprat, slutsatsen att 
bokprat stimulerar till läsning och utlåning på ett bra sätt.34 

 

Den ideologiska grunden för bokprat 
Greta Renborg argumenterar i boken Bibliotekens PR- och kontaktarbete från 
1977, för det engagerade bokpratet som den bästa vägen att väcka läslust. Ren-
borg fick mycket av sina idéer för bokprat från USA.35 Det är lätt att placera Ren-
borg i vad jag skulle vilja kalla den moderna antiauktoritära bokpratsdiskursen. 
Renborg har haft stort inflytande på utformningen av bokprat i Sverige, även om 
hon också väckt häftigt motstånd bland de som varit skeptiska till denna relativt 
nya diskurs.  

Aidan Chambers  
Den brittiske barnboks-författaren, kritikern och litteraturpedagogen Aidan Cham-
bers har skrivit om hur miljön kring barns läsning bör se ut för att man ska kunna 
nå bästa möjliga resultat. Chambers anser att bokprat måste vara mycket mer än 
bara föreläsningar om böcker av en lärare eller bibliotekarie.36 Bokprat ska inte 
vara envägskommunikation. Chambers hävdar till och med att det är först i och 
med att barn själva får berätta om sina läsupplevelser som det blir meningsfullt.37  

Chambers var en av dem som på 1960-talet propagerade för att man skulle 
respektera och ta hänsyn till barns läspreferenser och att barnböcker borde vända 
sig mer direkt till barnen som läsare. Senare har han kommit att bli alltmer kritisk 
till åsikten att det inte finns god respektive dålig litteratur.38 

Enligt Chambers är det viktigt att bokprat utgår från böcker som knyter an till 
elevernas egna erfarenheter och deras egen vardag. Därför är det viktigt att anpas-
sa språket vid bokprat till målgruppen, det gäller att undvika att vara formell.39 
Detta synsätt ligger mycket nära Vygotskijs perspektiv, även om Chambers luck-
rat upp den auktoritära diskursen ännu mer än vad Vygotskij förespråkade. En 
viktig skillnad är dock synen på lärarens/bokpratarens roll. För Chambers bör en 

                                                 
32 Törnfeldt, 2003, s. 3-4, 7 
33 Törnfeldt, 2003, s. 5 
34 Malmin och Söderholm, 2000, s.65 
35 Renborg, 1977. s.59 
36 Chambers, 1985,  s.140 
37 Chambers, 1985, s.138, s.148-150 
38 Chambers, 1985, s.148-150 
39 Chambers, 1985, s.117 
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god pedagog vara en i gruppen, någon som tillsammans med eleverna upptäcker 
läsningens fröjder.40 
Tonårslitteratur ser han som en utmärkt dörröppnare in i litteraturens värld. Ju 
fortare unga börjar läsa klassiker och annan god litteratur desto bättre, men ton-
årslitteraturen är en mycket bra början, enligt Chambers.41 

Mem Fox  
Forskaren och pedagogen Mem Fox har propagerat för högläsning som ett oöver-
träffat sätt att väcka läslust. Högläsning ska enligt Fox vara så spännande att ele-
verna inte kan undgå att dras in i berättelserna.42 Precis som Chambers anser Fox 
att det motverkar sitt eget syfte att tvinga på barn och unga en viss litteratur. Det 
är till skada om barn får för sig att det är tråkigt att läsa anser hon.43  

Lennart Hellsing 
En av de debattörer som haft stort genomslag inom debatten om barns och ungas 
läsning är barnboksförfattaren Lennart Hellsing. Han argumenterar mycket kraft-
fullt för lustdiskursen inom barn- och ungdomslittteraturen.44 Hellsing tar helt 
avstånd från den äldre diskurs som tog för givet att viss litteratur bör vara obliga-
torisk för barn och unga. Den litteratur som inte tilltalar är värdelös, enligt Hell-
sing.45  

Ytterligare exempel på den moderna läslust-diskursen 
I På tal om böcker, från 2005, skriver ett tiotal bokpratare om sin syn på bokprat.  
Bokprat ses som den bästa metoden för att främja läsning bland barn och ungdo-
mar.  Inte minst för att den visat sig fungera sedan många år, enligt barnbibliote-
karien Karna Nyström.46 Barnbibliotekarien Maria Berglind-Wallmo formulerar 
målet för bokprat som att ”inspirera till läsning, att skapa läslust."47 Annika Ed-
lund propagerar för böcker om svåra ämnen- missbruk, sjukdom och död. Enligt 
Edlund kan det vara en stor tröst att läsa om såna ämnen om man själv har haft det 
svårt.48 

                                                 
40 Chambers, 1985, s.81 
41 Chambers, 1985, s.86-87 
42 Fox, 2003, s.42 
43 Fox, 2003. s.79-80 
44 Hellsing, 1999, s.66 
45 Hellsing, 1999, s.66 
46 På tal om böcker, 2005. s.12 
47 På tal om böcker, 2005. s.31 
48 På tal om böcker, 2005. s.34 
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En högstadielärares reflektioner 
I Bokprat: om barns läsande och om textsamtal mellan barn och vuxna argumen-
terar svenskläraren Lars Norström för läslust-diskursen. Om bara barn ”läser med 
intresse, kommer resten att ordna sig” skriver Norström, varefter han lägger till att 
han vet att det är så ”av egen erfarenhet”.49 Han understryker också betydelsen av 
att eleverna själva får diskutera böcker, då många tycks ta till sig berättelser en-
bart på ytan. För en djupare förståelse krävs ofta en diskussion.50 

 

                                                 
49 Norström, 1997, s.51 
50 Norström, 1997, s.36 
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Teori 

Denna uppsats syftar till att göra en diskursanalys av ett urval av artiklar som kan 
vara en bakgrund till hur synen på bokprat som läsfrämjande insats för barn och 
unga i skolåldern har förändrats mellan 1932 och 2007. Det finns många olika 
definitioner och metoder för att utöva diskursanalys. Diskursanalysen är i sig 
självt ett vetenskapligt fält som är fullt av konflikter där varje diskurs som berör 
diskursanalys strävar efter att upprätta sin egen dominans. Något förenklat kan 
man säga att diskursanalys är ett sätt att försöka beskriva ett mönster som en viss 
teoribildning, skola eller åsiktsbildning, vetenskaplig tradition, sätt att tänka har.51 

Winther Jörgensen och Phillips anser att diskursanalysen bör ses som ett 
forskningens hjälpmedel, ett redskap som en forskare lägger över verkligheten för 
att "skapa en ram för sin undersökning". En diskurs är, enligt Winther Jörgensen 
och Phillips, inte något som redan finns i verkligheten. Diskursen är en teoretisk 
konstruktion som uppfinns av forskaren för att man ska kunna hantera en bit av 
verkligheten vetenskapligt.52 

 

Att läsa mellan raderna 
Diskursanalysen syftar till att bena ut vilken betydelse olika ord har, men också 
betydelsen av det som inte sägs, det som antas vara så självklart att det kan tas för 
givet av de som deltar i diskursens utveckling och kommunikation. En del 
diskursanalytiker menar till och med att det som inte sägs i en viss text, en viss 
diskurs ofta har större betydelse för diskursen än det som faktiskt sägs.  

Här finns dock en paradox. Alla diskursanalytiker har ägnat sig åt att granska 
just språket. Vilka ord återkommer, är centrala, och hur är de länkade till andra 
ord, begrepp? Genom att kartlägga detta syftar de till att beskriva underliggande 
värderingar, antaganden och världsbilder hos olika diskurser. Men gemensamt för 
all diskursanalytisk forskning kan sägas vara att man utgår från att under det up-
penbara, under det som sägs döljer sig ett mönster av en viss syn på verkligheten 
som diskursen hela tiden i en dialog med sin omvärld försöker påverka den med. 
Under alla texter finns maktrelationer, värderingar, världsbilder, fördomar, histo-

                                                 
51 Winther Jörgensen och Phillips, 2000. s.19 
52 Winther Jörgensen och Phillips, 2000. s.137 
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riska och sociala erfarenheter. En diskursanalys syftar till att avslöja dessa dolda 
budskap.  

Att främliggöra verkligheten 
Diskursanalys innebär att se kritiskt på omvärlden, att noggrant och systema-

tiskt nagelfara sådant som deltagare i en viss diskurs tar för givet. Winther Jör-
gensen och Phillips liknar det vid att vara turist i sin egen hemstad.53 Den som 
syftar till att utföra en diskursanalys måste försöka se på sitt material som om det 
var något främmande som måste sönderdelas för att kunna förstås, ungefär som en 
socialantropolog betraktar en främmande kultur. Den som utför en diskursanalys 
kommer med största sannolikhet att mer eller mindre vara en del av det han eller 
hon undersöker. Det är omöjligt att ställa sig helt utanför sig själv och se saker i 
samhället helt utifrån.  

Diskursanalys med ett semiotiskt grundperspektiv 
Winther Jörgensen och Phillips redogör i sin bok för hur forskarna Ernesto Laclau 
och Chantal Mouffe har utarbetat ett diskursanalytiskt arbetssätt.  Laclau och 
Mouffe har ett antal termer i sin diskursanalytiska teori som kan hjälpa oss att 
förstå hur en diskursanalys kan byggas upp.  

I centrum står språkets olika tecken; ord, begrepp, utsagor som får olika bety-
delser i olika diskurser. Varje diskurs strävar efter att fixera ett stort antal tecken i 
ett konsekvent mönster som bygger upp en viss världsbild, ett perspektiv - ett teo-
retiskt filter om man så vill. Vissa relationer mellan tecknen kommer att antas 
vara så självklara att de blir i viss mån osynliga, medan många andra kommer att 
definieras öppet, ofta i konflikt med andra diskurser. Det är nämligen inte ovanligt 
att andra diskurser kommer att ladda samma tecken med helt andra betydelser och 
koppla ihop dem till ett annat mönster med helt andra tecken. En diskurs kommer 
dock aldrig att vara slutgiltigt klar eller fastställd, oupphörligen kommer den att 
utmanas och nya begrepp, tecken, forskningsrön, prioriteringar, betydelseglid-
ningar kommer att införlivas eller mobilisera diskursens tecken i ett försvar för att 
avvisa ett intrång i diskursen. 

Winther Jörgensen och Phillips illustrerar dessa processer med exemplet den 
medicinska vetenskapen. De diskuterar Chantal La Clau och Mouffes diskursana-
lytiska begreppsapparat. Alla tecken i en diskurs kallas för moment, de är fixerade 
begrepp som till exempel "kropp", "symptom", "vävnad" eller "skalpell". Men 
"kropp" är också en nodalpunkt kring vilka de andra momenten samlas i olika 
mönster. "Kropp" är ett privilegierat tecken. Andra moment får sin betydelse och 
sitt värde genom att relateras till en nodalpunkt.  

                                                 
53 Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s.45 
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Det finns också tecken som ännu inte har fått sin bestämda plats i diskursen, 
dessa kallas för "element". Dessa tecken är mångtydiga, men eftersom alla diskur-
ser strävar efter entydighet försöker man införliva elementen i den diskursiva kar-
tan genom vad Winther Jörgensen och Phillips kallar tillslutning, ett "tillfälligt 
stopp i tecknens betydelseglidning".54 

Som ett exempel på hur en främmande teoribildning utmanar den rådande dis-
kursen nämner Winther Jörgensen och Phillips akupunkturens alltmer erkända 
position inom läkarvetenskapen. Traditionellt har alternativa behandlingsformer, 
till exempel österländsk medicin och homeopati hänförts till "det diskursiva fäl-
tet", vilket är detsamma som ett slags avstjälpningsplats för allt det som en diskurs 
tar avstånd ifrån. I det diskursiva fältet kan "kropp" och andra begrepp, enligt al-
ternativa behandlingsperspektiv definieras på ett annat sätt än i den rådande dis-
kursen. Genom att utesluta möjligheten att definiera begrepp som "kropp" på al-
ternativa sätt drar diskursen upp gränser för vad som kan sägas och vad som inte 
kan sägas inom dess ramar. Om man accepterar vissa förklaringar till sjukdomar 
måste detta leda till att man förkastar andra. Men i och med att den medicinska 
vetenskapen accepterat akupunkturen som behandlingsform måste detta leda till 
att man modifierar begreppet "kropp" så att det också innefattar för diskursen 
främmande begrepp som "energetiska förbindelsesystem". När diskursen har defi-
nierat "kropp" på nytt är den åter ett moment, den har en entydigt definierad bety-
delse inom diskursen. Men samtidigt så har kropp helt andra definitioner inom till 
exempel en religiös diskurs. För begrepp som på detta sätt är särskilt utsatta för 
tillskrivning av olika betydelser i olika diskurser har Laclau och Mouffe begrep-
pet "flytande signifikanter". Resultatet av alla dessa konflikter, förhandlingar, 
omvandlingar av den diskursiva kartan kallar Laclau och Mouffe för artikulatio-
ner. Det är dessa artikulationer som diskursanalysen försöker att bena ut genom 
att undersöka hur olika moment, element, nodalpunkter, privilegierade moment, 
flytande siginifikanter, andra införlivade diskurser, laddas och laddas på nytt, för-
håller sig till varandra, hamnar i konflikt, förändras och förändrar den diskurs de 
är en del av. Centralt är att en diskurs aldrig blir färdig, den är ständigt i föränd-
ring, även om det kan tyckas som att den innehåller så många självklarheter att 
den inte borde kunna rubbas i någon större utsträckning.55 

Både Michel Foucault och  Norman Fairclough har, enligt Sara Mills, ägnat 
sig ingående åt att beskriva hur den medicinska vetenskapen har försvarat sig mot 
och så småningom införlivat vissa nya element från den s.k. ”alternativa” medici-
nen.56 

Enligt Winther Jörgensen och Phillips presenterar Laclau och Mouffe sin 
diskursteori som om det "vore tal om en objektiv beskrivning av världen och dess 
                                                 
54 Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s.34 
55 Winther Jörgensen och Phillips, 2000. s.32-37 
56 Mills, 2004, s.16-17 
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mekanismer". Ett sådant synsätt är ovanligt för diskursanalyser som oftast kon-
centrerar sig mer på hur olika bilder av verkligheten påverkar just denna sociala 
verklighet oberoende av om det som sägs kan anses vara sant eller inte. 57 

Ideologibegreppet 
En del diskursanalytiker diskuterar ideologibegreppet i relation till diskursanalys. 
Enligt Jörgensen och Phillips ser Norman Fairclough ideologi som "betydelsekon-
struktioner som bidrar till produktion, reproduktion, och transformation av domi-
nansrelationer".58 Ideologi är ett redskap för dem som har makt och inflytande i 
samhället att behålla denna makt, ett sätt att förtrycka det stora flertalet. Ideologi 
blir därmed något som diskursanalytikern måste bidra till att avslöja och omkull-
kasta för att nå samhällsförändringar i demokratisk riktning.  

