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gate how librarians engage in promoting reading in the changing textual landscape of today’s society. The result 
is a qualitative case study examining the views of the workgroup Unggruppen at Uppsala Public Library on this 
topic. 
In the chapter “Background and prior research” a presentation of research on contemporary text, the promotion 
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Inledning 

It’s the movies that have really been running things in America ever since they were invented. 
They show you what to do, how to do it, when to do it, how to feel about it, and how to look 
how you feel about it.1 
-Andy Warhol 
 

När jag läser den välkända popkonstnären Andy Warhols uttalande om hur film-
mediet har influerat samhället och människors sätt att vara och känna tänker jag 
på hur kraftfulla våra konstnärliga uttryck faktiskt är. Själv reproducerade Warhol 
många bilder av filmstjärnor och bidrog på så vis även själv till att förstärka film-
mediets inflytande i samhället. Idag skulle man kunna säga att samhället erbjuder 
allt fler lättillgängliga källor för att instrueras och inspireras av olika uttryck tack 
vare de datorer och mobiltelefoner som kontinuerligt matar oss med bilder, ljud 
och känslor. Att uttrycka sig genom flera medier än via den linjära texten är något 
som intresserar mig personligen men kan man som bibliotekarie dra nytta av 
detta? Yrket förknippas traditionellt med förmedling av bok och läsning, men är 
detta fortfarande giltigt idag eller existerar det ett nytt slags textlandskap som bör 
uppmärksammas? Jag blev intresserad av att undersöka fenomenet och tänkte 
först studera det via ett samarbete mellan museer och bibliotek. Men på vägen 
fångade något annat min uppmärksamhet: jag upptäckte att man redan drev pro-
jekt på folkbibliotek som utgick från ett vidgat textbegrepp. Ett begrepp där text 
ses innefatta ljud, bild, symboler och film. Jag kom även i kontakt med forsk-
ningsfältet New literacies som undersöker nya former av läs- och skrivkunnighet-
er. Att det inte räcker med skriftspråk för att vara läskunnig och att detta skulle stå 
i relation till samhälleliga förändringar verkade intressant att utforska men allt för 
stort att ta sig an på ett generellt plan. Under min praktik på Uppsala stadsbiblio-
tek fick jag höra talas om en arbetsgrupp som kallades för Unggruppen. För att nå 
målgruppen ungdomar planerar de att genomföra projektet I love stories där berät-
telsen, oavsett medium, står i fokus. Jag tog kontakt med gruppen och fick möj-
lighet att undersöka deras arbetsmetoder som utgår från en bred syn på text. 

                                                
1 Andy Warhol quotes > Startsida  
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Frågeställningar och syfte 
 
Syftet med min undersökning är att studera hur bibliotekarier, inom ett lokalt bib-
liotekssammanhang, arbetar med och ser på sina arbetsredskap i samband med 
lässtimulerande arbete i ett samhälle som utvecklas mot ett nytt textlandskap. 

Detta genomförs genom att studera bibliotekarier vars arbetsmetoder inte en-
bart utgår från linjär text i utan även inkluderar andra medier så som bild, ljud och 
rörlig media. Resultatet är en kvalitativ fallstudie som undersöker arbetsmetoder-
na i tvärgruppen Unggruppen på Uppsala Stadsbibliotek. Arbetsmetoderna kom-
mer därför främst gälla arbete riktat mot unga som är målgruppen bibliotekarierna 
i studien jobbar mot. Det teoretiska ramverket utgår från ett sociokulturellt per-
spektiv så som det presenteras i Roger Säljös böcker Lärande i praktiken och Lä-
rande och kulturella redskap. Teorierna lyfter fram tankar om att människan 
kommunicerar och tänker inom en social kontext med hjälp av kulturella redskap. 
För att analysera de kulturella redskap som framträder används begrepp ur Colin 
Lankshear och Michele Knobels teorier från forskningsfältet New literacies.  
 

Frågeställningar: 

§ Hur betraktar bibliotekarierna i Unggruppen ett vidgat textbegrepp inom 
sitt arbete på Uppsala Stadsbibliotek? 

 
§ Hur agerar bibliotekarierna i Unggruppen i relation till sina kulturella red-

skap när de bygger upp en verksamhet för att kunna nå sin målgrupp 
unga? 

 
§ Hur påverkar bibliotekskontexten och dess organisation Unggruppens ar-

bete? 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen börjar med att introducera bakgrund och tidigare forskning kring upp-
satsens ämne. Efter detta följer en teoridel där det sociokulturella perspektivet och 
forskningsfältet New literacies presenteras. Sedan presenteras fallstudien som 
metod med en efterföljande metoddiskussion. Därefter börjar undersökningsdelen 
som ger en bakgrund till fallet som är Uppsala kommun, Uppsala Stadsbibliotek 
och Unggruppen. Undersökningens andra del är en analys där fallets empiri och 
frågeställningar sätts i relation till tidigare forskning och valda teorier. I kapitlet 
”Slutdiskussion” behandlas sedan ett antal slutsatser och uppsatsen avslutas med 
en sammanfattning. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Kapitalet ”Bakgrund och tidigare forskning” presenterar tre forskningsfält som 
tillsammans utgör utgångspunkterna för uppsatsens ämne. För det första presente-
ras forskning som studerar vad text kan innebära i dagens samhälle. För det andra 
ges en bild av forskning kring dagens lässtimulerande verksamhet för barn och 
unga på bibliotek och skola. Slutligen presenteras studier kring ungdomsbibliote-
karier på folkbibliotek och deras arbete mot ungdomar. Avslutningsvis ges en 
sammanfattning över kapitlets viktigaste resultat.  

En ny syn på text 
 
För att ge en bakgrund kring vad text representerar i dagens samhälle kommer jag 
att röra mig utanför det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. Till stor 
del är den presenterade forskningen utvecklad inom det pedagogiska fältet och 
handlar om hur text interagerar med omvärlden och sina läsare. Denna del av 
forskningsöversikten syftar delvis till att skapa en förförståelse för de teorier inom 
fältet New literacies som senare kommer att användas. För att presentera tankar 
om vad läskunnighet representerar i dagens samhälle inleds avsnittet med en kort-
fattad presentation av literacy-begreppet och forskningsfältet New literacies. Se-
dan presenteras forskning om hur vi läser bilder och om multimodalitet. Avsnittet 
avslutas med exempel på hur samtida texter interagerar med sina läsare och då 
med särskilt fokus på barn och unga. 

Introduktion till begreppet Literacy 
Roger Säljö, forskare inom pedagogik, påpekar att själva begreppet literacy mer 
eller mindre saknar en svensk motsvarighet. Från början syftade begreppet främst 
till läs- och skrivkunnigheter men efterhand har den engelska termen även kommit 
att sammankopplas med andra egenskaper. Säljö menar att det engelska literacy 
nu även innefattar förmåga till att förstå när man bör använda text i olika sam-
manhang, individens förmåga att röra sig mellan olika slags texter samt hur man 
behärskar handlingar och tal inom olika verksamheter.2 Carina Fast, även hon 
forskare inom pedagogik, poängterar att varje historisk tid har sina samhälleliga 
                                                
2 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 208. 
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och kulturella förutsättningar som präglar vårt sätt att läsa, skriva, tala och lyssna. 
Därför blir literacy en del av ett socialt sammanhang som inte kan isoleras eller 
generaliseras.3 För att beteckna en samtida läs- och skrivkunnighet kommer därför 
den engelska termen literacy att användas i uppsatsen. 

Introduktion till New literacies 
Peter Andersson är doktor i svenska språket vars uttalanden i artikeln ”New litera-
cies i klassrummet” bekräftar Säljö och Fasts tidigare resonemang kring literacy-
begreppets utveckling. New literacies kan ses som ett större samlingsbegrepp vil-
ket bland annat innefattar Multiliteracies och Digital literacies. New literacies ska 
dock inte förväxlas med New literacy studies, ett fält som uppkom på 1970-talet 
och som inte fokuserar på hur digitala verktyg påverkar läs-och skrivkunnigheter 
utan snarare undersöker hur kontexten skapar olika slags praktiker och sätt att 
kommunicera.4  

Inom New literacies identifierar och studerar man främst olika literacyaktivi-
teter. Detta kan likställas vid att man betraktar läsandet och skrivandet som en 
slags social handling, så som att delta i en bokcirkel, där aktiviteten kommer att 
forma men även är formbar av sin omgivning. Uppkomsten av fältet menar An-
dersson svarar mot ett behov av att förstå hur vi läser och skriver i ett relativt nytt 
slags textlandskap. Ett textlandskap som öppnar upp för en plattform av blog-
gande, nät-gemenskaper och interaktiva medier. Inom forskningsfältet New litera-
cies anser man att detta ger oss nya möjliga sätt att agera och skapa mening.5  

Att läsa bild 
Bör vi betrakta bilden och dess budskap som något som behöver avkodas och inte 
enbart se mediet som känslomässigt drabbande? Detta är något som filmvetaren 
Cecilia Mörner ställer sig positiv till i antologin Texter och så vidare. Här i upp-
manar hon läsarna till att tänka på hur olika teckenbärare har olika materialitet. 
Om vi ska kunna nå förståelse kring hur ett medium beter sig och påverkar oss 
måste vi därför vara bekanta med vad Mörner nämner som dess materiella di-
mension. Detta kan liknas vid att försöka tolka de budskap som tillexempel en 
bild består av, lika väl som att vi tolkar de meningar som bygger upp en text. 
Mörner menar vidare att det inte längre räcker att beteckna bilden som något vil-
ket enbart förtydligar texten.6 Vad kan ha fått Mörner att hävda detta? Gunter 
Kress är professor i pedagogik och engelska vid University of London. Han ägnar 
sig åt att studera hur samtida texter erbjuder läsaren olika kommunikativa in-
                                                
3 Fast, C. (2007), Sju barn lär sig läsa och skriva, s. 37. 
4 Andersson, P. (2011), ”New Literacies i klassrummet: Vägar till en alternativ läs- och skrivpedagogik”, s. 
51. 
5 Andersson, P. (2011), ”New Literacies i klassrummet: Vägar till en alternativ läs- och skrivpedagogik”, s. 
41. 
6 Asplund Carlsson, M., Molin, G. & Nordberg, R. (2004), Texter och så vidare, s. 69. 
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gångar och hur detta påverkar vårt sätt att lära.7 Kress menar att människor använ-
der sig av olika medium så som böcker, musik och bilder för att skapa mening och 
för att göra oss förstådda.8 För att förstå hur dessa medium uppstår använder han 
sig av begreppet social semiotics. Begreppet relaterar till hur samhället, dess kul-
turer och medlemmarna där inom samspelar och skapar en viss förståelse inför 
texter och tecken.9 Kress menar att medlemmar i ett samhälle uttrycker sig och 
skapar mening genom ”signs” eller tecken. Ett tecken är en komplex sammanfog-
ning av ord, färg och kulturella referenser som tjänar särskilda kommunikativa 
syften. Detta innebär att materialiteten eller uttryckssättet i ett tecken kommer att 
väcka vissa kulturella associationer hos betraktaren när hen tillexempel ser på en 
film. Om vi kan härleda de betydelser och associationer som finns i filmen eller 
tecknet menar Kress att vi även skapa mening och nå en djupare förståelse av det 
som vi betraktar.10  

Kress menar att boken har dominerat som medium för läsning under de sen-
aste 300 åren i vårt samhälle. Detta leder till att det är boken som till stor del har 
format den västerländska fantasin samt olika former av kunskap och praktiker 
inom läsning under mycket lång tid. Kress menar att ”boken” som koncept inne-
bär att en författare presenterar en viss syn på kunskap som därefter en tilltänkt 
läsare ska konsumera. Men i motsats till detta ber våra nutida texter om något 
annat, nämligen att läsaren till stor del ska foga samman och tyda kunskapen 
själv. Kress menar att vi står inför ett skifte inom mänsklig kommunikation och 
därför bör vi betrakta bilden som ett betydelsefullt medium. Bildens mening byg-
ger till skillnad från textens på hur relationerna mellan de avbildade entiteterna (så 
som färger, former, linjer) och dess spatiala uppbyggnad kommunicerar med be-
traktaren. Ingången till texten som medium är däremot relativt fixerad och knuten 
till en linjär typ av läsning med en början och ett slut. Således erbjuder följaktli-
gen bilden som medium flera olika ingångar och blir därför mer öppen till sin ka-
raktär.11 Kress menar att detta kan förklaras vidare genom att tänka hur ingångs-
punkterna för läsning på till exempel en webbsida till stor del bestäms av läsaren 
själv. Författaren blir då till någon som tillhandahåller ett material som är arrange-
rat i relation till en tänkt publik och en slags designer av text.12 Informationen blir 
följaktligen det som aktivt väljs ut av materialet för att tillexempel lösa ett pro-
blem i läsarens livsvärld för att därefter omvandlas till kunskap. Detta menar 
Kress leder till att läsandet och skrivandet idag snarare blir till en form av design 
där vi ställs inför omvända sociala och semiotiska arrangemang i jämförelse mot 
hur det går till när vi läser en linjär text. Att kunna läsa bilder blir alltmer relevant 
                                                
7 Kress, G. (2004), ”Reading images: Multimodality, representation and new media.”, s. 119. 
8 Kress, G. (2004), ”Reading images: Multimodality, representation and new media.”, s. 110. 
9 Kress, G. (2004), ”Reading images: Multimodality, representation and new media.”, s. 111. 
10 Kress, G. (2004), ”Reading images: Multimodality, representation and new media.”, s. 112. 
11 Kress, G. (2004), ”Reading images: Multimodality, representation and new media.”, s. 113. 
12 Kress, G. (2004), ”Reading images: Multimodality, representation and new media.”, s. 114. 
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för människor i dagens samhälle då vårt läsande och skrivande till viss del ersätts 
med bild och skärm, exempelvis via telefoner och datorer. Kress menar följaktli-
gen att det med stor sannolikhet är bildens logik som kommer att forma våra sam-
tida texter och vårt sätt att läsa i framtiden.13  

Samtida text 
För att ge exempel på hur samtida text kan vara designad presenteras nu två artik-
lar som ägnar sig åt att studera detta fenomen. I artikeln ”I’m in a bad mood. Let’s 
go shopping: Interactive dolls, consumer culture and a glocalized model of lite-
racy” av Viktoria Carrington professor inom pedagogik, studeras hur flickor för-
håller sig till dockorna ”Diva Starz” och vilka budskap de förmedlar. Den andra 
artikeln ”New literacies and Multimedia” av språk- och pedagogikforskaren Diane 
Carver Sekeres och litteraturvetaren Christopher Watson, studerar hur text kan 
blir en ingång till ett slags samhälle av fiktion. De går att i de båda artiklarna hitta 
åsikter som stödjer tankarna om literacy-begreppets förändring och författarna 
sätter detta i relation till samhälleliga förändringar så som globalisering, konsum-
ism och teknikutveckling.14  