Diskursens beroende av dikotomier 
En diskurs är beroende av kontraster, ett begrepp som "demokrati" eller "god litte-
ratur" kräver definitioner av vad som inte är "demokrati" eller "god litteratur". 
Genom att definiera "den andre" får diskursens positiva begrepp sina konturer. 
Men detta gör också att diskursen hela tiden innehåller konflikter som den på oli-
ka sätt måste härbärgera.59 

Olika strömningar i samhället, debattörer, rörelser, människor och institutio-
ner gör ständigt försök att förändra synen på centrala begrepp som t.ex. "god litte-
ratur". Inom barn- och ungdomslitteraturens olika debatter förekommer ofta åsik-
ten att det är förkastligt att dela in litteraturen i "god" och "dålig" litteratur. 
Många är de som har argumenterat för att den s.k. ”skräplitteraturen” har en viktig 
roll för att unga ska kunna definiera sin verklighet och orientera sig i tillvaron. De 
har propagerat för att ingen läsning bör föraktas, därför att allt som unga läser förr 
eller senare får en mening för deras allmänna känslomässiga och intellektuella 
utveckling. 

 

Foucault 
Michel Foucault är en av de mest tongivande teoretikerna inom diskursanalysen. 
Foucault anser att det är viktigt att fastställa vad som överhuvudtaget kan sägas i 
motsats till det som är helt otänkbart för en viss diskurs, samt att definiera regler-
na för vad som är sant och falskt.  

Enligt Winther Jörgensen och Phillips är sanningen för Foucault ett relativt  

                                                 
57 Winther Jörgensen och Phillips, 2000. s.29 
58 Winther Jörgensen och Phillips, 2000. s.79 
59 Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s.58 
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begrepp: olika diskurser ger intryck av att ge sanna bilder av verkligheten, men 
eftersom det är omöjligt att ställa sig utanför den diskurs som man 
själv agerar inom går det inte att nå fram till någon absolut sanning.60 

Foucault är inte intresserad av sanningen i sig utan av det som uppfattas som 
sant. Han koncentrerar sig på att försöka förstå hur en viss diskurs är uppbyggd, 
hur den artikuleras. Varje diskurs är beroende av det som kan exkluderas, uteslu-
tas. Det som inte betraktas som sant av vissa samhällsinstitutioner som dominerar 
regleringen av ramarna för en viss diskurs kan helt uteslutas från diskursen. Om 
till exempel en viss åsikt om bokprat och läsfrämjande insatser för barn och unga i 
skolåldern är tillräckligt annorlunda kommer den rådande diskursen att försöka 
göra motstånd mot detta inbrytningsförsök genom att etikettera det som ”osant”, 
kanske till och med ”galet” eller ”sinnessjukt”.61 I Foucaults perspektiv blir det 
ointressant huruvida en person som säger något kontroversiellt om till exempel 
bokprat har rätt i sin kritik eller inte, det intressanta blir hur denna kritik är upp-
byggd och hur diskursens ”väktare” – ofta i form av samhällsinstitutioner som 
skolan, universitetet, ytterst staten, försvarar sig mot detta ”angrepp”.62 

Foucault ägnade sig enligt Alvesson och Sköldberg mycket åt att kartlägga 
vad han kallar för diskursernas arkeologi.63 Han ville påvisa hur mycket av det vi 
uppfattar som självklart är godtyckligt i sina gränsdragningar och sin struktur. Det 
bästa sättet att få syn på detta är ofta att göra historiska jämförelser.64 

Metod 
Min metod i denna uppsats är främst närläsning. Jag gör också en diskursiv läs-
ning av de olika texterna i Biblioteksbladet som är grunden för min undersökning. 
Genom att mycket noggrant läsa och jämföra texter från olika decennier söker jag 
mönster, dominerande diskurser, förändringar i synen på bokprat över tiden. Jag 
har inte till punkt och pricka följt någon specifik diskursanalytisk metod utan sett 
olika diskursanalytiska perspektiv som förebilder och något att sträva efter när det 
gäller kritisk granskning. Mitt syfte har varit att inta en pragmatisk attityd till val 
av diskursanalytiska redskap.  Förhoppningsvis kan den diskursanalytiska teori-
bildning som finns redovisad i denna uppsats fungera som ett filter och ett verktyg 
för att se klarare på de texter som jag granskar.  

Jag strävar inte efter att pröva tillämpbarheten av en diskursanalytisk metod 
på mitt material utan att använda olika redskap för att skapa en nyanserad och 
förhoppningsvis fördjupad bild av de olika perspektiv som mitt material innehål-
ler. Med fler verktyg än en enskild teoretikers och med ett oortodoxt användande 

                                                 
60 Winther Jörgensen och Phillips, 2000. s.19-20 
61 Mills, 2004. s.16 
62 Mills, 2003, s.58 
63 Alvesson och Sköldberg, 2008, s.369 
64 Mills, 2004. s.23 
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av ett diskursanalytiskt arbetssätt vill jag kunna se mitt material från fler håll än 
bara ett. 

Eftersom min studie är baserad på olika texter som dessutom är skrivna i olika 
tider föll det sig naturligt att använda sig av en diskursiv läsning. Diskursanalysen 
gör det möjligt att i någon mån, för att tala med Winther Jörgensen och Phillips, 
”främliggöra” texter från olika tider, inklusive den egna för att med distans kri-
tiskt kunna granska det bakomliggande ideologiska innehållet.65 Eftersom detta är 
mitt syfte med uppsatsen; att finna just detta mer eller mindre uttalade ideologiska 
innehåll och jämföra mellan olika tidsperioder är diskursanalysen ett ytterst lämp-
ligt perspektiv och redskap. 

Genom att använda ett diskursanalytiskt arbetssätt, och genom att genomföra 
en noggrann och  kritisk närläsning försöker jag ”läsa mellan raderna” i mitt mate-
rial. Typiskt för ett diskursanalytiskt arbetssätt är att försöka avtäcka innehållet i 
det som sägs, men också att försöka formulera budskapet i det som inte sägs. 

När det gäller de teoretiker som refereras, till exempel Foucault, Vygotskij 
med flera, har jag genomgående använt mig av texter som förklarar deras teorier. 
Främst på grund av att deras egna texter är så pass svårgenomträngliga men också 
därför att en rad helt olika författare ger i stort sett exakt samma bilder av huvud-
dragen i deras teorier. 

Valet av Svensk Biblioteksförenings Biblioteksbladet som grund för under-
sökningen var tämligen enkelt. Som ett slags internt organ för landets biblioteka-
rier har Biblioteksbladet haft en särställning när det gäller debatter rörande biblio-
teksfrågor och läsfrämjande insatser.  

I urvalet av texter från Biblioteksbladet har jag medvetet gjort en ganska till-
låtande tolkning av begreppet ”bokprat och andra läsfrämjande insatser”. Detta för 
att bokprat för barn och unga är så nära förknippat med andra läsfrämjande insat-
ser att det måste ses i ett vidare sammanhang för att man ska kunna förstå den 
miljö där arbetsmetoden har förekommit: i skolor och på bibliotek.  

Dessutom är det ytterst få artiklar i Biblioteksbladet mellan åren 1932 och 
2007 som enbart handlar om just metoden bokprat. Det vanliga är att metoden 
nämns i förbigående i artiklar som tar ett större grepp kring läsfrämjande insatser 
för barn och unga i skolåldern.  

Rent praktiskt har jag gått tillväga så att jag gått igenom Biblioteksbladets ut-
givning mellan sida för sida, nummer för nummer, år för år under perioden 1930-
2008. Att urvalet av artiklar i Biblioteksbladet börjar med år 1932 är för att en 
längre tidsperiod behövs för att det ska vara möjligt att  tydligt urskilja föränd-
ringar. Naturligtvis kunde jag gått längre tillbaka i tiden – i början av arbetet med 
denna uppsats gjorde jag en översiktlig läsning av 1920-talet i Biblioteksbladets 
utgivning, men risken fanns att det jag då vunnit i större kontraster hade gjort det 
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svårare att på djupet granska varje decennium. Jag antog att en skiljelinje skulle 
komma att visa sig någonstans mellan tiden före och efter det andra världskriget. 
Eftersom jag ville vara säker på att fånga den gamla auktoritära diskursen ville jag 
gå så långt tillbaka i tiden som möjligt utan att göra storleken på materialet ohan-
terligt. Att börja med 1930-talet blev en naturlig kompromiss.  

I urvalet har jag i princip tagit med alla artiklar som på något sätt nämner bok-
prat i text. Därefter har jag gjort ett urval bland artiklar som genom sina resone-
mang kommer väldigt nära frågor om urval för bokprat, som till exempel artiklar 
om skräplitteraturens ställning inom barn- och ungdomslitteraturen. Även om 
debattens vågor gått höga så är det förvånande få artiklar i Biblioteksbladet som 
haft relevans för min undersökning – när jag valt bort artiklar har det rört sig om 
sådant som ligger i utkanten av bokpratsdiskussionen, till exempel användning av 
teaterundervisning för läsfrämjande. Problemet har snarare varit att samla en till-
räckligt stor mängd texter för att kunna se återkommande mönster än att göra ett 
urval bland de texter jag funnit. 

När det gäller sökningar på tidigare forskning har jag främst använt mig av 
sökmotorer på nätet; Googlescholar, Uppsatser.se, Disa, samt även lokala univer-
sitetskataloger för publicering av uppsatser och avhandlingar. Eftersom uppsat-
sens syfte är att diskutera hur debatten förts i en svensk tidskrift har jag begränsat 
mig till svensk forskning på området. När det gällt vissa tongivande uttolkare av 
den moderna bokpratsdiskursen som ofta återkommit i den svenska debatten har 
jag använt mig av Disa för att leta upp dessa.   

 

Användning av teoridelen 
I denna uppsats följer jag inte någon av de olika diskursanalytiska arbetssätt som 
här presenterats slaviskt, till punkt och pricka. Genom att diskutera flera olika 
diskursanalytiska arbetssätt är det min intention att belysa att inte heller diskurs-
analys i sig är något objektivt, självklart givet. Detta är helt i linje med Foucault 
så som Mills tolkar honom och jag finner det högst rimligt att det är så.66 

Diskursanalys kan bedrivas på många olika sätt, och det är min förhoppning 
att dessa olika perspektiv kan befrukta varandra. Språkets betydelse står i centrum 
för min granskning. Inga språkliga val av ord eller termer har tillkommit av en 
slump enligt min mening, allt är speglingar av olika sätt att se på världen. Jag har 
tagit fasta på diskursanalysens betonande av att forskaren måste försöka främlig-
göra sitt material, försöka se det med nya ögon. Bland det mest intressanta i 
diskursanalysens syn på tillvaron är just detta; att ifrågasätta den så ofta före-
kommande tron att saker och ting i samhället är på ett visst sätt av någon slags 
inneboende självklar nödvändighet.  
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Att låta olika konflikter mellan skilda perspektiv framträda är också en av 
diskursanalysens fördelar. Det ökar möjligheten att se skarpare på de ideologiska 
laddningarna i undertexterna till olika debatter. 
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Undersökning  

1930-talet  
År 1932 skriver undervisningsrådet Hjalmar Berg om skolbibliotekens utveckling 
i Biblioteksbladet.67 Han minns sitt eget folkskolebibliotek, som han tillsammans 
med sina kamrater skrapade ihop genom att be bekanta och vänner om bokdona-
tioner. Tvåhundra band med en rad utländska författare som Bröderna Grimm, 
Charles Dickens, HC Andersen nämns.  

Samma år, 1932, skriver bibliotekarien Hildur Lundberg om ansträngningar 
att marknadsföra lämpliga barnböcker på Stockholms stadsbibliotek. Rubriken är 
"Några nyare metoder för bokpropaganda inom bibliotekens ungdomsavdelning-
ar".68 

Att bokprat inte är någon ny företeelse visas tydligt när Lundberg förutom sa-
gostunder även nämner att barnbibliotekarierna ibland gör "ett kort referat av bo-
ken eller av ett kapitel ur den, något som jag tycker är ett gott sätt att väcka intres-
se hos barnen." Intressant att notera är dock vilka barnböcker som här anses som 
lämpliga. Till exempel nämner Lundberg Helen Bannermans Little black Sambo.  

 

Vi berätta texten och tala med barnen om bilderna. Och barnen äro med liv och lust med.     
Om jag vore pojken, så tog jag alla kläderna och sprang´ förkunnade en liten flicka med stor     
bestämdhet, när hon såg lille svarte Sambo stå naken vid klädhögen och se på hur tigrarna ja-
gade varandra. Och nästa bild visade hur  Sambo lydde hennes råd. 69 

 

 

Lundberg berättar också om ett försök att nå pojkar som vuxit sig för stora för 
renodlade sagor och bilderböcker. Barnbibliotekarierna ville hitta ett ämne som 
säkert skulle bli populärt bland barnen, varför man bestämde sig för att anordna 
en "indianafton". Den föregicks av en tävling som gick ut på att barnen fick för-
söka sig på att skriva den bästa listan över indianböcker, och en anslagstavla på 
biblioteket pryddes av "bilden av en ståtlig indian." Under "indianaftonen" visade 
barnbibliotekarierna upp en äkta tomahawk, och försökte få igång ett samtal med 

                                                 
67 BBL, 3/1932, s.93-96 
68 BBL, 7/1932, s.261-268 
69 BBL, 7/1932, s.265 

 24



barnen om indianböcker, "men stämningen bland de hundratals ungdomarna blev 
så livlig, att vi snart måste avbryta denna punkt på programmet." 

Det är dock värt att notera att ett visst mått av den senare så dominerande 
lustdiskursen redan här på trettiotalet kan noteras. Hildur Lundberg skriver att 
biblioteket till skillnad från skolan "ej egentligen direkt skall undervisa, utan en-
dast söka väcka intresse för ett ämne och anvisa litteratur." 

Början till en professionalisering 
Redan detta år, 1932, propagerar Helja Jacobsen för att bokprat och andra insatser 
för barn och unga bör bedrivas av för ändamålet speciellt utbildade barnbibliote-
karier.70 Hon citerar den engelske chefsbibliotekarien William Sayers som samma 
år i sin skrift A manual for childrens libraries driver tesen att "intill dess man all-
mänt inser, att barnen behöva särskild handledning av bibliotekarier med speciella 
förutsättningar och förberedda genom omsorgsfull utbildning, kan man ej vänta 
sig vidare resultat av barnbiblioteken." 

Jacobsen argumenterar med kraft för att det bör inrättas avdelningar som kan 
utgöra en brygga mellan barnavdelningar och vuxenavdelningar för att underlätta 
bibliotekariernas kontroll över utlåningen bland barn och unga. Hon ser det som 
ett allvarligt problem att många unga redan från och med femton års ålder på vissa 
håll kan låna böcker på vuxenavdelningen. Vid bibliotek som helt saknar barnav-
delningar lånar många barn och unga på vuxna anhörigas lånekort. Det försvårar 
enligt Jacobsen att bibliotekarierna kan "kontrollera deras val av böcker".  

Skräplitteratur på 1930-talet 
1938 argumenterar Elisabeth Berggren, fil. mag., för att biblioteken måste ta 
krafttag för att påverka de unga som läser "skumma häften". Vad som menas med 
”skumma häften” preciseras inte närmare, mer än att det rör sig om "rafflande 
lektyr". Det brådskar, enligt Elisabeth Berggren, att styra in dessa grupper av unga 
på läsning av verkligt god litteratur "innan de fått sin smak helt fördärvad".   