I Carringtons artikel figurerar dockorna Diva Starz som är interaktiva och kan 
samspela med sin omgivning med hjälp av inspelade konversationer. Konversat-
ionerna präglas av budskap runt konsumtion och utseende och dockorna kan till-
exempel prata om att de vill åka till gallerian för att shoppa eftersom de känner sig 
nedstämda.15 Att dockorna förmedlar budskap som uppmuntrar till konsumtion 
och även tydligt lyfter fram vikten av ett välvårdat yttre menar Carrington leder 
till att flickorna influeras av normer kring hur man bör vara som flicka och kon-
sument när de leker med Diva Starz.16 I sin tur leder detta till att Carringtons syn 
på literacy även innefattar individens förmåga till att kunna forma sin identitet 
vilket hon menar öppnar upp till praktiker utanför den tryckta texten.17 I fallet med 
Diva Starz blir detta aktuellt eftersom man för att förstå de intertextuella budskap-
en i artefakterna även måste studera vad texten ”länkar vidare till” och därigenom 
underförstått menar. De budskap som sänds ut från Diva Starz kan följaktligen 
betraktas som ett slags instruerande av hur läsaren ska se på sin identitet där bud-
skapen är hämtade ur en konstruerad konsumtionskultur som sedan smälter sam-
man med flickornas egen kultur och verklighet. Carrington menar att denna peda-
                                                
13 Kress, G. (2004), ”Reading images: Multimodality, representation and new media.”, s. 115. 
14 Carrington, V. (2003), ”‘I”m in a Bad Mood. Let”s Go Shopping”: Interactive Dolls, Consumer Culture 
and a ‘Glocalized” Model of Literacy”, s. 84; Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and 
Multimediacy”, s. 257. 
15 Carrington, V. (2003), ”‘I”m in a Bad Mood. Let”s Go Shopping”: Interactive Dolls, Consumer Culture 
and a ‘Glocalized” Model of Literacy”, s. 89. 
16 Carrington, V. (2003), ”‘I”m in a Bad Mood. Let”s Go Shopping”: Interactive Dolls, Consumer Culture 
and a ‘Glocalized” Model of Literacy”, s. 83. 
17 Carrington, V. (2003), ”‘I”m in a Bad Mood. Let”s Go Shopping”: Interactive Dolls, Consumer Culture 
and a ‘Glocalized” Model of Literacy”, s. 84. 
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gogiska ingång till text är ett kraftfullt redskap eftersom det kräver att flickorna 
har utvecklat en avancerad literacy-förmåga som gör att de kan tyda och tolka de 
budskap och normer som de möter under sin lek. Carrington redogör slutligen för 
sina intryck av den samtida texten. Hon pekar på att den ofta är multimodal och 
inte tryckt, intertextuell och inte isolerad eller bunden samt politiskt laddad och då 
inte kommersiellt neutral.18  

Text som ingång till en ny värld behandlas även i den andra artikeln kring 
samtida text av Sekeres och Watson. De utgår delvis från Knobel och Lankshears 
teorier och New Literacies-fältet, som senare kommer att utvecklas vidare i upp-
satsen.19 Författarna undersöker i sin artikel hur den populära bok- och multimedia 
serien 39 Clues är uppbyggd.20 Författarna lyfter fram ett antal viktiga komponen-
ter så som förekomsten av sammanlänkade produkter, en stark marknadsföring 
och konstruktionen av ett samhälle av fiktion. Ett samhälle av fiktion består i detta 
fall av texten i böckerna som sammanlänkas med en textvärld online och spel-
kort.21 Det som påverkar ett barns deltagande inom detta samhälle av fiktion be-
stäms dels utifrån deras möjlighet till att vara uppkopplad till internet, dels deras 
digitala literacy-kompetens och även antal inköpta böcker och spelkort.22 Förfat-
tarna framhåller även att läsarna i deras undersökning ofta verkade göra publicis-
ternas marknadsförings-jobb när de på hemsidan ofta tipsade varandra om att 
köpa fler böcker och spelkort för att komma vidare i spelet.23 På grund av detta 
anser författarna att 39 Clues är starkt präglad av konsumtionskulturen. Författar-
na menar även att texten i 39 Clues möjliggör en aktiv publik som kan skapa en 
egen och vidare mening. Detta innebär att texten erbjuder olika ingångar då do-
kumenten som finns på hemsidan och spelkorten som går att köpa så att säga ex-
panderar den berättelse som finns i boken och därigenom för den framåt.24 Beho-
vet av läsarens deltagande för att texten ska utvecklas ser författarna som en tydlig 
beståndsdel i New literacies. Carvers, Seekers och Watson finner även att texten 
blir individuellt formad eftersom läsarens eget deltagande till viss del styr vilken 
slags berättelse som växer fram. Texten är även till viss del temporär och svår att 
återskapa eftersom hemsidan ständigt uppdateras och förändras.25  

                                                
18 Carrington, V. (2003), ”‘I”m in a Bad Mood. Let”s Go Shopping”: Interactive Dolls, Consumer Culture 
and a ‘Glocalized” Model of Literacy”, s. 95. 
19 Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and Multimediacy”, s. 257. 
20 39 Clues är riktad till ”tweens” mellan 7-14 år och är skriven av 7 olika amerikanska författare. I likhet 
med succéer och varumärken som Harry Potter och Twilight har serien en stor skara fans. Tillskillnad från 
dessa varumärken byggs inte historien vidare med hjälp av film eller fanfiction utan med ett samarbete mellan 
olika medier. För att skapa deltagande erbjuds priser och utmaningar.  
21 Se vidare på 39 Clues hemsida: URL: http://www.the39clues.com/ 
22 Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and Multimediacy”, s. 268. 
23 Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and Multimediacy”, s. 267. 
24 Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and Multimediacy”, s. 266. 
25 Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and Multimediacy”, s. 269. 
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Detta menar författarna leder vidare till att den traditionella konsumenten av 
text istället blir till en producent av ny mening och att den konsumtionskultur som 
byggs upp runt serien gör att man kan njuta av alla fördelar kring en viss livsstil.26 
Att texten talar till oss på detta vis och även representeras via konstgjorda föremål 
i världen utanför själva berättelsen innebär följaktligen att tilltalet till läsaren blir 
annorlunda än i den tryckta texten. Detta är något som även Carrington instämmer 
i och hon menar att vi istället för att leva oss in i en karaktärs värld i denna typ av 
text bjuds in till att vara en del av en ny värld som bygger upp vår identitet. Detta 
sker genom att konsumera budskap och konstgjorda föremål som då skulle kunna 
liknas vid rekvisita ur samtida texter.27 Carvers, Seekers och Watson ser detta som 
positivt men menar även att det avtryck som konsumtionskulturen sätter på bokse-
rien bör begrundas ur två perspektiv. För det första ställer det krav på att barn får 
kunskap om sin roll som konsumenter i samhället och för det andra blir det viktigt 
att se hur deltagandet i dessa former av literacyaktiviteter är begränsat för de utan 
medel att konsumera och kommunicera digitalt.28 Författarna framhåller att mul-
timedia-baserade texter ställer relativt höga krav på läsarens literacy förmåga då 
forskningen visar att barn vid interaktion med texterna aktivt sammanfogade bitar 
av information, sökte efter information, använde sina digitala literacy förmågor, 
läste och skrev för att komma vidare i berättelsen.29 Att 39 Clues trots dessa höga 
literacykrav till så hög grad lyckas motivera till läsning ser Carvers, Seekers och 
Watson som en stark fördel med denna populära multimedia serie och betraktar 
formen som ett nytt sätt att föra fram berättelser på, riktat till en ny generation av 
läsare.30   

Samtida lässtimulerande projekt inom skola och bibliotek 
 
Kraven på vad literacy står för och hur man får barn och ungdomar att bli goda 
läsare är något som man både inom skol- och biblioteksinstitutioner relaterar till 
och försöker stimulera. I avsnittet presenteras samtida läsprojekt för att ge en bild 
av hur man förhåller sig till text inom dessa institutioner.   