Som exempel på lämplig litteratur nämner Elisabeth Berggren Odin, utvalda 
isländska sagogestalter, Erik Gustaf Geijers Vikingen och Esaias Tegnérs Frithiofs 
Saga. För de högsta klasserna rekommenderar Elisabeth Berggren att biblioteken 
anordnar "bokdemonstrationer i anslutning till kursen i litteraturhistoria". På sam-
ma sätt som för de yngre är det ett mycket precist urval som gäller. Elisabeth 
Berggren nämner verk av Dalin, Svenska friheten, Creutz´ och Gyllenborg, Hed-
vig Charlotta Nordenflycht och Kjellgren, samt Fänrik Ståls sägner som lämpli-
ga.71  
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En början till lustdiskursen 
1939 skriver folkskollärare Einar Ahlén om ett föredrag som han hållit vid skol-
överstyrelsens bibliotekskurs för skolbibliotekarier.72  

Ahlén skriver om att kärleken till den goda litteraturen i motsats till Kalle 
Anka och annan underhållningslitteratur måste inympas i det växande släktet ge-
nom vårdande och fostrande ansträngningar. Ahlén refererar till en uppsats skri-
ven av tidigare nämnda Hjalmar Berg där han skriver om sin egen skoltid. Berg 
skriver om hur böckerna tidigt blev hans vänner. På detta sätt fick Berg ett starkt 
intryck av värdet och betydelsen av god barn- och ungdomslitteratur. 

Ahlén skriver om att en stark kärlek till litteraturen bara kan upprättas genom 
”den starka upplevelse, som läsningen eller åhörandet av de verkligt goda böcker-
na kan ge”.  

Ahlén berättar precis som tidigare nämnde Lars Norström utifrån sin egen er-
farenhet av undervisning av barn och unga:   

Får man fatt på den rätta boken är det ingen svårighet att få de annars så oroliga och fingran-
de barnen att sitta djupt försjunkna i bokens värld, och när klockan ringer, kommer signalen 
närmast som en obehaglig överraskning. 73 

 

En diskursiv läsning av 1930-talet 
1930-talets dominerande diskurs skulle kunna karakteriseras som en på samma 
gång auktoritär och indoktrinerande som naiv diskurs. Auktoritär genom att den 
utmärks av en stark tro på att urvalet av böcker måste vara strikt godkända i en 
slags dygdefull konsensus. Indoktrinerande genom att barn måste matas med det 
som man ser som lämplig och ”rätt” litteratur. Naiv genom att innehållet i den 
litteratur man förordar ligger så långt från verkligheten att tillvaron framstår som 
oändligt idyllisk. Till och med det främmande och skrämmande, som svarta män-
niskor i Afrika, eller indianer i Nordamerika avdramatiseras i berättelser som vis-
serligen mycket stereotypt och fördomsfullt skildrar dem som pittoreska, lustiga 
och mindre vetande, men alltjämt som harmlösa. Det tas för självklart att läsfräm-
jande insatser för barn och unga ska bedrivas utan någon koppling till samhälls-
problem eller i en ton som kan antyda livets allvar. Barn ska så länge som möjligt 
hållas kvar i en idyllisk naivitet. 

1930-talets diskurs är präglad av en tydlig envägskommunikation. Barn och 
unga förväntas inte ha särskilt mycket att komma med förutom att storögt beundra 
de farbröder och tanter som förnumstigt bibringar dem förunderliga berättelser 
från den stora världen utanför 
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Även om det är viktigt med upplevelser som odlar kärlek till ”god” litteratur 
så är det underförstått inte något som elever ska syssla med för sitt eget höga nö-
jes skull, utan något som måste odlas för att de ska kunna bli ”goda” samhälls-
medborgare och värdiga svenskar. När klassiker nämns handlar det implicit om att 
föra stolta traditioner vidare till nya generationer.  

1930-talets diskurs härbärgerar utan tvekan mycket få konflikter. Diskursana-
lytiskt skulle man kunna säga att den är långt från den punkt när konflikterna blir 
så många att diskursen inte längre kan fortsätta att vara en enhetlig diskurs, och 
nya diskurser måste bildas. 1930-talets auktoritära diskurs saknar i stort sett helt 
ifrågasättanden, tvivel och inbrytningsförsök av andra diskurser som syftar till att 
förändra den etablerade konsensus. 

1940-talet 
Under 1940-talet sker inte mycket av diskussion om bokprat eller andra läsfräm-
jande insatser för barn och unga i Biblioteksbladet. År 1940 rapporterar Ester 
Hallström från en studieresa i USA som hon företagit sig under våren 1939. Un-
der rubriken ”Något om samarbetet mellan amerikanska skol- och barnbibliotek” 
berättar hon om hur ”Miss Anne Mac Guiness” 1937 hade fått till uppgift att or-
ganisera biblioteket i en ny skola i stadsdelen Bronx, New York City. Hallström 
betonar att Anne Mac Guiness fick ägna början till att bygga upp ett gott kamrat-
skap mellan sig och barnen och att ”under de första bokpratsstunderna hade hon 
sitt förnämsta stöd i sin entusiasm.”74 

1950-talet 
Under 1950-talet börjar debatten kring barn och ungas läsning, barn- och ung-
domsavdelningarnas utformning på svenska bibliotek, samt läsfrämjande insatser 
på bibliotek och i skolor att växa i omfattning. 

År 1950 skriver Disa Törngren under rubriken ”Folkbibliotekens dilemma” i 
Biblioteksbladet om folkbildningen i Sverige att det ibland har urartat till ”rena 
underhållningen”.75 Serietidningarnas intåg har gjort att en debatt blossat upp om 
hur skadliga dessa är för barn och ungdomar och deras läsutveckling.  

1954 skriver Kai Söderhjelm i Biblioteksbladet om hur det ”predikas” för lan-
dets föräldrar om hur mycket dåligt det finns i serierna men att man i stället borde 
tala om ”hur mycket gott det finns i de riktiga barnböckerna”.76 

Samma år, 1954, rapporterar Mary Örvig från en studieresa som hon gjort un-
der flera månader för att besöka ett tjugotal amerikanska bibliotek med fokus på 
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barn- och ungdomsavdelningar.77 Örvig berättar om bibliotek som ordnar bok-
klubbar där unga får lära sig att bedöma böcker och skriva recensioner. Lyriskt 
skriver hon om ett folkbibliotek i New York där man har en ”hel stab av fältarbe-
tande bibliotekarier som besöker de skolor som ligger långt från närmaste filial.” 

Örvig berättar också om bibliotek som använder sig av professionella sagobe-
rättare, som ordnar kurser i sagoberättande och talteknik, och om bibliotekarieut-
bildningar som gjort sådana moment till obligatoriska delar av sina kursplaner. 
Bibliotek som engagerar barnens far- och morföräldrar till att berätta på barnens 
hemspråk vid gemensamma samlingar på biblioteket framhålls också som goda 
exempel att ta efter för de svenska bibliotekarierna. 

Skräp eller moralism? 
År 1955 kritiserar Greta Renborg vad hon ser som överdriven moralism bland 
svenska barnbibliotekarier. Många barnbibliotekarier upprörs enligt Renborg vid 
denna tid  av inslag av våld och erotik i ungdomslitteraturen. Renborg skriver att 
”de outsinliga flöden av dålig litteratur som alltid strömmar över barnen” absolut 
inte kan ”hejdas av att vi alltför mycket upphöjer oss till moralens väktare bland 
de goda böcker vi har.” 78 

År 1957 har långköraren bland debatter inom barn- och ungdomslitteraturen 
börjat. Det gäller debatten om Enid Blytons Fem-böcker. Kai Söderhjelm argu-
menterar med bestämdhet mot att barnen själva vet bäst vad som passar dem. Det 
gäller att leda in ungdomens läsning på litteratur av bättre kvalitet, anser Söder-
hjelm.  

Den franske litteraturvetaren Paul Hazard har med sin tes att barnen själva vet 
vad som är bäst för dem när det gäller läsning satt i gång en seglivad debatt i Bib-
lioteksbladet. Söderhjelm går i stark polemik mot Hazard.79  

Året efter, 1958, skriver Greta Renborg om nya försök att nå tonåringarna 
bland biblioteksbesökarna. Förebilden är som så många gånger i Biblioteksbladet 
när det gäller barn- och ungdomsverksamhet USA. Begreppet tonåring har dock 
ännu inte slagit igenom i Biblioteksbladet. Istället kallas de för ”knuttar och spät-
tor”. (Killarna kallas för knuttar som en anspelning på mopedernas intåg i ung-
domskulturen.)  

Renborg framhåller Kopparbergs län som ett ideal för ungdomsverksamhet på 
bibliotek.  En "bokkonsulent" har varit anställd på deltid i tre terminer, man har 
anordnat ungdomskvällar och ”knutteaftnar” med, enligt Renborg, storslaget re-
sultat. Om en av dessa ungdomskvällar berättar Renborg att  ”kvällen upptog kor-
tare prat om böcker, böcker som kanske kunde intressera lyssnarna, böcker om 
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motor, film, jazz och allt det där."80 Det är tydligt att idealet är att duka upp ett 
smörgåsbord. Renborg berättar om en kvinnlig bokkonsulent som vänder sig sär-
skilt till flickorna i publiken för att berätta om allt som hon själv lärt sig ur böck-
er. 

Renborgs inlägg i debatten om unga på biblioteken genomsyras av synen att 
det gäller att göra reklam för biblioteken på många sätt. Det handlar om att locka 
med olika aktiviteter, som föreläsare, bokprat, musik, frågesport, till och med 
dans och lekar, för att avdramatisera det allvar och den otillgänglighet som för 
många unga omgärdar läsning och böcker på bibliotek. Målet ska vara att göra det 
självklart att "vi träffas på biblioteket". Som en del av detta finns bokprat som helt 
utgår från böcker som särskilt kan intressera tonåringarna. Fackböcker om intres-
sen som motorsport, jazz eller film ska vara lockbetet, inkörsporten, till litteratu-
ren på biblioteket. Det är tanken för Renborg.  

. 
Motståndet formerar sig 
Mary Örvig går samma år, 1958, i polemik mot Renborg. Det är otillräckligt att 
locka ungdomarna till biblioteket utan att först ordentligt ha satsat på biblioteks-
service i form av "kunnigt bokurval, kompetent bokvägledning, och andra resurser 
i en biblioteksatmosfär där de ej behöver känna sig avskräckta eller hemlösa" skri-
ver Örvig. 

Bokprat är, enligt Örvig, det enda positiva förslag till arbetsform som Ren-
borg föreslår och det räcker inte. Det spelar, enligt Örvig, ingen roll hur "kompe-
tent och elegant det än framförs" om inte biblioteket står redo att ta emot besöka-
ren när 
han eller hon väl kommer till biblioteket för att låna. Örvig anser inte att det svår-
fångade släkte som utgörs av ”den försummade tonårsgruppen” verkligen kan 
lockas med diverse underhållningsarrangemang som ”dans bland bokhyllorna, 
skämttävlingar, utklädsel i tidnings- och hushållsapper och avlyssning av bl.a. 
Elvi Presley och dylika skivelikribister.” Örvig frågar sig vidare om det verkligen 
finns några undersökningar som visar hur många av tonåringarna som ”längre 
fram återvände till biblioteket för att självmant öppna en bok”. 81 

 

Global humanism 
Den nationalism som under trettiotalet skymtat har mot slutet av femtiotalet tonats 
ner betydligt. År 1958 skriver Lisa-Christina Persson om att barnböckerna ska 
främja internationell förståelse. Hon citerar ovan nämnde Hazard som anser att 
barnböckerna förvisso håller nationalkänslan levande, men att de också fostrar 
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barnen i humanitet. Det är viktigt att redan under barnens första mottagliga år 
skapa en allmänmänsklig och global etik hos barnen, enligt Hazard.82 

Samma år, 1958, skriver före detta läroverksadjunkten Harald Åhlin om ”bib-
lioteken och tonårsåldern”. Han anser att något måste vara fel eftersom unga efter 
att som barn frivilligt och på egen hand ha läst en mycket stor mängd böcker efter 
13-årsåldern läser obetydligt och i stor utsträckning försvinner från biblioteken.  
Enligt Åhlin konstaterar ofta lärare och andra att tonåringars läsning är mager. 
Åhlin gör en mycket tydlig distinktion mellan bra och dålig läsning. Han går så 
långt som att kalla den litteratur som han är säker på att tonåringar läser mycket 
av för ”mindervärdig” litteratur.83  

År 1959 publicerar Biblioteksbladet en artikel av Helen E. Wessells, redaktör 
för den nordamerikanska Library Journal, som ursprungligen publicerats i tid-
skriften för USA:s biblioteksförbund.Vid denna tid har man flitigt börjat diskutera 
vad man kallar för  ”den bortglömda åldersgruppen”. Det är 11-12-åringarna som 
inte längre kan placeras in i barn-gruppen men som ännu inte är tonåringar.  

Enligt Wessells faller de ofta ”mellan stolarna” på biblioteken. Wessells an-
sluter sig mycket tydligt till tesen att allt läsande är bra läsande för barn och unga.  

Bibliotekarier som är bekymrade över s.k fortsättnings-böcker eller böcker av sämre kvalitet 
eller böcker som är föråldrade, bör erinra sig att ett tämligen okritiskt slukande av sådana 
böcker ofta efterföljs av en intensiv läsperiod av värdefulla vuxna böcker.84 

 
Samma år, 1959, rapporterar Rut Norelius från en konferens på det internatio-

nella institutet i Mainau, Tyskland. Författare, förläggare, illustratörer, lärare och 
bibliotekarier samlades för att diskutera vad Rut Norelius kallar för ”problemen i 
barn- och ungdomslitteraturen”. Rut Norelius skriver att det i inbjudan till konfe-
rensen har framhållits att ”det i vår tid är mer nödvändigt än någonsin att kunna 
framlägga kristna, etiska och moraliska synpunkter så åskådligt som möjligt.” 85 

År 1959 skriver distriktsbibliotekarie Brita Beckman, Umeå, om dilemmat 
som bibliotekarierna upplever. 

Var går gränsen? Vilka böcker skall vi köpa för att upprätthålla en viss standard, när vi ändå 
gärna vill ha dessa pojkar och flickor kvar som låntagare.86 
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En diskursiv läsning av 1950-talet 
Under 1950-talet formerar sig för första gången lustdiskursen inom bokprat. Re-
dan här kan man dock notera att den härbärgerar flera olikartade spår som går i 
konflikt med varandra. Det som gör att det ändå är att betrakta som en samman-
hållen diskurs är det som förenar, det som antas så självklart att det inte behöver 
debatteras. Det gäller att stimulera läslust hos unga, eftersom det ses som livsvik-
tigt att barn och unga läser god litteratur i stora mängder. Det som definierar dis-
kursen är också det som den tar avstånd från: att auktoritärt indoktrinera/tvinga till 
god läsning. Däremot finns det gott om exempel på konflikter mellan olika grup-
per om hur målet ökad läslust ska nås. Begreppet underhållning kan till exempel 
laddas på helt olika sätt av olika diskurser inom lustdiskursen.  

En tydlig skiljelinje går mellan de som föraktfullt avfärdar försök att popula-
risera biblioteken och de som ser populärkultur, musik och andra aktiviteter som 
en hävstång för att öppna upp biblioteken för barn och unga. Enligt min mening 
står den mer puritanska diskurs som anser att biblioteken måste stå emot inflytan-
det från lättviktig underhållning närmare den gamla auktoritära diskursen. Så hade 
till exempel jazz aldrig kunnat omtalas i positiva ordalag i Biblioteksbladet under 
1930-talet oavsett sammanhanget.  