Under mina efterforskningar kring samtida läsprojekt på bibliotek fann jag 
Läskonster som var ett samarbetsprojekt mellan nio länsbibliotek i Sverige och 
pågick under åren 2007-2009.31 Eftersom detta projekt till stor del liknar fallet 
med Unggruppen kommer det att fungera som ett jämförande exempel och därför 
förklaras utförligt. 
                                                
26 Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and Multimediacy”, s. 262. 
27 Carrington, V. (2003), ”‘I”m in a Bad Mood. Let”s Go Shopping”: Interactive Dolls, Consumer Culture 
and a ‘Glocalized” Model of Literacy”, s. 97. 
28 Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and Multimediacy”, s. 272. 
29 Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and Multimediacy”, s. 271. 
30 Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and Multimediacy”, ss. 271, 272. 
31 Värt att nämna i sammanhanget är att Uppsala stadsbibliotek var ett av de deltagande biblioteken. 
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 Projektets syfte var att utveckla nya former för lässtimulerande arbete inom 
barnbiblioteksverksamheten. Man utgick från att flera konstformer och samar-
betsparters skulle kunna engageras i arbetet och provade genom detta att förändra 
synen på vad som ryms inom ett bibliotek och också inom textbegreppet. Över-
gripande hade man även som mål att synliggöra barnbibliotekariernas arbete som 
man ansåg behövde lyftas fram samt göra barnen mer delaktiga i verksamheter-
na.32 För att förändra synen på text utgick man från ett vidgat textbegrepp och po-
ängterar i samband med detta att biblioteken av tradition främst har arbetat med 
text, men att man genom användandet av detta begrepp ser alla konstnärliga ut-
trycksformer som texter vilka berättar något.33 De hänvisar även till att begreppet 
nämns i skolans läroplaner.34 På skolverkets hemsida förklarar man att det vidgade 
textbegreppet är nödvändigt för oss att behärska eftersom vi lever i ett samhälle 
med alltfler visuella uttrycksformer. Inom en kultur som vår samtida är det viktigt 
förstå att: 

Varje form av mediebaserad modalitet (bild, typografisk text, rörlig bild, ljud, färg med mera) 
har sina specifika uttryck och specifika läsarter. Men i en kultur som vår samtida, där dessa 
modaliteter blandas, skapas ständigt nya uttrycksformer och villkor för att läsa, tolka, förstå, 
kommunicera och "skriva".35 

 
Citatet pekar på att det inte räcker med användande av skriftspråk inom skolvä-
sendet och 1994 nämns begreppet ett vidgat textbegrepp i kursplanerna för första 
gången för att sedan även lyftas fram i 2000 års kursplaner.36 I projektet Läskons-
ter beskrivs begreppet vidare. Som exempel kan man tänka sig att barn idag möter 
Pippi Långstrump för första gången genom filmmediet istället för genom text. 
Detta menar man i slutrapporten kan innebära att man måste bjuda in andra kom-
petenser till biblioteket. Andra kompetenser skulle kunna vara en teatergrupp som 
spelar upp en scen ur Pippi Långstrump, en sånggrupps tolkningar av musiken i 
filmerna eller en filmvisning av Pippis äventyr med efterföljande samtal med en 
filmpedagog. Detta samarbete uttrycks vara ett försöka att testa ”en breddning på 
tvärs över kulturformerna på både lokal och regional nivå.”37 Den internationella 
förebilden för arbetssättet går att finna i de tyska litteraturhusen. I fallet med Läs-
konster har man inspirerats av LesArt: Europas enda litteraturhus för barn som är 
placerat i Berlin. På LesArt arbetar man med litteratur som en konstform där syf-
tet är att barnen genom sitt deltagande ska förstå sig själva, sin närmiljö och värl-

                                                
32 Hedenström, S. & Lundgren, L. (2011), Litteraturhus, rum för läskonster, s. 6. 
33 Hedenström, S. & Lundgren, L. (2011), Litteraturhus, rum för läskonster, s. 7. 
34 Hedenström, S., Holmén, A. & Lundgren, L. (2010), Läskonster, s. 8. 
35 Skolverkets hemsida > Skolutveckling >Tema läs- och skrivinlärning >Vad har bilder med läs-och skrivut-
veckling att göra? 
36Skolverkets hemsida >Skolutveckling >Tema läs- och skrivinlärning >Vad har bilder med läs-och skrivut-
veckling att göra? 
37 Hedenström, S. & Lundgren, L. (2011), Litteraturhus, rum för läskonster, s. 7. 
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den bättre. Detta gör man genom att genomföra olika slags evenemang med hjälp 
av frilansade konstnärer, bibliotekarier, journalister eller kommunikatörer. Under 
evenemangen utgår man från ett litterärt verk och plockar fram olika teman som 
knyter an till estetiska eller fysiska upplevelser från verket. Genom att arbeta fram 
koncept för läsning blir alla uttryck ingångar till litteraturen som i förlängningen 
kan skapa läslust. Koncepten dokumenteras och ligger till grund för en idébank 
som presenterar vilken typ av rekvisita eller form av skapande som användes eller 
för vidare tips på vad som fungerade bra eller mindre bra under eventet.38  

I den etnografiska studien och avhandlingen Sju barn lär sig läsa och skriva: 
familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola av Carina Fast, doktor 
i pedagogik, undersöks hur sju barn från olika kulturella bakgrunder lär sig läsa 
och skriva. Fast har följt barnen i deras familjer, på förskolor och skolinstitutioner 
under tre år och studien syftar till att undersöka var formella och informella läs-
kunnigheter uppstår och hur de sedan kommer till uttryck.39 Fast använder text i 
ett vidgat begrepp vilket hon menar gör att begreppet innefattar ord, namn, bilder 
och ikoner. Studien visar att de sju barnen trots olikartade socio-kulturella bak-
grunder delar en förståelse för texter och att de även delar denna information om 
texterna mellan sig.40 Det är dock inte självklart att barn får lov att ta med sig sina 
mediekompetenser in i skolan. Detta pekar på att kunskap kring olika textformer 
värderas mycket olika beroende på sammanhang och kontext. Fast hävdar att det 
som är gemensamt för alla barn i studien är att deras kunskaper inom populärkul-
tur är lågt värderade inom instruerande och utlärande sammanhang.41 Fast menar 
att det därför finns en risk för att barnen inte kan knyta an till skolans texter och 
utvecklar en slags alienation mot skolans typ av läsning. Författaren lyfter fram 
vikten av att kunna överbrygga detta problem men att det verkar vara svårt ef-
tersom många lärare upplever att de först och främst måste lära ut traditionell lite-
racy som fokuserar på läs- och skrivkunnigheter.42  

Som tidigare nämnts har det vidgade textbegreppet införts i kursplanerna för 
bland annat svenskämnet i Sverige. Fast framhåller dock att dessa reviderade 
kursplaner inte verkar ha influerat de lärare som deltog i hennes studie till så stor 
grad. Att lärarna inte anammar detta begrepp menar Fast kan bero på svårigheter-

                                                
38 Hedenström, S. & Lundgren, L. (2011), Litteraturhus, rum för läskonster, s. 8. 
39 Fast, C (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola, 
s.16 
40 Fast, C (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola, 
s.180 
41 Fast, C (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola, 
s.182 
42 Fast, C (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola, 
s.183 
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na de känner inför att sätta sig in i barnens populärkulturella världar vilket gör att 
de därför inte kan dra nytta av dem i undervisningen.43  