Under 1930- och 40-talen har den äldre puritanska diskursen haft sin hege-
moniska ställning ohotad. Det har uteslutande varit vissa klassiska högtstående 
verk av författare av rang som ska inympas i det uppväxande släktet. Å andra si-
dan är den nya mer lustbetonade diskursen på sitt sätt också puritansk. Det är en 
mängd dygder som läsning och litteratur i slutändan ska odla hos barn och unga. 
Det handlar om förståelse för andra folk och kulturer, kunskap om vår historia, 
demokratiska värderingar – en enligt min mening politiskt korrekt värdegrund. 

Den lustbetonade diskursen är mer pragmatisk och  kompromissvillig då den 
mellan raderna säger att det är nödvändigt att ta en omväg med hjälp av det som 
barn och unga efterfrågar för att kunna uppnå det man vill: indoktrinering av vissa 
värderingar samt större läs- och skrivförmåga. Där den äldre diskursen har haft ett 
tvärsäkert svar på frågan om barn bör få läsa precis det de själva vill eller om man 
bör göra allt för att styra deras läsning till viss litteratur av omvittnat god kvalitet 
så har den nya diskursen inget entydigt svar på detta. Samtidigt som barn och 
unga måste introduceras till god litteratur och fostras i vissa viktiga värderingar så 
ska detta ske mera omärkligt och i ett sammanhang där man inte tar avstånd från 
underhållning och lustbetonad konsumtion av litteratur och annan kultur.  

Redan under 1950-talet tonas också den idylliserande ton som varit så märk-
bar under tidigare decennier ner. Litteratur för barn och unga får avhandla allvar-
liga ämnen på ett mer osminkat sätt än tidigare. 1950-talets diskurser när det gäll-
er bokprat är mindre präglade av naivitet och av en förbarnsligande attityd än ti-
digare decenniers.  
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Den nya lustdiskursen har etablerat en helt ny hegemoni där det finns andra 
saker som för att tala med Foucault, som Mills tolkar honom, ”inte får sägas”, 
med mindre än att talaren mäler ut sig från debatten.87 Lika naturligt som det un-
der 1930-talet var att hävda ett mycket klart definierat urval av god litteratur som 
utbildningsinstitutionerna med nödvändighet måste se till att barn och unga läser -  
lika förbjudet har det nu blivit att betona en sådan envägskommunikation.  

Tonåringen har också snabbt dykt upp som ett begrepp. De ses som en svår-
fångad och lite mystisk målgrupp som man inte längre kan räkna med kommer att 
vara självklara mottagare av de läsfrämjande insatserna. De som tidigare inte hade 
något annat val än att beskedligt svälja den goda litteratur som skolan i uppfost-
rande syfte försåg dem med har nu förvandlats till nyckfulla, ibland svårflirtade 
konsumenter som lätt kan distraheras av allt annat som omger dem i samhället. 
Under 1950-talet blir synen att utbildningsinstutioner och bibliotek måste göra sitt 
yttersta för att samla in barn och unga och locka deras uppmärksamhet till god 
läsning för första gången tydligt märkbar.  

På 1950-talet tecknas gränsen mot underhållningslitteraturen skarpt och kom-
promisslöst.. I materialet från Biblioteksbladet  från 1950-talet finns epitetet ”min-
dervärdig litteratur”. På 1950-talet är det också comme il faut att samla de goda 
värdenormer som litteraturen antas befrämja under kategorin ”kristna” värdering-
ar.  

  

1960-talet 
År 1960 skriver Nils Längfors under rubriken ”Kamrat med böcker” om vad han 
ser som ett stort problem; att många ungdomar enligt honom slutar att läsa böcker 
för att istället gå över till ”serieläsning och annan mer sensationsmättad andlig 
kost.”88 

I samma nummer av Biblioteksbladet rapporterar Lorentz Larson från en kon-
gress i Luxemburg, med det internationella ungdomsbokrådet för unga människor, 
(The international board on books for young people, IBBY). Enligt  Larson nådde 
det hundratal deltagare som kom från en rad olika länder en konsensus med flera 
punkter. Det som unga läser får avgörande betydelse för deras personlighetsut-
veckling. Ungdomsböcker är byggstenar för att forma ungas karaktär och världs-
bild. Barn som läser översatta böcker lär känna barn i andra länder, något som kan 
bidra till internationell förståelse. 
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Som exempel på god barn- och ungdomslitteratur nämner Lorentz Larsson 
Astrid Lindgren, HC Andersen, Nalle Puh med flera. De är "bärare av den europe-
iska humanismen" enligt Larson.89  

1963 skriver Barbro Lidström ”om barnböckernas roll i uppfostran". Hon dri-
ver tesen att det förvisso är viktigt att ge barnen möjligheter att orientera sig i till-
varon och att ge dem svar på olika frågor, men att det är ännu viktigare att ge 
barns fantasi ”näring”. De behöver ord för att kunna tänka.  Lidström anser att det 
är djupt felaktigt att dela in barn- och ungdomslitteraturen i nedlåtande kategorier 
som ”förströelselitteratur”. Oavsett om en bok kan anses som ”bra” eller ”dålig” 
litteratur läser barnen med ”koncentrerat allvar”, enligt Lidström. Ur varje ny bok 
som de läser suger de åt sig något till näring för sin utveckling. Därför är det vik-
tigt att diskussionen om barnböckerna aldrig avstannar.90 

Samma år, 1963, refererar Biblioteksbladet ett program i Sveriges Radio där 
Mary Örvig på frågan om lämpligt bokurval för barn och unga argumenterat för 
att verkligheten är viktig för de unga. Hon anser att det inte är bra att välja bort 
böcker som kan vara sorgliga. Det viktiga är att det upplevs som sant. 

I samma radioprogram har Sonja Hagemann berättat om hur seglivad den vik-
torianska moralen har varit inom ungdomsböckerna, men också om hur en helt ny 
ambition blivit vanligt förekommande bland efterkrigstidens barn- och 
ungdomsböcker: att lära ut tolerans för vad man kallar "andra raser".91 
Eva von Zweigberk, som flitigt debatterar barn- och ungdomslitteratur försöker i 
ett av sina inlägg år 1966 göra upp med barnbokens traditioner.92 Hon skriver om 
vad hon ser som barnböckernas menlöshet. I en genomgång av barnbokens histo-
ria hävdar hon att "vår tid frossar i fantasterier för barn" men att man samtidigt är 
"rädd för pedagogik i barnboken." Von Zweigberk efterlyser en mera samhälls-
tillvänd barn- och ungdomslitteratur, som vågar ta upp ämnen som ”narkomani, 
alkoholism och snattande butiksråttor”. 

 

Nostalgisk tillbakablick 
1968 skriver Harriette Söderblom om en helt annan tid för barn- och 
ungdomsverksamheten på Stockholms stadsbibliotek. I början av trettiotalet härs-
kade en strikt nyttodiskurs. På en tom kartong hade bibliotekarien Margit Lamm 
skrivit "Vad fanns i Tutanchamons grav?" - vilket enligt Söderblom ska ha "kittlat 
ungdomarnas nyfikenhet, inte en bok om gamla Egypten fanns att få på bra 
länge". Det var inte fråga om någon nöjesläsning i första hand. Söderblom skriver 
med tydlig fascination om en enligt henne mycket svår pristävling som gick ut på 
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att rätt placera femtio litterära citat. Kanske kunde barnen sina böcker mycket 
bättre än på senare år (1960-talet, min anm.) resonerar Söderblom med en tydlig 
beundran för trettiotalets bildningsvurm.  

I samma artikel berättar Söderblom i positiva ordalag om hur filmvisningar på 
biblioteket under 1960-talet lockar stora skaror unga besökare som då är extra 
mottagliga för "lite försåtlig bokreklam". Även utställningar, med liveuppträdan-
den av popband lockar mycket besökare till barn- och ungdomsavdelningarna på 
1960-talet.93 

Humor 
Allt är dock inte gravallvarligt eller polemiskt. Det finns inslag av en slags hurt-
frisk humor också. 1969 berättar Weste Westesson om hur trångboddhet på biblio-
teket i Gävle gjort att de fått hålla sina sagostunder i hörsalen. En dag var dock 
denna uthyrd till polismyndigheten, sagostunden skulle hållas på annan plats just 
den dagen. Två små flickor kom fel och frågade efter sagor. Men en av poliserna 
grep in: "Sagor- det ska vi väl kunna ordna". Han tog med sig flickorna, gick ut 
till barnbibliotekarien, beställde en kort-kort saga, och satte sig med flickorna på 
varsin sida i en soffa och läste "Teskedsgumman" för dem.94 Det är dock svårt att 
frigöra sig från intrycket av hurtfrisk sörgårdsidyll, en slags präktighet genomsy-
rar rapporten från Gävle. Det är som om en journalfilmsröst från tidigare decenni-
er kunde ha 
författat texten. 

En diskursiv läsning av 1960-talet 
1960-talet präglas av att en rad debattörer försöker distansera sig ytterligare från 
och bryta med den gamla auktoritära diskursen. ”Moral” är inte längre något en-
bart positivt laddat begrepp, det är oftare något som förknippas med hyckleri, en 
slags viktoriansk tvångströja som stänger verkligheten ute. Kontrasten mot den 
romantik och den idyllisering som mellan raderna lyste igenom i 1930-talets tex-
ter kunde inte vara större när flera debattörer efterlyser berättelser om trasiga fa-
miljer, alkohol- och narkotikamissbruk. Ett nytt ideal växer sig starkt; litteraturen 
ska vara sann, den ska angå de unga. Den ska inte i första hand vara en del av 
stolta gamla traditioner ur nationalstatens litterära skatter. Pedagogik har också 
blivit ett centralt begrepp – det räcker inte längre att läsa högt ur storslagna verk, 
det gäller att förstå barns och ungas behov och att försöka möta dessa behov.  

Precis som under 1950-talet förs en debatt huruvida det är lämpligt att biblio-
teken populariseras, med utställningar, tävlingar, samt filmvisningar och liveupp-
trädanden av popband. En del anser att det är att kapitulera inför skräpkulturen, 
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medan andra anser att man måste komma de unga till mötes och kompromissa för 
att kunna påverka dem, och så småningom kunna väcka intresse för god litteratur. 
Flera debattörer argumenterar för att allt läsande är bra, allt som barn och unga 
läser bidrar till deras utveckling. Samtidigt saknar en del äldre tider, då bildning-
ens fana hölls högt på biblioteken och det var självklart att i stort sett alla barn 
hade med sig en viss kanon ur litteraturen redan när de kom till bibliote-
ket.Behovet av professionalisering i bokpratsverksamheten är visserligen inget 
nytt i debatten, men det betonas med större kraft och av fler debattörer.  

I 1960-talets debatt är folkhemmet ännu ohotat, de tidigare decenniernas 
känsla av att de läsfrämjande insatserna sker i ett samhälle som i mångt och 
mycket är skyddat från allvarliga sociala problem finns kvar. Inte minst skiner 
detta perspektiv igenom i den artikel som beskriver hur en polis tar sig an några 
barn på biblioteket som gått till fel sal för att lyssna på sagor. Artiklarna speglar 
ett samhälle som på många sätt har sin nationella oskuld intakt. 

Tron på möjligheterna att genom social ingenjörskonst kunna skapa ett gott 
samhälle där alla får plats lever stark i 1960-talets texter. Texterna andas energi, 
framtidsoptimism och tillförsikt.  

1970-talet 
På 1970-talet präglas debatten i Biblioteksbladet av en ännu större entusiasm och 
förändringsvilja, kanske är detta förknippat med den allmänna optimism och ex-
pansion som präglade offentlig sektor under detta årtionde. Det var ett årtionde 
som skulle komma att bli bokpratets blomstringsperiod, men det fanns gott om 
allvarliga problem enligt en rad debattörer i Biblioteksbladet. 

Wera Svensson, gymnasiebibliotekarie i Visby refererar till en artikel tidigare 
samma år av Anna-Lena Höglund där den sistnämnde menar att ”en stor grupp 
låntagare läser lätt underhållningslitteratur och i stort sett ingenting annat.”95 
Svensson refererar också till en artikel i Lärartidningen  8/1974 där docent Gun-
nar Hansson pekar på undersökningar som visar att elevers resultat på läsförståel-
seprov är direkt kopplat till hur hög status deras fäders yrken har. Det är med 
andra ord ett tydligt klassperspektiv som förs in i diskussionen, något som tidigare 
decennier varit i det närmaste osynligt. För att kunna överbrygga dessa klyftor 
måste de enligt Svensson ”vattentäta skott” som hindrar samarbete mellan skolor 
och bibliotek försvinna. För Svensson är det självklart att det går att skilja mellan 
”bra” och ”dåliga” böcker.   

Svensson skriver att det "krävs insatser för att stimulera skolungdomarna till 
att läsa och helst läsa bra böcker". Hon menar att ungdomarna inte är låsta i sin 
uppfattning om vad man kan läsa. Genom att ge ungdomar bra böcker och presen-
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tera dem aptitligt så kan man få dem att läsa. Hon menar att man måste ställa sig 
frågan "vad är bra böcker för just den här eleven?”. 

Svensson skriver att många svensklärare i grundskolan bjuder segt motstånd 
när de menar att "Litteratur" är Strindberg, Kafka, ochDostojevskij. Det är lärare 
som anser att en författare måste vara död för att det ska vara god litteratur. 
"Konstigt då att eleverna tycker det är tråkigt!" skriver hon. Å andra sidan finns 
den totala uppgivenheten; "Ja, vi får väl ta en klassuppsättning MacLean, för att 
grabbarna ska bli nöjda..." 

För att åstadkomma djupgående förändringar anser Svensson att det behövs 
en ökad grad av professionalisering i verksamheten.  Avgörande är att det överallt 
i skolsystemet måste finnas pedagogiskt utbildade bibliotekarier, enligt Svensson. 

Brist på utbildade bokpratare 
Samma år, 1974, argumenterar också  Christina Andersson för en ökad professio-
nalisering. Hon menar att det i praktiken inte finns någon ordentlig utbildning för 
barnbibliotekarier, än mindre någon vidareutbildning att tala om.  

Under rubriken "Barn - ett nödvändigt ont?" skriver hon också om att det be-
hövs "en aktiv barnkultur" istället för "ett passivt förmedlande av sådan man tror 
sig veta att barn vill ha."96 Bristen på resurser för utbildning av barnbibliotekarier 
ser Christina Andersson som kopplad till avsaknaden av klart definierade målsätt-
ningar för barnverksamheten i olika kulturutredningar och skolpolitiska betänkan-
den. Hon ser det som att barnen har mycket låg status när det kommer till krita. 
Enligt Andersson finns alla vackra ord till trots  ingen ordentlig målformulering. 
Resurserna är i det närmaste obefintliga när det gäller att professionalisera verk-
samheten och  praktikanter utnyttjas i stort sett gratis i olika projekt som kommer 
och går. Attityden verkar vara att barnen "klarar sig alltid" enligt Andersson.  

Bokprat och andra läsfrämjande insatser för barn och unga är aktiviteter som 
kräver en hög yrkesmässig kompetens, särskild utbildning och klart definierade 
mål när det gäller det pedagogiska innehållet. Enkelt uttryckt propagerar Anders-
son likt många andra under denna tid för att bokprat inte kan bedrivas av vem som 
helst. Man efterlyser en statlig diskurs för hur bokprat ska bedrivas samt en slags 
auktorisation, genom utbildning av samhället för de som ska bedriva bokprat. 
Kanske kan man säga att bokpratet har vuxit från sagostund till något som anses 
som en viktig del av de kunskapsutjämnande insatser som skolan har skyldighet 
att ge den unga generationen.  
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Kommersialismen fiende nummer ett 
Det är något av en paradox att vid samma tid som lust-diskursen inom bokprats-
verksamheten blommar ut så når kanske motståndet mot vad utbildningsminister 
Bertil Zachrisson 1974 i Biblioteksbladet kallar ”den kommersiellt producerade 
skräpkulturen”  sin höjdpunkt.97 Utbildningsministern argumenterar för att ska-
dorna är störst från kommersiellt producerad skräpkultur när den riktar sig mot 
barn. Litteratur och kultur i bred bemärkelse ska forma barns personlighet, deras 
verklighetsuppfattning och förmåga till känslomässigt engagemang på  ett bra sätt. 
Det gäller att styra in barns läsande på god litteratur, och att bekämpa deras intag 
av läsning och andra intryck som verkar skadligt på deras utveckling. Här syns en 
rak linje tillbaka till 1930- och 40-talets öppet indoktrinerande och på gränsen till 
censurerande inställning. 

 

Skräpet släpper inte greppet 
1975 skriver Kerstin Rimsten-Nilsson om ett projekt finansierat av Skolöver-
styrelsen som syftar till att utveckla metoder för att stimulera "de grundläggande 
kommunikationsfärdigheterna" hos grundskolans elever. "I några av delförsöken 
står läsfärdigheten och upplevelseläsningen i centrum", skriver Rimsten-Nilsson.98  

Som så många andra frågar sig Rimsten-Nilsson om det är ett nödvändigt ont 
att använda sig av litteratur som anses som skräpkultur för att främja läslust hos 
barn och unga.  

Är det nödvändigt att ge barn serietidningar och Wahlströmsböcker för att de ska tycka att 
det är roligt att läsa?99 

 
Rimsten-Nilsson ger inget enkelt svar på den frågan, men man kan ana en viss 

resignation över möjligheterna att styra läsningen hos barn och unga. I första hand 
ser Rimsten-Nilsson målet för försöken som att ge så många elever som möjligt 
en positiv inställning till läsning. I andra hand är syftet att stimulera till läsning av 
litteratur som har god kvalitet. Vad är då god kvalitet, hur avgör man om en bok 
är att se som ”god ” litteratur? God kvalitet utmärks, enligt Rimsten-Nilsson, av 
till exempel litterärt språk. ”God litteratur” ska, enligt Rimsten-Nilsson också 
stimulera läsarens fantasi, vara saklig när det gäller  skildringar av människors 
förhållanden och levnadsvillkor i andra länder eller förr i tiden. Den ska ha ambi-
tionen att berätta om och diskutera mänskliga problem på ett ärligt sätt. Den ska 
förmedla attityder som i allmänhet anses önskvärda, som tolerans mot och förstå-
else för 
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andra människor, ”särskilt invandrare, handikappade och andra minoriteter”. Den 
ska ge eleverna en ”positiv inställning till jämställdhet mellan könen” samt en 
”positiv inställning till hjälpsamhet, självständighet” och stimulera en  ”förmåga 
att ta ansvar”.100 

Två år senare deltar Rimsten-Nilsson i en paneldebatt på ett biblioteksmöte i Lin-
köping som mycket brett diskuterar litteraturens plats i samhället. Rimsten-
Nilsson menar att det är viktigt att tidigt skapa intresse för böcker. Hon betonar 
den demokratiska aspekten av läsande människor;  

 

Läsförmågan sätter gränser för en människas framgång i utbildningen och kulturlivet.101 

 
Samtidigt understryker Rimsten-Nilsson att det är viktigt att inte bara få männi-
skor att läsa mer, det gäller också att stimulera till samtal om det som man läst. 
Detta ligger helt i linje med andra debattörer, som till exempel Chambers och Fox. 
Läsningen ska inte bara vara en passiv konsumtion utan ett dynamiskt utforskande 
av det egna jaget, ens egna erfarenheter, och omgivningens natur. Den ska ge upp-
hov till reflektion, något som måste läras ut redan i tidiga år, i skolan. Flera andra 
debattörer instämde enligt Biblioteksbladets referat i Rimsten-Nilssons betoning 
av skolans viktiga roll för att främja läsning och språkutveckling. Författaren PC 
Jersild förde fram synpunkten att kvaliteten måste stå i centrum vid bibliotekens 
bokinköp. Han fick stöd av bibliotekschef Britta Wessel som menade ”att det inte 
gäller att få fler att läsa mer till vad pris som helst. Det gäller att utan användande 
av pekpinnar hjälpa människorna fram till den litteratur de finner meningsfull och 
som gör folk medvetna som läsare." 

Den renodlade lustdiskurs som gör gällande att allt läsande är bra, att det bara 
gäller att få barn och unga på banan, att börja läsa överhuvudtaget får alltså mot-
hugg under dessa år i Biblioteksbladet från de som hävdar en mer renlärig och på 
sitt sätt traditionell kvalitetsdiskurs. 

Bibliotek som centraler för bedövningsmedel? 
1978 skriver Biblioteksbladet  om att SAB:s styrelse tillsatt en kommitté med 
uppgift att granska tonårsverksamheten på biblioteken och föreslå nya åtgärder. 
Tre av medlemmarna i "tonårskommittén" - Ulla Forsén, Kerstin Rydsjö och Eva 
Trotzig - skriver om sina tankar kring rapporten. De ställer frågan vad det är för 
biblioteksservice som biblioteken egentligen erbjuder tonåringarna? 

Serieböcker, motortidskrifter och pop. Bedövningsmedel. Ja, men det är ju just det de vill ha. 
Javisst. Och vi går dem till mötes eftersom det är enklast så. (…) Bibliotekens uppgift borde 
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vara att aktivt ge alternativ till den cyniska tonårsindustrin, visa på alternativ i musik, böc er, 
tidskrifter, att sätta igång med samtal och inspirera till aktivitet. Enligt kommitténs ledamöter 
vore det bättre att stänga ner grammofonavdelningar, serieavdelningar, minska på biblioteks-
demonstrationer med kataloger, statistik och rundvandringar i lokalerna. Istället borde biblio-
tekarierna ägna sig mer åt uppsökande verksamhet; bokprat i klassrum och besök på fritids-
gårdar för att lära känna ungdomar och personal.102 

Fantasi eller kunskapsdrill? 
1979 skriver Birgit Rodhe som deltagit i förarbetet till att ta fram en ny läroplan 
för grundskolan att hon oroas över att den vid denna tid ökande fokusering vid 
mätbara kunskaper ska göra att kunskapsbegreppet snävas in och att undervis-
ningen präglas av drill och råplugg, vilket skulle leda till en enligt henne ”torftig” 
undervisning.  
 

Uppriktigt sagt gör det mig ibland lite rädd för kunskaperna, för kunskapsbegreppet, att det 
fattas för snävt och öppnar dörrarna för drill och råplugg och en torftig undervisning. Det är 
inte bara uppropet om kunskaper i skolan som ger mig den rädslan, även om andan i de ra-
derna kan skrämma vem som helst. Nej, jag är orolig för att fantasin, sagan och poesin kom-
mer bort i de i och för sig motiverade ansträngningarna att lära barnen stava rätt. (…) Ut-
vecklingen av känsla och fantasi måste ju löpa jämsides med den intellektuella träningen. 
Glömmer vi bort den stimulans sagan, leken och poesin innehåller, krymper också den intel-
lektuella förmågan. (…) Det är lätt att glömma att det här med böcker, det är förfärligt roligt 
också. Vår egen stora glädje och lust över böcker, julaftonskänslan över en oläst bokhög, den 
är kanske det viktigaste att förmedla till barn som just lärt sig läsa. 103 

En diskursiv läsning av 1970-talet 
Under 1970-talet skärps konflikterna inom den dominerande lustdiskursen. Mot-
sättningen mellan de som anser att allt läsande är bra läsande och de som ser un-
derhållning på bibliotek som ”bedövningsmedel” och kapitulation inför det kom-
mersiella skräp som omger biblioteket leder till ökad polarisering. Kanske närmar 
man sig här en punkt där de olika diskurserna skulle splittras i två separata. Det 
finns dock fortfarande så mycket ”självklart”, för att tala med Foucault, enligt 
Mills, som är gemensamt för alla deltagare i lustdiskursen att den kan ses som 
sammanhållen.104 Vurmen för den goda litteraturen och den starka tron på att ökat 
läsande bland barn och unga kan leda till ökad demokrati, förståelse mellan olika 
grupper, och ökad livskvalitet samt mindre klasskillnader har alla gemensamt.   

Det har dock tillkommit ytterligare olika perspektiv. De som ser bokprat och 
andra läsfrämjande insatser främst ur ett instrumentellt perspektiv – som ett sätt 
att öka läs- och skrivförmågan får starkare motstånd från de som vill se ett vidgat 
kunskapsbegrepp. Vygotskij var, enligt Lindqvist, mycket bestämd på att fantasi 
och lek å den ena sidan och kognitiv,  intellektuell utveckling, däribland förmågan 
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att tänka logiskt, abstrakt och att lägga grunden till ett vetenskapligt tänkande å 
den andra alltid är intimt förknippat med varandra.105 Men det är först under 1970-
talet som detta tydligt debatteras. Diskursivt skulle man kunna se det som att be-
grepp som fantasi, saga och lek får en starkare position i artikulationen av lustdis-
kursen. De blir i större utsträckning fredade begrepp och därmed mer tillslutna i 
sin betydelse. De är tydligare definierade som nyttiga än tidigare.  

Fantasin, sagan och leken är nu inte bara naturliga aktiviteter för barn, utan 
också – helt i linje med Vygotskijs idéer - livsnödvändiga för utvecklingen av 
elevernas intellektuella förmågor. Själva kärnan i lustdiskursen; att målet att ska-
pa läsglädje hos barn blir överordnat kunskapsinhämtning lyser igenom mellan 
raderna i många inlägg under 1970-talet. Vill man se det välvilligt kan man se det 
som att den moderna diskursen ger barn och unga ett större förtroende; de är redo 
att läsa mer allvarliga berättelser ur verkligheten än man tidigare ansett, de är 
mindre infantiliserade än tidigare generationer. Detta är också i linje med Vygots-
kijs idéer, enligt Säljö. Barns intellektuella, kognitiva och emotionella förmågor 
måste utmanas och stimuleras för att de ska kunna utvecklas och ta steget mot 
nästa högre nivå. 106 

Det är först under 1970-talet som man börjar tala om att komma varje enskild 
elev till mötes. Tidigare har man sett  barn och unga som ett kollektiv, att referera 
till mottagarna som en enhetlig grupp har varit legio. Nu börjar man på allvar tala 
om att försöka hitta varje enskild elevs behov, och att man måste försöka hitta 
”rätt” bok till var och en. Bokprat ses alltmer som en avancerad verksamhet som 
kräver en särskild pedagogisk kompetens, och som kräver närvaro av välutbildade 
pedagoger, bibliotekarier och lärare överallt i skolsystemet. Det är på ett sätt långt 
till 1930-talets bokstunder, där någon vuxen samlade barn och unga till högläs-
ning. 

På 1970-talet klagas det högljutt över bristen på vidareutbildning av barnbib-
liotekarier – att bokprata är svårt och en aktivitet som kräver många noggranna 
överväganden och bedömningar. Särskilt som bokpraten ska vara individuellt an-
passade i grupper där kunskapsnivån kan variera kraftigt mellan olika elever. På 
1970-talet görs också nya försök att definiera vad litteratur av god kvalitet är. God 
litteratur är ett begrepp som under årtiondena efter 1930-talet har blivit ett mera-
öppet, mera flytande begrepp. Från att ha varit klart definierat som litteratur skri-
ven av vissa ”stora” och av akademierna samt andra institutioner kanoniserade 
författare är nu frågan mera öppen om vad som är att se som ”god” litteratur. 
”God” litteratur på 1970-talet ska inte bara vara välskriven, den ska också för-
medla ”rätt” sorts värderingar när det gäller synen på ”svaga” grupper i samhället 
och andra kulturer än den svenska.  
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1980-talet 
1981 skriver Britta Dreborg under rubriken "Om skräplitteratur" en recension av 
boken Skräplitteratur för barn. Analys - angrepp - alternativ. Hon menar att 
"skräplitteraturutgivningen blomstrar som aldrig förr" och att mot detta måste 
bibliotekarier och lärare anlägga moteld. En rad debattörer medverkar i boken. 
Dreborg instämmer med Jan Nilsson när han skriver om ett treårigt projekt som 
syftat till att stimulera läslusten i en mellanstadieklass i Landskrona. Nilsson anser 
att "eftersom alla barn kommer till skolan och stannar där en lång tid" så har sko-
lan "unika möjligheter att förändra/förbättra barnens läsvanor." Lärarna måste 
styra barnen från läsning av serier och böcker av dålig kvalitet till läsning av god 
litteratur, anser Dreborg och Nilsson. Båda tror att det går att förändra barnens 
läsvanor. Avslutningsvis skriver Dreborg att "masskulturen sköljer över oss, 
dånande som en fors.”107 

Projekt i siffror 
1982 skriver Anne Lise Fäldt om "läsfrämjande åtgärder i Skaraborgs läns gles-
bygdsskolor".108 Det är ett ambitiöst projekt som Fäldt beskriver. Initiativtagare 
har länsavdelningen vid Stifts- och landsbiblioteket i Skara varit. Projektet har 
syftat till att uppmuntra och stimulera läsintresset bland barnen i länets glesbygds-
skolor. Verksamheten har pågått under vår- och höstterminen 1981. 2100 elever 
har varit med, 110 klasser på låg och mellanstadiet. Uteslutande kvalitativt bra 
skönlitterära barnböcker har förekommit. Bra barn- och ungdomslitteratur definie-
ras som  fantasieggande böcker, mångfacetterade i person- och miljöskildringar 
och som ger läsupplevelser på många olika plan. Man har också haft fantastiska 
berättelser, verklighetsskildringar, sagor med mera i boklådorna. Bokpratarna har 
arbetat på att få både elever, lärare och föräldrar intresserade av att läsa bra barn-
böcker.   

Gemensamt för alla böckerna har varit temat; "När jag var liten, när jag blir 
stor". Detta för att böckerna ska angå barnen på ett nära sätt, och för att det ska gå 
lätt att diskutera innehållet för föräldrar, lärare och elever. Man har också sett det 
som viktigt att få eleverna att arbeta aktivt med litteraturen; de har fått skriva be-
rättelser, spela teater, och även skriva egna bokrecensioner för lokalpressen.  

Dessutom har man försökt att engagera barnens föräldrar genom  föräldra-
möten med diskussioner om barnkultur, högläsningens betydelse, televisionens 
påverkan, samt vad som kan ses som bra i motsats till dålig litteratur. Föräldrarna 
har också fått orientering om vilka barnböcker och barnboksförfattare som finns 
på biblioteket. Varje klass har fått besök av en författare. Fäldt rapporterar att 
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barnbibliotekarier även i fortsättningen kommer att besöka klasserna för bokprat, 
för att hålla intresset vid liv. 