Vi rör oss nu bort från skolans värld för att återigen titta på bibliotekens me-
toder för att främja läskunnighet i samhället. Att börja ifrågasätta den linjära tex-
tens ställning som arbetsmetod för detta verkar även vara ett aktuellt inom biblio-
tekssammanhang och nämns i Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, för-
hållningssätt, samarbete. Här utforskar Amira Sofie Sandin, doktorand vid Biblio-
tekshögskolan i Borås, vad samtida lässtimulerande projekt på bibliotek består av 
och har resulterat i. Utifrån de läsprojekt Sandin undersökt, så som det tidigare 
nämnda projektet Läskonster, framhåller hon att bibliotekarierna och projektdel-
tagarna trots målsättningar att utgå från ett vidgat textbegrepp ändå väljer att utgår 
från den tryckta texten. Målet med de flesta läsprojekt blir trots allt främst en väg 
in till texten och Sandin uttrycker att hon är intresserad av att veta hur ett projekt 
med renodlad utgångspunkt i bilder, ljud eller film skulle te sig.44  

Vikten av att kunna erbjuda olika ingångar till texten framkommer även i 
biblioteks-och informationsvetaren Åse Hedemarks studie om 10-åringars syn på 
läsning. Studien framhåller det är de svaga och ovilliga läsare som skulle kunna 
gynnas av flera ingångar till litteraturen.45 De andra medierna, så som bilder, film 
och ljud skulle då kunna ses som ett komplement och en ny arbetsmetod för 
biblioteken att förmedla läslust på.46 Hedemark talar om att man på bibliotek oftast 
gett stöd för och prioriterat den linjära texten vilket främst har inneburit bokprat 
som läsfrämjande metod.47 Dock menar Hedemark att dagens barn ofta tar del av 
texter som inte är linjärt uppbyggda.48 Detta innebär att barn även praktiserar 
läsande via populärkulturellt material, så som Pokémonkort.49 Även den tidigare 
nämnda dockan Diva Starz och multimedia serien 39Clues kan ges som exempel 
på detta icke-linjära sätt att läsa.  

 

 
 

                                                
43 Fast, C (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola, 
s.184 
44 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 168. 
45 Hedemark, Å. & Wilhelmsson, W. (2011), Barn berättar, s. 49. 
46 Hedemark, Å. & Wilhelmsson, W. (2011), Barn berättar, s. 49. 
47 Hedemark, Å. & Wilhelmsson, W. (2011), Barn berättar, s. 49. 
48 Hedemark, Å. & Wilhelmsson, W. (2011), Barn berättar, s. 49. 
49 Hedemark, Å. & Wilhelmsson, W. (2011), Barn berättar, s. 49. 
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Ungdomsbibliotekariens redskap  
 

För att nå förståelse kring vad gamla och nya pedagogiska redskap kan tänkas 
innebära för bibliotekarier som jobbar mot barn och främst ungdomar introduceras 
nu forskning kring barnbibliotekariens yrkesroll. Slutligen presenteras två stu-
dentuppsatser som fokuserar på bibliotekarier som arbetar mot målgruppen ung-
domar på folkbibliotek.  

I antologin Barnet, platsen, tiden uttalar sig biblioteks- och informationsve-
tarna Kerstin Rydsjö, Louise Limberg och Frances Hultgren om att man som 
barnbibliotekarie idag både bör vara reflekterande och agerande för att lyckas i sitt 
arbete. Arbetet i sig är ständigt skiftande beroende på sammanhang och situation 
vilket gör det centralt att ständigt kunna utveckla nya förmågor och kunskaper 
inom yrket. Författarna menar att detta ofta sker genom att barnbibliotekarier lär 
sig av varandra. Vad som styr arbetsmetoderna menar Rydsjö, Limberg och Hult-
gren är själva synen på barnet som de menar går att ringa in eftersom man idag på 
svenska folkbibliotek jobbar mot FN:s barnkonvention På barns och ungdomars 
villkor från 2003. Denna skrift framhåller vikten av att arbeta för delaktighet på 
bibliotek samt att ta in barns perspektiv i verksamheten. Barnperspektivet menar 
författarna tyvärr kan falla tillbaka på att innebära det som vuxna tror är bäst för 
barn. En bra barnbibliotekarie menar författarna är någon som är ”en annan sorts 
vuxen” vilket skulle kunna vara att inte värderar det som barnet ger uttryck för 
och att även ta sig tid till att lyssna på barnet.50 För att kunna erbjuda barn egen-
makt och demokratiska rättigheter menar Rydsjö, Limberg och Hultgren att 
bibliotekets resurser måste relatera till barn – bland annat i form av tillgänglighet, 
avstånd och öppettider. Här menar författarna att barnbibliotekarien bör vara den 
som agerar för att möjliggöra detta inom organisationen och synliggör möjliga 
problem för beslutsfattare i samhället. Barnbibliotekets identitet och verksamhet 
menar författarna bör byggas upp kring upplevelser som kan erbjuda andra värden 
än de som barnet möter i inom det formella lärandet i skolan.51 Författarna pekar 
på att de medier som erbjuds och utformningen av bibliotekets verksamhet står i 
samband med barnbibliotekets samhälleliga syfte och hur man inom organisation-
en uppfattar barnkultur och barndom.52  
         Vad erbjuds man idag på folkbiblioteken som ung? Detta är något som flera 
uppsatser inom biblioteks-och informationsvetenskap har ägnat sig åt att under-
söka. I Caroline Karlssons magisteruppsats Vad vill ungdomar ha och vad kan 
folkbiblioteket ge? En fallstudie av ungdomsbiblioteket PUNKTmedis marknads-
föring presenteras forskning som pekar på att det verkar vara svårt för folkbiblio-

                                                
50 Rydsjö, K., Hultgren, F. & Limberg, L. (2010), Barnet, platsen, tiden, s. 279. 
51 Rydsjö, K., Hultgren, F. & Limberg, L. (2010), Barnet, platsen, tiden, s. 280. 
52 Rydsjö, K., Hultgren, F. & Limberg, L. (2010), Barnet, platsen, tiden, s. 281. 
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teken att locka till sig och behålla just ungdomar som målgrupp.53 Detta är något 
som även framhålls i Susanne Dahlqvist magisteruppsats Att arbeta för ungdomar 
på folkbibliotek.54 Karlsson nämner vidare att ungdomar antingen upplever ett 
vuxen- eller barnperspektiv inom verksamheten och därför kan känna sig som en 
bortglömd grupp när de besöker biblioteket.55 Karlsson har undersökt Stockholms 
stadsbiblioteks ungdomsbibliotek PUNKTmedis som syftar till att vara en mål-
gruppsinriktad verksamhet för ungdomar mellan13-19 år. PUNKTmedis arbetar 
för att göra ungdomarna delaktiga och medbestämmande. Karlsson menar även att 
de arbetar även med att låta mediebeståndet präglas av både populärkulturell och 
klassisk litteratur. Relationsbaserad marknadsföring ses som en ytterligare viktig 
arbetsmetod vilket innebär att man jobbar aktivt med nätverk och kontakter. Med 
hjälp av dessa arbetsmetoder anser sig ungdomsbiblioteket PUNKTmedis kunna 
skapa en plats som ungdomarna vill knyta an till och vara på.56 En bra ungdoms-
bibliotekarie är enligt Karlsson någon som är trevlig, hjälpsam och insatt i ung-
domskulturer. Att vara insatt i ungdomskulturer är någon som Karlsson pekar på 
även kan användas inom marknadsföringen på PUNKTmedis eftersom hon menar 
att det kan fylla en förtroendeskapande funktion mellan bibliotek och ungdomar.57   