Bokprat för samhällsförändring 
Samma år, 1982, skriver kulturnämndens ordförande i Örebro, Staffan Korsgren, 
under rubriken "läsfrämjandet måste prioriteras", om en kulturplan som kommu-
nen antagit.109 Genom att spara pengar på antalet biblioteksfilialer ska den uppsö-
kande verksamheten kunna öka. Särskilt angeläget är det att nå de unga för att 
"motverka den nedbrytande påverkan som vi utsätts för idag från många håll."   

Kulturpolitiken ska, enligt Korsgren, kunna motverka bland annat drogmiss-
bruk och passivisering hos de unga. Bokprat ska vara en del av verksamheten, 
men det är bara första steget. Bibliotekarien ska till stor del vistas i skolan, anser 
Korsgren. Den underliggande synen på bokprat är tydlig; de kommersiella kraf-
ternas mycket negativa skadeverkningar ska motas i grind genom att de breda 
folklagren, främst de unga, ska få tillgång till god kultur. Vad som är god kultur 
och bra litteratur definieras inte, kanske anses det så självklart att det inte ens be-
höver diskuteras. En tydlig ton av stridslystet missionerande genomsyrar Kors-
grens text; det mesta går att åstadkomma genom omprioriteringar och samarbete 
mellan skola och bibliotek. 

Bokprat i kampanjform 
1983 rapporterar Christer Carls om ”Dalaprojektet” i Kopparbergs län som samlar 
skola, bibliotek, studieförbund, bokhandel samt media i läsfrämjande kampanjer 
sedan ett och ett halvt år. En av aktiviteterna har gått ut på att låta barn från 
årskurs sex själva marknadsföra sina favoritböcker i ett stort bokprat på 
biblioteket. 94 barn deltog och 770 besökare kom till biblioteket en 
lördag. Rent praktiskt gick det till så att barnen var placerade bakom en lång 
rad bord för att propagera för sina böcker. Evenemanget gick under 
benämningen boktipsmarknad, och genomfördes i samarbete med de lokala 
bokhandlarna.110 

Vuxenböcker för unga? 
1984 skriver Annelie Rangefelt under rubriken "Bokprat i teori och praktik" om 
ett seminarium med lärare och bibliotekarier som diskuterat olika förhållningssätt 
i det läsfrämjande arbetet med barn och unga under temat "att väcka barnens läs-
lust".111 Rangefelt ger sig in i debatten om man enbart bör ge barn och unga böck-
er avsedda för just den aktuella åldersgruppen eller även böcker för vuxna. Annet-
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te Bjerner, lärare i svenska har i ett anförande om romanläsning på gymnasiet fört 
fram den ganska spridda uppfattningen att barn måste passera samtliga stadier 
från barnlitteratur och ungdomslitteratur innan de är mogna att läsa böcker för 
vuxna. Rangefelt vänder sig mot detta, då hon menar att skillnaden mellan yngre 
och äldre läsare inte är så stor som en del vill tro. 

  

Kvantitet ger inte kvalitet 
Samma år, 1984, skriver Staffan Wennerlund vid Göteborgs Stadsbibliotek om 
"utslätade tonårsromaner" som sällan lockar till läsning. Genom att försöka kläm-
ma in så många angelägna ämnen som möjligt på ett sidantal som inte får översti-
ga 150 sidor på ett överdrivet lättläst språk blir litteraturen urvattnad, menar han. 
Istället borde vuxenböcker marknadsföras till tonårsgruppen, tycker Wennerlund. 

Jag tror att det är viktigt att ungdomar tidigare och i högre grad än nu kommer i kontakt med 
den moderna vuxenlitteraturen som känns angelägen för dem och speglar deras egen samtid. I 
det sammanhanget ser jag den tunna tonårsromanen snarare som ett hinder än ett hjälpmedel 
att nå vuxenlitteraturen.112 

Böcker som fördummar 
Ännu ett i raden av alla inlägg i den seglivade debatten om skräplitteraturen står 
Malin Koldenius, barnbibliotekskonsulent vid länsbiblioteket i Örebro för 1986.113 
Hon skriver om en antologi; Skräplitteratur för barn och tonåringar? 1. Barn-
böcker där en rad debattörer utvecklar sina tankar kring barns och ungas läsning. 
Malin Koldenius instämmer helt med Ulf Nilsson som i sitt bidrag till antologin 
skriver att "barn och unga far illa av skräplitteratur." 

Han menar att "det är en successiv inskolning till dumhet, det finns samband 
mellan det som ges till treåringarna och det som skvalar över sjuttonåringarna." 
Malin Koldenius uppmanar alla barnbibliotekarier att "tala klarspråk om kvalitet". 

Vi vet vad som duger åt de barn och ungdomar vi möter! (...) arbeta med de böcker som du-
ger, de som är bra, de som har god kvalité, som är konst. De böcker som är gjorda med om-
tanke, respekt för människor och med en vilja att berätta något viktigt om livet för barn, ung-
domar och vuxna.114 

  

En första attack på hela metoden 
Samma Malin Koldenius, skriver 1987 tillsammans med Birgitta Kindenberg, 
barnbibliotekarie i Örebro , en av de få verkligt kritiska artiklarna om bokprat.  
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Varför har många bibliotekarier en märklig övertro på att människors möjligheter att bli läsa-
re är helt avhängigt vår förmåga att presentera böcker på ett tillräckligt aptitretande sätt? Nej, 
vi tror inte att det är logopeder, dramapedagoger eller videofilmare vi behöver mest. Vi tror 
att vad vi måste ha är en riktigt djupgående diskussion om meningen med våra bokprat. Om 
vi inte frågar oss varför vi bokpratar så blir alltihop en fråga om självändamål och självför-
verkligande. (...) Det är ett känt faktum att bokpratande barnbibliotekarier hör till de grupper 
som riskerar att brännas ut i förtid. Man pratar dag ut och dag in och förbereder sig natt ut 
och natt in, alltmedan man blir mer och mer avskärmad från det vanliga livet, allt tröttare och 
allt mer utsliten. Nej, vi måste avskaffa bokpratandet som metod och övergå till att 
SAMTALA MED människor om böcker.115 

  
Birgitta Kindenberg och Malin Koldenius för ett långt resonemang om att biblio-
tekarier måste motverka den felaktiga bilden som många människor har av dem 
som "mästare" - för att istället på jämlika villkor fungera som katalysatorer och 
dialogpartners om litteraturen. 

De menar också att i relation till hur mycket kraft och energi bokpraten 
fordrar av bibliotekarier så når metoden få. Enligt Kindenberg och Koldenius, 
uppger sig många bibliotekarier inte ha tid att möta biblioteksbesökarna. Genom 
att avskaffa bokpraten menar Kindenberg och Koldenius att stora resurser kan 
frigöras. 

Utan reflektion ingen mening 
1988 skriver Helena Strömblad om ett seminarium med Aidan Chambers där den-
ne propagerat för att läsning måste innehålla reflektion för att vara meningsfull.116  

Det räcker inte att bara ösa böcker över de unga, de måste också ha förebilder 
bland reflekterande läsare, vuxna i deras närhet som visar dem "att läsning hand-
lar om att sätta ihop saker till en helhet." 

  

En diskursiv läsning av 1980-talet 
Kanske är det symptomatiskt för en ny begynnande tidsanda att flera artiklar från 
1980-talet redovisar bokpratsprojekt med detaljerade siffror. Kvantifierbara data, 
fakta som inte går att ifrågasätta signalerar början på en ny tid för de läsfrämjande 
insatserna. Om 1970-talet präglades av en atmosfär inspirerad av 68-revoltens 
slagord av typen; ”all makt åt fantasin” så tycks 1980-talet mera präglas av statens 
krav på att alla insatser måste vara ekonomiskt försvarbara. Bokprat har blivit än 
mer av ett instrument för att vissa bestämda syften ska kunna uppnås och helst 
mätas genom antalet besökare, antalet bokprat, procentmässiga ökningar av utlå-
ning. Det upplevelsebetonade och därmed lustdiskursens betoning på läsandets 
egenvärden har fått mindre plats. Samtidigt fortsätter de ambitiösa uppmaningarna 
till bibliotekarier och kommuner att satsa än mer på uppsökande verksamhet.  
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På 1980-talet sker det första verkligt seriösa försöket att helt omkullkasta den 
dominerande bokpratsdiskursen. Kanske är det ofrånkomligt att bokprat som så 
många debattörer under årtionden höjt till skyarna och knutit förhoppningar om så 
mycket önskvärda samhällseffekter till sist ifrågasätts i sin helhet. Birgitta Kin-
denberg och Malin Koldenius försöker ladda begreppet med nya negativa associa-
tioner som ”självändamål”, ”utbrändhet” och ”bibliotekarien som mästare”.   

Som många diskurser vilka lever under lång tid och som blir institutionalise-
rade har bokpratsdiskursen enligt Kindenberg och Koldenius stelnat och upphört 
att motivera sina skäl. Kindenberg och Koldenius gör ett försök att lägga grunden 
till en helt ny diskurs. Den ska i sitt läsfrämjande arbete vara grundad på en jämlik 
dialog mellan läsare och bibliotekarier. Med individuella samtal om litteratur ska 
bibliotekarierna söka upp människor där de finns istället för att med ett uppifrån-
perspektiv göda mottagare med färdigpaketerad förmätet överlägsen bokkunskap. 

Oftast brukar ett generalangrepp på en hel dominerande diskurs leda till kraf-
tiga försvar från diskursens uttolkare, men i detta fall blir reaktionen till största 
delen tystnad i Biblioteksbladet. Kanske är det början till den trötthet bland barn-
bibliotekarier och barnkulturdebattörer som många vittnar om under 1990- och 
2000-talet vi redan kan se i slutet av 1980-talet.  

1990-talet 
1991 argumenterar Uno Nilsson, barnbibliotekskonsulent i Kristianstad för att de 
läsfrämjande insatserna måste befrias från didaktiska nyttoaspekter. Läsning ska 
inte behöva legitimeras genom undervisning i till exempel grammatik inom 
svenskämnet. Istället måste läslustens och läsupplevelsernas egenvärde lyftas 
fram. Läslusten för läslustens egen mänskligt berikande skull ska vara i fokus 
anser han. 

  

Är det inte så, att när vi barnbibliotekarier bokpratar i skolorna gör vi det på läroplanens 
grund, på den formaliserade undervisningens villkor? (...) Det är hög tid att återerövra basen, 
att återge barnbibliotekarierna yrkesroll och identitet som lustens och nyfikenhetens tjänare, 
inte som läroplanens eller den formaliserade kunskapens. (...) Därför bör allt uppsökande ar-
bete ytterst syfta till att låta barnen möta bibliotekens gränslösa samlingar. Skapa nyfikenhet 
och lust. (...) Vi måste profilera barnbibliotekarierna som lustans lakejer.117 

Klassperspektiv och berättande 
Samma år, 1991, skriver Cay Corneliusson om ett seminarium om barnbiblioteks-
verksamhet. Författaren och vänsterdebattören Sven Wernström förde fram sin 
tes: "fråga inte barnen vad de vill ha, fråga vad du vill ge dem."118  Sven Wern-
ström står för ett  klassperspektiv som är väldigt ovanligt för Biblioteksbladet. 
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Läsfrämjande insatser ska enligt Sven Wernström stå "på arbetarklassens och de 
förtrycktas sida." Sven Wernström anser att nyckeln till förändring av samhället är 
att ge "vanligt folk" tillgång till ett eget språk.  

1993 skriver Biblioteksbladet om Berit Hedberg vid Gamlestadens bibliotek i 
Göteborg, som blivit utsedd till årets barnbibliotekarie. Om bokprat säger hon att 
"framför allt ska vi träna barnen i att berätta."119 

 

Var det bättre förr? 
1998 blickar Lena Lundgren tilllbaka på årtionden av barnverksamhet på bibliote-
ken.  

Sagostunder, tävlingar och pysselkvällar drog under årtionden barnen till biblioteket. Kanske 
kan man beskriva barn- och ungdoms-verksamheten under de första femtio åren som livlig på 
de bibliotek där den överhuvudtaget fanns, men koncentrerad till själva biblioteket och inrik-
tad på barnen som individer. Ett paradigmskifte kom på 70-talet med det expanderande u 
åtriktade arbetet. Barnkulturen debatterades och bokutbudet breddades kraftigt. Barnbibliote-
ken fann sin roll som en del av samhällets alla insatser för barn och ungdomar, bredvid BVC, 
barnomsorg... det som brukar kallas den generella välfärden. (…) Ett nytt paradigmskifte av 
brutalt ekonomiskt, organisatoriskt och politiskt slag har präglat 90-talet.120 
 
 

Inför framtiden menar Lena Lundgren att ”biblioteken måste nödvändigtvis vara 
en lustfylld plats, ett rum för fantasi, lek, kreativitet."121 

En diskursiv läsning av 1990-talet 
Det är säkert ingen slump att antalet artiklar om bokprat i Biblioteksbladet är rela-
tivt litet under 1990-talet. Som flera rapporter vi tittat på i ”tidigare forskning” i 
denna uppsats pekar på, så är 1990-talet en period av kraftiga nedskärningar, och 
många eldsjälar har börjat tröttna. Det är också något som Lena Lundgren, en av 
de tongivande uttolkarna av lustdiskursen tar fasta på.    

Som Sara Mills tolkar Michel Foucaults diskursanalys så strävar en diskurs 
normalt efter att positionera sig inte bara i nuet, mot det som den tar avstånd från 
och som den inte är utan också gentemot sin historia.122 Det är en del av det stän-
digt pågående identitetsarbetet. Hur diskursen ser på det förflutna skiftar beroende 
på vilket perspektiv som är det dominerande för tillfället. Det är högst sannolikt 
att många i likhet med Lena Lundgren ser det som inte längre är i ett ganska 
nostalgiskt skimmer. När antalet bokprat går ner och tuffa nedskärningar är en del 
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av vardagen vill man gärna glömma alla de konflikter och svårigheter som fun-
nits. Problematisering blir en lyx när tiderna är svåra. Istället minns man sin egen 
historia som präglad av framgångar i nära samarbete med folkhemmets institutio-
ner. Men i den ideologiska debatt om bokprat som trots de bistra tiderna sker görs 
det försök att återta förlorad mark för lustdiskursen inom bokpratsverksamheten. 
Röster höjs för att bokprat ovillkorligt ska befrämja läslustens egenvärde. Verk-
samheten ska inte behöva vara bunden vid att legitimeras av nyttiga effekter som 
bättre kunskaper i grammatik eller andra läroplansstipulerade mätbara målsätt-
ningar.  

1990-talet är också det decennium då ett ökat fokus sker på ”svaga” grupper 
när det gäller inlärning, läs- och skrivsvårigheter. Betydligt större uppmärksamhet 
än tidigare ägnas till exempel dyslektiker och andra former av läs- och skrivhan-
dikapp, men också invandrare som motiverar extra resurser. I detta sammanhang 
ses bokprat åter i ett instrumentellt perspektiv; som en metod bland andra för att 
nå vissa inlärningsmål och inte som något som i första hand kan ha ett läslustens 
egenvärde. Det finns i den tidigare forskningen gott om exempel på projekt som 
syftar till att främja läslusten hos barn och unga, inte minst inriktade på de s.k. 
”svaga” grupperna som behöver extra stöd. Här lägger man ner mycket kraft på 
att hitta nya sätt att modifiera de läsfrämjande insatserna. 1990-talet är både en 
paralyseringens och ett trötthetens decennium då luften tycks ha gått ur många av 
föregående decenniers eldsjälar, och en period då det görs nya kreativa försök att 
förnya och vitalisera metoderna.  