Hur uppfattar bibliotek i sin tur ungdomskultur? Dahlqvist utvecklar detta i 
sin magisteruppsats och kvalitativa intervjustudie med fem olika ungdomsbiblio-
tekarier.58 Hon finner att arbetsmetoderna till stor del hänger ihop med om biblio-
tekarierna har en positiv grundinställning till ungdomar och en ”lämplig person-
lighet”. Dahlqvist menar även att ungdomar kan ha svårt att hitta medier som till-
talar dem på biblioteket. Därför menar hon att det är viktigt att vara öppen för att 
köpa in på inköpsförslag från ungdomar och att man därigenom kan få kunskap 
om ungdomarnas mediebehov. Dahlqvist framhåller även att bibliotekariernas 
egna tankar om hur en biblioteksbesökare bör uppföra sig kan skapa negativa atti-
tyder gentemot unga som kanske inte alltid är tysta och lugna på bibliotek. 
Dahlqvist lyfter även fram att bibliotekarierna i hennes undersökning ibland upp-
levde svårigheter att arbeta självständigt med utvecklingsfrågor på grund av att 
ledningen och cheferna på biblioteken inte uppmuntrade deras tankar och nya 
idéer.59  
 

                                                
53 Karslsson, C. (2006), Vad vill ungdomar ha och vad kan folkbiblioteket ge? En fallstudie av ungdomsbib-
lioteket PUNKTmedis marknadsföring, s.59 
54 Dahlqvist, S. (2003). Att arbeta för ungdomar för folkbibliotek, s.74 
55 Karslsson, C. (2006), Vad vill ungdomar ha och vad kan folkbiblioteket ge? En fallstudie av ungdomsbib-
lioteket PUNKTmedis marknadsföring, s.59 
56 Karslsson, C. (2006), Vad vill ungdomar ha och vad kan folkbiblioteket ge? En fallstudie av ungdomsbib-
lioteket PUNKTmedis marknadsföring, s.60 
57 Karslsson, C. (2006), Vad vill ungdomar ha och vad kan folkbiblioteket ge? En fallstudie av ungdomsbib-
lioteket PUNKTmedis marknadsföring, s.55 
58 Dahlqvist, S. (2003). Att arbeta för ungdomar för folkbibliotek, s.72 
59 Dahlqvist, S. (2003). Att arbeta för ungdomar för folkbibliotek, s.74 
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Avslutande sammanfattning 
 
För att summera det som har framkommit i ”Bakgrund och tidigare forskning” 
följer nu en avslutande sammanfattning. I det första avsnittet ”En ny syn på text” 
framkom det att samhällets syn på vad text är påverkas av många faktorer och 
beroende av sammanhang kan utvecklas på många olika vis. Hur ser då vårt sam-
manhang för text ut? Kress beskriver detta och pratar om att nutidens kommuni-
kation är fragmentarisk, individ-baserad och skapad ur en social, politisk och be-
hovsanpassad kontext. Därför menar han att det blir intressant att studera själva 
retoriken i informationen för att kunna förstå samtida texter.60 Carrington, Carvers 
och Sekeres argumenterade i sina texter för att denna retorik präglas av konsumt-
ionskultur och att detta i samband med nya informationstekniker medför en för-
ändring av text som medium. Avsnittet framhöll att en ny syn på text skapar läsare 
som till stor del själva designar eller väljer ut sin egen kunskap. Detta ställer i sin 
tur nya slags krav på literacy vilket och medför även nya literacyaktiviter som i 
vissa fall kan komma att konstruera och påverka barn och ungas identiteter. 

Det andra avsnittet fokuserade på att lyfta fram synen på text inom lässtimu-
lerande arbeten för barn och unga på bibliotek och skola. Det framkom att synen 
på vad ett lässtimulerande arbete är fortfarande präglades av ett fokus på att för-
medla boken och berättelsen. Men det finns även en medvetenhet och vilja till att 
förändra detta genom att försöka applicera det vidgade textbegreppet inom verk-
samheterna. Inom vissa bibliotek jobbar man även med att förena det läsfrämjande 
arbetet med behovet av fortbildning för barnbibliotekarier, så som i fallet med 
projektet Läskonster. Andra viktiga komponenter i samtida läsprojekt kan ses vara 
barnens rätt till deltagande och att detta kan leda till uppkomsten av alternativa 
arbetsmetoder för bibliotekarien. 

Det avslutande avsnittet ”Ungdomsbibliotekariens redskap” visar på att viljan 
att arbeta med ungdomskultur lätt kan komma att prioriteras bort eller komma i 
skymundan på folkbibliotek eftersom ungdomar anses vara en svår grupp att nå. 
Det framkom i Dahlqvists magisteruppsats att bibliotekarierna inte kunde möjlig-
göra arbetet mot ungdomar inom organisationen på grund av att de kände sig mot-
arbetade på sina arbetsplatser.61 Att just möjliggöra arbetet mot unga framhöll i sin 
tur Rydsjö, Limberg och Hultgren som en viktig aspekt för barnbibliotekarien att 
arbeta för.62 Att jobba med nätverk och att själv vara insatt i ungdomskultur är 
ytterligare två aspekter som skapar utmanande och nya pedagogiska arbetsme-
toder för ungdomsbibliotekarien och något som Karlssons studie från PUNKTme-

                                                
60 Kress, G. (2004), ”Reading images: Multimodality, representation and new media.”, s. 118. 
61 Dahlqvist, S. (2003). Att arbeta för ungdomar för folkbibliotek, s.74 
62 Rydsjö, K., Hultgren, F. & Limberg, L. (2010), Barnet, platsen, tiden, s. 280. 
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dis pekar på kan vara ett vinnande koncept. 63 Kanske medför dessa redskap och 
arbetsmetoder krav på att dagens ungdomsbibliotekarie just har vad Karlsson 
nämner som en ”lämplig personlighet” för att klara av ett arbete med en ny form 
av text och ungdomskultur.  
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

                                                
63 Karslsson, C. (2006), Vad vill ungdomar ha och vad kan folkbiblioteket ge? En fallstudie av ungdomsbib-
lioteket PUNKTmedis marknadsföring, s.60 
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Teoretiska utgångspunkter 

För att studera hur bibliotekarier arbetar med och ser på sina arbetsredskap i ett 
samhälle som påverkas av influenserna av ett nytt textlandskap har jag valt att 
formge min undersökning utifrån det sociokulturella perspektivets tankar om kon-
textens betydelse, hur man som individ medierar kunskap genom kulturella red-
skap och hur detta leder till appropriering av kunskap. För att analysera de kultu-
rella redskap som framträder inom kontexten som är Uppsala, Uppsala Stadsbib-
liotek och Unggruppen kommer begrepp ur New literacies att användas. Den 
forskning jag har valt att lyfta fram från New literacies sammanknyts på så vis 
med det större teoretiska ramverket som utgörs av ett sociokulturellt perspektiv. 

Ett sociokulturellt perspektiv 
 
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i den ryske psykologen Lev S. 
Vygotskys idéer som formulerades på 1920- och 30-talet i f.d. Sovjetunionen.64 I 
Sverige har perspektivet bland annat presenterats av Roger Säljö, professor i pe-
dagogik. Säljö menar att det sociokulturella perspektivet förespråkar synen på 
lärandet som ett samspel mellan människor istället för att betrakta det som en 
medfödd och given förutsättning. Detta innebär vidare att människor runt oss för-
medlar eller medierar sin kunskap till oss på olika vis beroende av det givna 
sammanhanget eller kontexten.65 För att i sin tur kunna mediera kunskap har män-
niskan utvecklat kulturella redskap, både i form av språkliga kategorier och fy-
siska artefakter. För att vi ska förstå innebörden av dessa kulturella redskap krävs 
det att vi gemensamt utvecklar begrepp och synsätt som vi tar del av genom inlär-
ning. Detta var en hastig överblick av det sociokulturella perspektivets olika be-
ståndsdelar och vad dessa begrepp närmare innebär kommer nu att förklaras. 