2000-talet 
2002 rapporterar  Anneli Jordahl om ett projekt med bokprat.123 Det är ett sama 
bete mellan skolbibliotek och skolorna i Tensta, som finansierats med pengar från 
regeringens storstadssatsning – ett projekt för de mest utsatta förortsområdena i 
Sverige. 289 bokpratsevenemang ökade utlåningen av barn- och ungdomsböcker 
med 39 procent under läsåret 2000-2001. Även om många politiker applåderar 
projektet, däribland Mona Sahlin (s), så är det när artikeln publiceras oklart om 
projektet kan få någon fortsättning. Att medieanslaget till Tensta bibliotek har 
sänkts från 500 000 till 400 000 för 16 månader nämner Jordahl som ett exempel 
på de många besparingarna. 

Fransk förebild för uppsökande verksamhet 
Frilansjournalisten Stefan Andersson skriver 2001 om barnbibliotekarien Genevi-
ève Patte, "de franska barnbibliotekens ’grand-mère’. Hon är chef för ett bibliotek 
i en invandrartät stadsdel i Clamart, Frankrike, där man använder nya metoder för 
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att nå barn och unga. Genom att lägga mindre tonvikt på administration, lokalerna 
med mera, så ägnar man sig åt uppsökande verksamhet med ett minimum av bar-
riärer; en bibliotekarie eller flera ger sig ut med böcker i brödkorgar för att mis-
sionera bland barnen. Svinnet uppges vara mycket mindre än i andra sammanhang 
trots att man bara skriver ner namnet på låntagaren. Böckerna är noga utvalda för 
att appellera till barn och unga, lustläsningen står i centrum, och kontakten mellan 
vuxna och barn ses som avgörande för att nå framgång. 

För en barnbibliotekarie, som för varje annan bibliotekarie, är den viktigaste uppgiften att 
hjälpa besökarna att finna det som motsvarar deras intressen, behov och förväntningar.(…) 
På biblioteket är man fri, där läser man vad man vill och det finns inga nyttoaspekter på kun-
skaperna. (…)Allting som väcker intresse ökar känsligheten och vidgar tankelivet, vilket i sin 
tur leder till ökad aptit på böcker. 124 

Statens ansvar? 
2003 efterlyser Cay Corneliusson en nationell bibliotekspolitik, med riktlinjer för 
arbetet med barn och unga liknande de som finns i skolans olika läroplaner.125 
Dessutom borde barnbibliotekarier obligatoriskt ha en utbildning i bland annat 
och pedagogik och läs-och skrivutveckling, anser han. Här kan man se hur kraven 
på ytterligare professionalisering kan ta barnbibliotekarierna ännu ett steg i den 
utveckling som kan ses över tiden. Vem som helst kan inte hålla ett bokprat, det 
kräver en viss specifik pedagogisk kompetens, är budskapet som kan läsas mellan 
raderna. 

Genus en nyhet 
2007 intervjuas barnbibliotekarierna Monika Baruch och Sara Dahlin med anled-
ning av en utställning de sammanställt om hur man kan anlägga ett genusperspek-
tiv på barnlitteraturen.126 Enligt de båda barnbibliotekarierna är det viktigt med 
berättelser som visar "att man inte behöver vara på ett visst sätt på grund av sitt 
kön." Dahlin vill förmå barnbibliotekarier att vara mer genusmedvetna vid urvalet 
av böcker till bokprat. Enligt Dahlin är det en ny trend att de få böcker som skild-
rar "regnbågsfamiljer" - familjer med två pappor eller två mammor - ständigt är 
utlånade. 

En diskursanalytisk läsning av 2000-talet 
Den instrumentella synen på bokprat, vad man skulle kunna kalla för en utilitaris-
tisk diskurs, blir tydlig när Biblioteksbladet rapporterar om bokprat som en del av 
regeringens satsning på invandrartäta förorter. Återigen blir det viktigt att mäta 
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antalet bokprat – att öka läslusten hos unga räcker i sig inte för att legitimera kost-
naden – det måste leda till mätbara nyttiga effekter i samhället. 

Kanske är det symptomatiskt för ett ökat kundtänkande inom kommunsektorn 
att bokprat i en artikel kallas för bokpratsevenemang. Associationen till kommer-
siella reklamaktiviteter är mindre tabubelagd. Aktiviteterna beskrivs mer som 
”kampanjer” som delar av ”marknadsföring” i ”projekt” än som ”åtgärder” eller 
”insatser” vilket hade varit mer sannolikt under 1960- och 70-talen när tron på 
statliga satsningar var mer obruten. Det är inte bara semantiska skillnader, den 
språkliga tonen säger något om hur man ser på arbetet med bokprat. Precis som 
under 1980-talet är det viktigt att framhålla hur många som nåtts av satsningarna, 
allt måste försvaras som effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Många är de ideologer som genom åren sett bokprat som ett instrument för att 
prägla barn och unga med ”rätt” sorts värderingar. 2007 har turen kommit till de 
som vill omkullkasta vad de ser som den patriarkala maktordningens stereotypa 
könsroller.  I likhet med andra försök att ideologisera bokpraten ger detta inte 
upphov till konflikter. Diskursen har utan problem kunnat inlemma det som setts 
som politiskt korrekt och allmänt accepterat av den rådande tidsandan. Så också 
nu. Det är snarare förvånande hur sent feminismen och queerfrågorna blir synliga 
i den förhärskande diskursen kring bokprat med tanke på hur känsligt den fångat 
upp andra strömningar under föregående decennier. Jämför med 1950-talets tan-
kar om global humanism eller 1960-talets betonande av social realism, 1970-talets 
vurm för fantasin, och 1980-talets solidaritet med svaga grupper. 

Och ändå; sörgårdsidyllens vi och dem-tänkande med pittoreska förundrade 
skildringar av ”svartingar” i bastkjolar och indianer med färggranna tomahawker 
har gått en lång väg för att sluta i berättelser om regnbågsfamiljer och ensamma 
flyktingbarn i det moderna, förmodat upplysta Sverige. 
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Avslutande diskussion 

Denna uppsats syftar till att avtäcka de underliggande perspektiven på bokprat i 
artiklar publicerade i Biblioteksbladet mellan 1932 och 2007. För att göra skillna-
derna tydliga är tidsperioden lång. Först i efterhand går det att urskilja saker som i 
vår egen tid kan tyckas så självklara att vi har svårt att lägga märke till dem. I ett 
historiskt perspektiv är det betydligt lättare att kritiskt granska sådant som i nuti-
den kan ses som självklarheter. Ett historiskt perspektiv kan också göra det lättare 
att se att det måste inte med nödvändighet vara på ett visst sätt. Istället är det som 
Foucault beskriver det, enligt Mills, resultatet av en mängd antaganden, vägval, 
underliggande värderingar och slutsatser om tillvarons beskaffenhet.127 Winther 
Jörgensen och Phillips skriver att diskursanalytikern bör sträva efter att vara som 
en turist i sin egen hemstad, att likt en socialantropolog granska fenomen i sin 
egen kultur.128 Ett historiskt perspektiv underlättar en sådan undersökning. Utan 
vidare jämförelser med denna uppsats så har Michel Foucault enligt Sara Mills 
gjort ett antal diskursanalyser av historiska fenomen.129 Det är lätt att se fördelarna 
med ett sådant tillvägagångssätt. Vad blir då synligt vid en tillbakablick på årtion-
den av artiklar i Biblioteksbladet om bokprat och andra läsfrämjande insatser för 
barn och unga? 

Under 1930- och 40-talen tog man för givet att barnen skulle komma likt små 
lamm, hungriga och nyfikna till biblioteket. Under 1960- 70- och även 80-talen är 
tillvaron en djungel där otäcka rovdjur i form av cyniska, manipulativa krafter 
från skräpkulturens alla medier hotar att sätta klorna i barnen – det gäller för bib-
liotekarierna att hinna påverka innan det är för sent.  

På 1930- och 40-talen kunde den s.k. ”kolorerade veckopressen” utmålas som 
ett hot, men effekterna av de möjliga skador som antyddes framstår som ganska 
beskedliga jämfört med under senare decennier. Då var faran kanske intellektuell 
slapphet, okunskap om kulturarvet och bristande karaktär i största allmänhet. 

Under 1960 -70 och 80-talen antar flera debattörer att följden kan bli utanför-
skap, grupper som inte kan ta del av demokratin, starkt bristfällig läs- och skriv-
förmåga, passivitet, apati, ja, till och med psykisk ohälsa och drogmissbruk. Allt 
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detta väntas bokpratarna kunna råda bot på genom glödande marknadsföring av 
god läsning.  

1960-talets diskurs liknar på flera sätt dagens diskurs om bokprat. Till exem-
pel betonas behovet av att fostra barn i vad vi idag kanske skulle kalla ”interkultu-
rell förståelse”. Nationalism har under 1960-talet fått ge vika för global huma-
nism.  Samtidigt är ett begrepp som ”ras” fullkomligt legitimt, något som i dag 
antagligen skulle vara helt otänkbart i en politiskt korrekt diskurs med allmän 
konsensus. Även om den strikta gamla diskursen där urvalet för lämplig litteratur 
var snävt så har ambitionerna för läsfrämjande insatser som bokprat under 1960-
talet höjts. Läsning av god litteratur ska göra barn och unga till demokratiska, 
vidsynta, ansvarstagande och goda samhällsmedborgare.  

Fantasins roll för barnens intellektuella utveckling förs fram tydligare och på 
ett mera medvetet och genomtänkt sätt med början i 1960-talet. Helt i linje med 
Vygotskijs teorier, så som de tolkas av till exempel Lindqvist, framhålls vikten av 
att barn får utveckla sin fantasi och sitt språk. 130 Genom dessa färdigheter kan 
förmågan att tänka kreativt, vetenskapligt och vuxet mogna.  

                                                

På 1980-talet kommer ett av de första tecknen på att bokpratens guldålder är 
på väg att ta slut. När Malin Koldenius och Birgitta Kindenberg 1987 ger sig på 
att försöka slakta vad som måste ses som en ”helig ko” – bokpratet som metod 
borde avskaffas – är det med huvudargumentet att det inte är kostnadseffektivt. 
Bokpraten är, enligt Koldenius och Kindenberg, uttryck för ett von oben-
perspektiv; mottagaren  är okunnig och bibliotekarien förstärker myten om sin 
egen omänskligt stora expertis vilket försvårar kunskapsförmedling. Dessutom 
anser Koldenius och Kindenberg att bokpraten kräver för mycket i arbetsinsats 
relaterat till resultaten. Koldenius och Kindenberg anser vidare att bibliotekarier 
blir utbrända på grund av att bokprat slentrianmässigt används utan att någon ifrå-
gasätter varför bokprat egentligen används. De målar också upp en bild av att bib-
liotekarien på grund av själva arbetet med bokprat blir avskärmad från det som 
borde stå i centrum: mötet med biblioteksanvändaren. 

Ur ett diskursanalytiskt perspektiv i enlighet med Laclau och Mouffe:s terori-
bildning så som den presenteras av Winther Jörgensen och Phillips skulle man 
kunna se detta som ett försök till inbrytning: den förhärskande diskursen gör gäl-
lande att bokprat är något positivt, nödvändigt och avgörande för att uppnå hu-
vudmålet: läslust.131 I denna etablerade diskurs är begrepp som professionell bib-
liotekarie, vidareutbildning, samarbete mellan biblioteken och skolorna, uppsö-
kande verksamhet, uppföljning, ökad utlåning, ett eget språk, dialog, boksamtal, 
individanpassat urval, entusiasmerande presentationer centrala och laddade med 
positiv mening. Koldenius och Kindenberg ifrågasätter helt och hållet om detta är 
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sant, diskursen bygger från grunden på felaktiga antaganden. De bygger en nega-
tiv diskurs om bokprat kopplad till självändamål, utbrändhet, och avskärmning 
från verkligheten. I Koldenius och Kindenbergs diskurs är den traditionella bok-
pratsdiskursen byggd på en lögn. Det är en myt att människors möjligheter att bli 
läsare beror på bibliotekariers förmåga att presentera böcker tillräckligt lustfyllt.  

Som vi sett i kapitlet om tidigare forskning så har teoretiker som Vygotskij 
med all sannolikhet påverkat de rådande diskurserna inom bokprat. Till exempel 
visar Sara Degervall tydligt i sin uppsats att Vygotskijs teorier i praktiken har 
lämnat betydande avtryck i arbetet hos de barnbibliotekarier som hon tittat närma-
re på.132 

Ann Sunnvius visar i sin uppsats på ett liknande sätt hur Vygotskijs idéer har 
påverkat den dialogform som alltmer kommit att prägla utformningen av bokprat i 
Sverige.133 Sunnvius berör också kopplingen till Vygotskijs teorier om betydelsen 
av att äldre elever hjälper yngre i lärandet med den metod som blivit allt vanliga-
re: att elever bokpratar för varandra.134 Just denna metod har på senare år framhål-
lits som särskilt framgångsrik när det gäller att motivera och stimulera elever med 
läs- och skrivsvårigheter. Till exempel så skriver metodutvecklaren Maria Törn-
feldt om detta i sin rapport.135 

Leif Strandberg skriver i sin bok Vygotskij i praktiken om hur Vygotskij vur-
made för en pedagogik som står i kontrast till vad Strandberg kallar den ”kogniti-
vistiska psykologin”. Vygotskij sätter, enligt Strandberg, den sociala interaktionen 
mellan inte bara lärare/andra vuxna och elever utan också mellan elever med olika 
kunskapsnivåer i främsta rummet. 136 Det råder ingen tvekan om att både tidigare 
forskning och artiklar i Biblioteksbladet entydigt pekar på att bokpratsverksamhe-
ten har gått alltmer mot ett sådant perspektiv på lärande. Eleverna ska själva en-
gageras på olika sätt, bli delaktiga. 

På senare år har både Vygotskij och lustdiskursen blivit en i Sverige statligt 
sanktionerad diskurs när det gäller skolutveckling och läroplaner. I Läroplans-
kommitténs betänkande Skola för bildning från 1992 lyfts just Vygotskijs teorier 
fram som särskilt lämpliga enligt Sunnvius.137 I betänkandet talas det enligt Sunn-
vius om ett ”nytt pedagogiskt synsätt”. Detta anses stå i kontrast till ett biologiskt 
synsätt som bara ser individens psykologiska utveckling som drivkraften till 
lärande. Istället ska interaktionen mellan utveckling och inlärning utveckla kun-
skaperna. Läraren ska i dialog med eleven skapa den potentiella utvecklingszonen 
som ska uppstå i ett socialt och kulturellt sammanhang. 138 Enligt min mening gör 
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ett sådant perspektiv det omöjligt att bedriva bokprat enligt äldre tiders diskurs 
där läraren matade sina elever likt fågelungar med färdigtuggade portioner ur 
världslitteraturen. I stället blir det nödvändigt att bedriva den typen av dialog och 
stimulans till delaktighet som bland andra Aidan Chambers och Mem Fox beskri-
ver.139 

Milosavljevic´ och Olsson referar i sin uppsats till direktiv från Skolverket 
som kom 2003 som uttryckligen säger att det viktigaste är att stimulera elevernas 
lust att läsa. Läslusten ska enligt Skolverket vara överordnad ren färdighetsträ-
ning.140 

 Även om Vygotskij inte nämns så ofta i debatterna i Biblioteksbladet så är 
många debattörer inne på liknande tankespår. Diskursen inom bokprat har ökat i 
komplexitet. Den har gått från relativ enkelhet; barn ska ta del av och introduceras 
till vissa klassiska verk, till en betydligt mer individualiserad pedagogik. Dialog, 
interaktion, lust, inlevelse och fantasi, att tillsammans i grupp upptäcka och re-
flektera över litteratur av olika sorter ställer högre krav på bokprataren. Med detta 
har också följt nya krav på ytterligare vidareutbildning och professionalisering.  