                                                
64 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 48. 
65 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 66. 



 21 

 

Kunskap  
 
Säljö ser lärandet som en viktig del i dagens samhälle där en välutbildad befolk-
ning anses kunna skapa en god ekonomisk och social utveckling. Därför menar 
Säljö att det är de kvalitativa inlärningsprocesserna som utrustar ungdomar med 
konkurrenskraftig kunskap inför en stundande högteknologisk framtid.66 Vidare 
menar Säljö att orsakerna till att akademiska och kvalitativa kunskaper lyfts fram 
som åtråvärda idag går ringa in om vi studerar vår historiska, teknologiska och 
samhälleliga utveckling. Därför framhåller det sociokulturella perspektivet att 
synen på vad vi betraktar som värdefull kunskap kommer att ändras i takt med att 
omvärldens krav och möjligheter förändras.67 Inom samtida inlärningsprocesser 
handlar det inte längre om hur mycket kunskap man som individ kan inhämta utan 
vilken mening man kan skapa från texten.68  

Det sociokulturella perspektivet påpekar att samhällets syn på kunskap i för-
längningen kommer att reproduceras av språket. För att ge ett exempel på detta 
kan vi tänka oss en kursplan som byggs upp av meningar och formar utformning-
en av våra kunskapskrav. Målen som kursplanen uttrycker kommer i sin tur att 
eftersträvas och återskapas inom skolan, som är en institutionell praktik.69 Detta 
leder till att man inom det sociokulturella perspektivet ser att det finns en relation 
mellan kunskap och språket. Med hjälp av språket har vi möjlighet att skapa och 
kommunicera kunskap som kommer att bli tolkad av andra, vilket förhoppnings-
vis leder till att vi gör oss förstådda.70 Men hur en människa väljer att tolka något 
är i sin tur en produkt av sociokulturella processer och erfarenheter som kan sättas 
i relation till två olika nivåer av utveckling; en biologisk och en kulturell. Den 
biologiska utvecklingen innebär att vi föds med en kropp som genomgår olika 
faser av utveckling och detta kan sägas vara något som är relativt lika för de flesta 
individer. Däremot kan vi inom ramarna för vår kulturella utveckling möta och 
formas av mängder av olika normer och värderingar. Säljö menar att detta ger oss 
olika ingångar och förutsättningar för lärande och att det är våra olika kontexter, 
så som hemmet och skolan, som då till stor del formar vår syn på kunskap.71  

I förhållande till Unggruppen kommer bibliotekariernas syn på kunskap un-
dersökas för att ringa in hur gruppen betraktar textbegreppet och för att studera 
hur de anser att man som bibliotekarie får kunskap om målgruppen unga. Detta 

                                                
66 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 11. 
67 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 13. 
68 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 15. 
69 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 27. 
70 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 35. 
71 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 37. 
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kommer att ge bild av hur Unggruppen väljer att tolka begreppet kunskap och om 
de värderar kunskap på olika vis inom sitt arbete. Det kommer även att bli aktuellt 
att analysera hur Unggruppen väljer att kommunicerar sin kunskap för att göra sig 
förstådda inom den större organisationen och gentemot potentiella bidragsgivare 
genom sina språkliga verktyg. I detta fall syftar jag på de dokument som produce-
ras inom gruppen för att dokumentera deras arbete och den projektplan som Ung-
gruppen har skapat för att söka pengar från Kulturrådet.  
 

Kontext 
 
Vad är det som sker inom en kontext? Säljö menar att vi lär oss då vi socialiseras 
inom kommunikativa praktiker där den primära socialiseringen sker i hemmet och 
den sekundära sker i skolan eller inom andra institutioner. Därför ser man inom 
det sociokulturella perspektivet ett samspel mellan makro- (institution) och mikro 
(individ)-nivåer inom lärprocesser.72  Detta innebär att ett barn som växer upp lär 
sig att tänka med och genom de intellektuella redskap det stöter på inom ramen 
för en viss kultur och samhällelig gemenskap. Att växa upp med vissa kulturella 
förutsättningar beskriver Säljö genom att säga att vi socialiseras in i en föreställ-
ning om hur samhället, synen på dess kunskap och samspelet mellan individer bör 
gå till.73 De tillgångar som finns runt en individ vid social interaktion med den 
materiella och immateriella världen benämner Säljö som individens kultur. Inom 
en kultur kommer särskilda artefakter att utvecklas, det vill säga instrument eller 
verktyg som är skapade av människohand, och som användas för kommunikation 
eller samspel med omvärlden.74 En annan metod för kommunikation inom kontex-
ten är vårt språk. Säljö menar att språket ger oss möjlighet att reflektera över vad 
vi gör samtidigt som vi kan låta kroppen utföra våra tankar med hjälp av olika 
artefakter så som bilder, skrift och andra fysiska redskap. Detta har skapat en di-
stans mellan människan och världen och möjliggör en form av växelverkan mel-
lan språk och kropp när vi samspelar med vår omvärld.75 Följaktligen innebär 
detta att våra tankar kan få oss att reflektera över vad vi gör fysiskt med våra 
kroppar, tillexempel när vi sätter ihop en möbel enligt en given instruktion på ett 
papper. Vi är inte maskiner som utför jobbet i ett svep utan löser kanske proble-
met genom att kommunicera med andra eller reflektera inombords, samtidigt som 
vi succesivt låter våra händer skruva ihop de olika delarna.  
        I förhållande till Unggruppen kommer detta begrepp att användas för att de-
finiera olika typer av kontexter som skulle påverka bibliotekariernas arbete. Tre 
                                                
72 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 45. 
73 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 68. 
74 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 29. 
75 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 227. 



 23 

kontexter som relaterar till bibliotekarierna inom Unggruppen kommer därför att 
behandlas mer ingående: Uppsala, Uppsala Stadsbibliotek och slutligen Unggrup-
pen som grupp. Eftersom ett sociokulturellt perspektiv utgår från att det finns ett 
samspel mellan olika kontexter är dessa avgränsningar inte gjorda för att särskilja 
utan snarare för att ge en bild av om det finns olika förutsättningar inom de olika 
kontexterna som i sin tur påverkar bibliotekarierna i deras arbete. 

Mediering 
 
Som jag tidigare nämnt så tänker och agerar människan genom att det uppstår en 
växelverkan mellan artefakter och språket. Detta innebär vidare att vi utnyttjar 
funktioner hos redskap när vår mänskliga kapacitet inte räcker till, exempelvis kan 
vi dra nytta av en hävstång för att kunna lyfta en tung steg.76 Att kultur i sig är 
dynamisk menar Säljö leder till att människans verktyg och arbetsmetoder föränd-
ras i takt med att vi erövrar nya intellektuella och fysiska förmågor. Detta leder till 
att våra kulturella redskap ständigt kommer att utvecklas inom en samhällelig 
kontext.77 Exempelvis menar Säljö att människans kunskaper har blivit alltmer 
abstrakta till sin karaktär och att vi därför allteftersom har omformat dem till att 
bli förståeliga som ord på papper eller förvandlat dem till matematiska formler.78 
Begreppet mediering innebär följaktligen att människan inte längre står i direkt 
kontakt med sin omvärld utan använder fysiska, intellektuella och språkliga red-
skap som förmedlar eller medierar verkligheten.79 

Satt i relation till Unggruppen kommer uppsatsen att undersöka hur bibliote-
karierna väljer att förmedla eller mediera, text och läsfrämjande insatser till sin 
målgrupp unga.  