Samtidigt har en helt motsatt trend börjat synas på senare år. Som Katarina 
Eriksson visar i sin avhandling blir bokprat i vissa fall förvandlade till mekaniska 
läsövningar som i mycket liknar det som Lars Norström beskriver från sin egen 
skoltid.141 Norström beskriver hur lärarna tvingade elever att försöka läsa högt ur 
ungdomsböcker, med nervositet och stamning som följd men utan några som helst 
diskussioner om innehållet. Eriksson beskriver hur bokpraten istället för att bli 
utgångspunkten för samtal och ett gemensamt utforskande av svåra ämnen som 
stimulerar barnens kunskapsutveckling förvandlas till lektioner om att lägga ett 
schema, om nya ord, eller om att läsa högt. Denna pedagogik går inte bara tvärs 
mot allt det som Vygotskij står för utan står också i direkt motsats till Chambers 
så hyllade idéer om att involvera barnens fantasi och egna verklighet i läsandet av 
god skönlitteratur. 142 

Under flera årtionden förs också debatten om vad god litteratur är. Äldre dis-
kurser gjorde det något enklare för sig; vissa väl kända och allmänt erkända för-
fattare kvalade in, därefter var det bara att välja och vraka bland listan på kanoni-
serade verk. Men det moderna läsfrämjandet kan inte kosta på sig sådana be-
gränsningar. Även nutidslitteraturen med skildringar av den samtida verkligheten 
ska bibringas barn och unga. Alltså gäller det att definiera vad som utmärker ”god 
litteratur”. En slags konsensus tycks ha uppstått. God litteratur ska äga ett rikt 
språk, odla respekt för minoriteter; invandrare, handikappade och människor som 
lever i andra kulturer. Dessutom ska den befrämja jämställdhet mellan könen, inte 
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verka förråande genom brutala skildringar av våld eller sexualitet. Den ska också 
ha större ambitioner än att bara roa och underhålla, den ska fostra sina läsare.  

Här finns något av en paradox enligt min mening. Samtidigt som lustdiskur-
sen växer sig starkare inom bokpratsverksamheten läggs en allt större tonvikt vid 
det goda innehåll som man kräver att litteraturen ska innehålla. På så sätt lever 
puritanismen kvar med oförminskad styrka. Det didaktiska innehållet har en minst 
lika stark ställning under denna tid jämfört med till exempel 1930-talets diskurs. 
Kanske beror detta på att det negativa inflytandet från ”skräpkulturen” upplevs 
som så mycket starkare.  

På samma gång som bokpratsdiskursen blir mer tillåtande i sitt införlivande 
av det som tidigare har setts som nöjesläsning - något som man under föregående 
decennier sett med misstänksamhet på - så blir diskursen mer auktoritär på grund 
av sina kraftigt ökade ambitioner. 

Under till exempel 1950-talet är det comme il faut att indoktrinera unga med 
kristna värderingar. I dag har det snarare blivit tabu att hävda en sådan diskurs. 

För att tala med Foucault är detta ett exempel på vad som inte ”får sägas” i 
den moderna sekulariserade multikulturella och politiskt korrekta diskurs som 
idag tycks råda inom barn- och ungdomslitteraturen. Observera att när Foucault 
talar om vad som inte ”får” sägas i en diskurs innebär detta, enligt Mills,  inte att 
det finns ett bokstavligt förbud mot att uttrycka dessa åsikter, utan att även andra 
typer av bestraffning för den som inte inordnar sig i den rådande diskursen kan bli 
aktuellt. Ett av dessa ”straff” kan vara att majoriteten av deltagarna inom diskur-
sen helt enkelt bortser från de åsikter som diskursen inte accepterar.143 

Parallellt med att den moderna antiauktoritära lust-diskursen tar bestämt av-
stånd från att indoktrinera unga människor med en öppet kristen värdegrund, så 
har den enligt min mening inlemmat många missionerande drag från den traditio-
nella läsfrämjande diskursen. Det finns något nästan religiöst i allt som bokprats-
verksamhet och andra läsfrämjande insatser under de senare decennierna antagits 
kunna bidra till. Bättre läs- och skrivförmåga är bara början på en lång rad positi-
va effekter som det väntas ge. Ett eget språk, en starkare demokrati, mindre klass-
klyftor, känslomässig utveckling, mindre apati och passivitet, en slags vaccinering 
mot drog- och andra missbruk och bättre inlevelseförmåga med hur människor 
från andra kulturer lever, är några exempel.  

Spridningen av ordet och läsningens stora glädjebudskap ska frälsa barnen 
och de unga, och göra dem till bättre människor. Detta ska ske genom att de redan 
frälsta, de som brinner i anden av kärlek till litteraturen och läsning bekänner sin 
tro på ordet och överför denna salvelse genom att missionera; berätta och läsa 
högt för de ännu ej invigda. Även om de läsfrämjande insatserna och bokpraten 
numera är helt sekulariserade och religiösa teman i stort sett helt har blivit tabube-

                                                 
143 Mills, 2004. s.57-60 
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lagda så är kanske likheterna med och spåren från äldre tiders diskurser mer påfal-
lande än vi vill tro? 

Lust-diskursen - skenbart en homogen diskurs 
Utmärkande för alla diskurser är enligt Winther Jörgensen och Phillips, att de 
ständigt är i förändring, det görs försök att foga in nya element, att ifrågasätta 
diskursens hela grundförutsättningar, och diskursen kommer själv att försöka in-
förliva nya strömningar från andra diskurser, debatter och rörelser i samhället. 
Ingen diskurs är heller utan motsättningar, paradoxer och inre strider.144 På detta 
sätt har vi kunnat se hur den på ytan eniga lust-diskursen inom bokpratsverksam-
heten egentligen härbärgerar flera olika diskurser. 

Det som förenar är tron på att missionera för ökad läslust. Samtidigt har de-
batten varit hätsk kring om detta är ett egenvärde i sig, något som bör vara över-
ordnat andra syften, vissa debattörer har menat att bokpratarna måste frigöra sig 
från statens, skolans och läroplanernas krav på kunskapsinhämtning. Bokpratarna 
skulle få verka inom ett slags fredat område, utan att behöva tyngas av tvånget att 
motivera sina ansträngningar med mätbara nyttoeffekter.  

Andra har propagerat för att bokprat i första hand är ett instrument, för att 
hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, invandrare med bristfälliga språkkun-
skaper, handikappade eller andra grupper som på liknande sätt upplever en sär-
skilt hög tröskel till litteratur, läsande och till att erövra och utveckla ett eget 
språk. 

En del har sett bokprat som första steget i en slags biblioteksomvandling. Bib-
liotekarierna ska minska sin tid bakom disken, de ska tillbringa mer tid i till ex-
empel skolan, med uppsökande verksamhet. För dessa debattörer har bokprat varit 
en liten komponent i ett stort ambitiöst folkbildande och samhällsvitaliserande 
företag. 

Vissa har velat prioritera ”mellanhänderna”. Genom att bokpratare vänder sig 
till i första hand lärare, föräldrar och annan personal som möter många barn och 
unga skulle man kunna nå fler, som ringar på vattnet. Andra har påpekat bristen 
på pedagogiskt utbildade barnbibliotekarier, och bristen på vidareutbildning. Un-
der denna ”text” ligger en stark tro på behovet av professionella bokpratare. Till 
skillnad från de som velat mobilisera så många människor som möjligt har dessa 
debattörer sett det som alla barns rätt att få möta en välutbildad barnbibliotekarie 
som kan hitta rätt bok för just den enskilda eleven i fråga.  

Inte heller när det gällt innehållet i bokpraten, urvalet av vilka böcker som bör 
marknadsföras har det rått någon enighet att tala om. En del har sett till exempel 
Kitty-böcker som moraliskt förkastliga, med en rasistisk människosyn och med ett 
undermåligt estetiskt innehåll, som ett allvarligt hot mot barnens utveckling. 
                                                 
144 Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s.31 
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Andra har sett det som ett hinder att inte gå barnens önskemål till mötes. Många 
debattörer har också fört fram åsikten att all läsning i det långa loppet bidrar till 
barns och ungas språkliga och känslomässiga utveckling. Vissa har haft ett tydligt 
klassperspektiv; de barn som kommer från sämre ekonomiskt bemedlade familjer 
ligger efter från början - skolan måste försöka utjämna dessa skillnader. En del 
har efterlyst fler bra ungdomsböcker. Andra har betonat att det är ett misstag att 
underskatta barns förmåga att ta till sig också mer ”vuxen” litteratur. Till detta 
kommer de debattörer som sedan slutet av 1980-talet försökt argumentera för att 
bokprat som metod borde omprövas, förändras, och helt upphöra i sin traditionella 
form.  

Bokprat som normativisering och underordning 
Men är det då nödvändigt att se bokprat i ett positivt ljus om man anlägger ett 
diskursanalytiskt perspektiv? Nej, man skulle kunna tänka sig att se det mera kri-
tiskt. En möjlighet vore att använda sig av Norman Faircloughs systemkritiska 
teoribildning så som Winther Jörgensen och Phillips presenterar den. 145 

Själv tycker jag att ett renodlat ideologibegrepp i enlighet med Fairclough blir 
destruktivt; om alla samhälleliga värderingar är uttryck för ett ideologiskt förtryck 
som utgår från "makten", så borde ju det i konsekvensens namn leda till att man 
bör låta bli att försöka uppfostra eller påverka barn och unga i någon särskild rikt-
ning. Alla de ansträngningar för "demokratisk fostran" som under senare decenni-
er blivit så omhuldade skulle ju i så fall tvunget betraktas som falska försök av de 
maktbärande ideologierna att kontrollera det uppväxande släktet.  

Samtidigt är det mycket intressant att försöka sätta fingret på vilket ideolo-
giskt innehåll som olika texter, diskurser försöker få det uppväxande släktet att så 
att säga omärkligt svälja med lite sylt. Det Foucaults perspektiv som Winther Jör-
gensen och Phillips presenterar att ideologi är ointressant eftersom det inte finns 
några fasta sanningar att upptäcka under ytan på en diskurs tycks mig orimligt. 146 
En viss diskurs inom läsfrämjande insatser bygger med nödvändighet på vissa 
värderingar och antaganden som vid just en specifik tidsperiod tas för givna, och 
som därmed kan anses ligga under ytan på diskursen. 

Det kanske bästa sättet att försöka urskilja den rådande diskursens artikulatio-
ner, att så att säga ”främliggöra” den för att möjliggöra distans för att bättre kunna 
se dess konturer är att blicka tillbaka.  

 

                                                 
145 Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s.79-81 
146 Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s.24 
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Vidare forskning 

Det finns naturligtvis en mängd aspekter på bokprat och läsfrämjande insatser 
som återstår att utforska. En frågeställning som jag tycker vore intressant att un-
dersöka är hur den didaktiska ådran inom de läsfrämjande insatserna för barn och 
unga skulle kunna kopplas samman med det moderna svenska folkhemsprojektet. 

En möjlig hypotes är att svenska insatser för läsning av bra barn- och ung-
domslitteratur är  mer präglade av strävan efter att skapa goda samällsmedborgare 
i folkhemmets tjänst än andra länders. Har tron på social ingenjörskonst påverkat 
vilka värderingar samhällets institutioner velat förmedla genom läsfrämjande in-
satser i Sverige? I så fall – på vilket sätt? Ser det likadant ut i andra europeiska 
länder, eller är man där mindre inriktad på ”nyttig”, didaktiskt och politiskt kor-
rekt läsning? 

I förberedelserna för denna uppsats läste jag en del artiklar i Biblioteksbladet 
från 1920-talet. Här skymtade jag en renodlat nationalistisk diskurs. Bara god 
svensk litteratur, inte ens fransk eller engelsk, tysk eller holländsk tycktes tillräck-
ligt dygdefull och fostrande för svenska barn. En intressant frågeställning skulle 
kunna vara om denna nationalism levt vidare i annan form under senare diskurser, 
eller om det verkligen är en annan ”upplyst” bokpratsdiskurs som tagit över? 
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Sammanfattning 

Denna uppsats beskriver hur synen på den läsfrämjande metoden bokprat, riktad 
till barn och unga i skolåldern, har förändrats utifrån en diskursiv närläsning av 
artiklar i Biblioteksbladet mellan 1932-2007. Syftet är att fokusera på konflikter, 
skillnader, debatter och tendenser i det undersökta materialet. Eftersom synen på 
bokprat som läsfrämjande insats är nära förknippad med synen på barns och ungas 
läsning, pedagogik inom skolans värld, samt allmän kulturpolitik berörs även des-
sa områden. Uppsatsen pekar på att en avgörande förändring skett från en äldre 
diskurs, som jag har valt att kalla för en ”traditionalistisk auktoritär” diskurs när 
det gäller barn och ungas läsning som utmärks av indoktrinering och tvång. Denna 
diskurs lyfter fram vissa traditionsbundna kanoniserade litterära verk som obliga-
toriska för barn och unga att ta del av, medan lusten till läsning kommer i andra 
hand. 

Den moderna diskursen inom bokprat har jag valt att kalla en ”antiauktoritär” 
diskurs. I olika delar av uppsatsen kallar jag den också för ”lustdiskursen” inom 
bokprat eftersom den anser att det överordnade syftet med läsfrämjande insatser 
som bokprat för barn och unga måste vara att väcka en genuin lust till egen läs-
ning. Det är i den moderna ”antiauktoritära” diskursen tydligt att det inte längre är 
av överordnad betydelse att barn och unga läser ett visst väl definierat urval av 
allmänt erkända högtstående litterära verk. I stället tar denna diskurs tydligt bar-
nens och de ungas eget perspektiv; läsning ska framför allt vara meningsfull ge-
nom att den berör och angår de unga. 

Genom att använda en diskursiv läsning baserad på en rad olika diskursanaly-
tiska teoretiker visar uppsatsen också att den moderna bokpratsdiskursen, trots att 
den är en reaktion på den traditionella diskursen, härbärgerar en rad konflikter. I 
undersökningsmaterialet återfinns debatter mellan flera olika perspektiv på hur 
man bäst kan få barn och unga att med läslust närma sig biblioteken och litteratu-
ren. Vissa har mycket skarpt tagit avstånd från vad man ser som ”skräpkultur” på 
biblioteken; något som man sett som ”bedövningsmedel”. Andra har sett populär-
kulturella element som ett sätt att få fler barn och unga delaktiga. Uppsatsen pekar 
också på att det finns likheter mellan de didaktiska ambitionerna i den nyare bok-
pratsdiskursen och den äldre mer öppet indoktrinerande diskursen. 
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