Kulturella redskap inom verksamheter 
 
På grund av att människan har utvecklat hjälpmedel för läroprocesser och abstra-
herat världen begränsas vi som sagt inte längre till våra kroppars kapacitet.80 Tack 
vare vår intellektuella förmåga har vi skapat hjälpmedel som tillåter oss att pre-
stera bortom våra fysiska begränsningar vilket har fört oss in i en sociokulturell 
verklighet. Dessa hjälpmedel ses inom ett sociokulturellt perspektiv som de verk-
tyg eller kulturella redskap som används inom ett system, institution eller en 
verksamhet. Inom verksamheter finns det i sin tur vissa krav på vilka delar av 
samhällets kunskaper som ska användas. Som exempel får en nyanställd inom en 
                                                
76 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 75. 
77 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 73. 
78 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 79. 
79 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 81. 
80 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 17. 
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verksamhet förlita sig på att de redskap eller arbetsmetoder som presenteras fun-
gerar eftersom möjligheten att själv sätta sig in i deras uppbyggnad från början 
kan vara begränsad. De redskap som presenteras för den nyanställda inom en 
verksamhet menar Säljö i sin tur har genomgått en form av institutionalisering 
som bygger på hur regelbundet redskapen har används och etablerats. Användan-
det av särskilda redskap lägger följaktligen grunden till vanor och ger ramar för 
mänskligt handlande. Detta kan även leda till att den nyanställda medvetet eller 
omedvetet kommer att träda in i en situerad identitet på sin arbetsplats. En situe-
rad identitet menar Säljö kan ses som en form av arbetsroll och ger vissa förut-
sättningar för hur vi agerar och tänker inom den givna kontexten.81  

För att kunna hantera kulturella redskap menar Säljö att vi måste sociali-
seras in i särskilda tolkningsgemenskaper. Sociala praktiker innefattar ett samspel 
mellan kulturella redskap, institutionaliseringsprocesser och särskilda sätt som 
man inom verksamheten använder för att lära. Vilka förhållningssätt man väljer 
att ha inför de kulturella redskapen inom verksamheten utvecklas genom feed-
back, samspel inom grupper och under aktiviteter.82 Detta kallar Säljö för en loo-
pingeffekt vilket innebär att individen ges möjlighet att vänja sig vid, använda och 
skapa mening via de kulturella redskap som finns inom en given kontext.83  

Unggruppen befinner sig inom en verksamhet, en biblioteksorganisation 
som är Uppsala Stadsbibliotek. Därinom existerar det vissa sätt att arbeta på och 
förhållande till detta är det av vikt att försöka ringa in vilka arbetsredskap eller 
kulturella redskap som används och om de i sin tur är institutionaliserade. Ut-
gångspunkten är att den linjära texten är det etablerade kulturella redskapet inom 
verksamheten och att den icke-linjära texten då skulle kunna vara ett nytt arbets-
redskap för bibliotekarien. Vilka kulturella redskap är etablerade som arbetsred-
skap och på vilket sätt har bibliotekarierna getts möjlighet till att fått vänja sig vid 
att arbeta på detta sätt, det vill säga, existerar det loopingeffekter inom gruppen? 
Det sociokulturella perspektivets tankar om situerade identiteter kommer att an-
vändas för att ringa in särskilda sätt att vara på inom Unggruppen.  

Appropriering  
 
De kulturella erfarenheter som vi gör i livet ger oss metoder för att interagera med 
redskap i olika praktiker. Att lära sig tänka med alltmer komplexa redskap menar  
Säljö kan innebära att gå mot en allt högre specialisering inom sitt yrke.84 Genom 
att dela upp processen i olika steg förklarar Säljö vägen för hur ett redskap appro-
prieras eller tas i bruk av en användare genom ökad samverkan eller koordination. 
                                                
81 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 226. 
82 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 233. 
83 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 235. 
84 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 230.  
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1. Initial kontakt: Utprövning och testande av materiella egenskaper. Användaren 
börjar bli förtrogen med hur redskapet medierar men är beroende av yttre stöd. 2. 
Systematisk prövning: Intensiv användning inom särskilda sociala praktiker. An-
vändaren börjar nå insikt kring vilka möjligheter och begränsningar redskapet har. 
Minskat beroende av yttre stöd. 3. Appropriering: Behärskning av redskapet inom 
vissa sociala praktiker för vissa syften. Normalisering av användningen där an-
vändaren uppvisar en förmåga till att kunna förklara redskapet för en nybörjare. 4. 
Naturalisering: Redskapet upplevs som transparent för användaren eller inom en 
verksamhet. Det sista steget innebär en behärskning av redskapet vilket Säljö i sin 
tur inte behöver betyda att man har utforskat alla dess inneboende egenskaper.85  
Genom att använda mig av detta begrepp i analysen kommer jag närmare kunna 
titta på tillämpningen av nya arbetsmetoder och arbetsredskap inom Unggruppen. 
Att betrakta användningen av nya arbetsredskap som en process så som man gör 
inom det sociokulturella perspektivet, ger en möjlighet att presentera en mer ny-
anserad bild av de kulturella redskap som undersöks.  
  

New literacies 
 
Sambandet mellan kropp, tanke och teknik är centralt i Colin Lankshear och 
Michele Knobels teorier inom New literacies och genom begreppen New technical 
stuff och New ethos stuff studerar de hur nya literacyaktiviteter kan uppstå. Forsk-
ningsfältet är relativt nytt och Andersson framhåller att kritik har riktats mot fältet 
på grund av att den utgår ifrån en sociokulturell- och inte en språkteoretisk 
grund.86 Då begreppen som användas inte tidigare har blivit översatta till svenska 
och inte har helt självklara svenska synonymer väljer jag att istället utförligt besk-
riva dem. 

Colin Lankshear, knuten till universitet i Australien och Canada, och Michele 
Knobel, som har sin tjänst vid Montclair State University i USA är båda forskare 
inom pedagogik. De väljer att betona en mer mångbottnad syn på literacy genom 
att använda begreppet i pluralform och definierar sin syn på literacies som föl-
jande: ”We define literacies as ‘socially recognized ways in which people gene-
rate, communicate, and negotiate meanings, as members of Discourses, through 
the medium of encoded texts.”87 Detta uttalande pekar på att Lankshear och Kno-
bel uppfattar att literacies är något som uttrycks av deltagare inom sociala prakti-
ker, vilka i sin tur präglas av särskilda sätt att närma sig världen. Att vara delta-
gare i en social praktik är något som författarna menar skapar delaktighet och kan 
                                                
85 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 230. 
86 Andersson, P. (2011), ”New Literacies i klassrummet: Vägar till en alternativ läs- och skrivpedagogik”, s. 
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87 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 33. 
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stärka deltagarnas identitet.88 Deltagarna kommunicerar och skapar mening när de 
förmedlar sina känslor och tankar genom tecken som Lankshear och Knobel kallar 
för encoded texts, ett begrepp som förklaras utförligare längre fram i texten. 
Lankshear och Knobel poängterar följaktligen kontextens betydelse för att förstå 
hur literacies uppstår och används.    

Vad är det då mer specifikt som anses vara nytt inom New literacies? I lik-
het med Säljö och Fast anser Lankshear och Knobel att literacy är länkat till histo-
riska perioder i samhället.89 För att förtydliga detta definierar de två olika text-
paradigm som visar på variationer i sättet vi närmar och använder oss av text. Av 
paradigmen kan vi utläsa att det Moderna/industriella paradigmet präglas av vär-
den som likformighet, centrering, enhetlighet, tvång, begränsning, linjär fixering 
och individualitet. I motsats till detta beskrivs det Postmoderna paradigmet/post-
industriella kunskapssamhällets paradigm står för mångfaldighet, icke-centrering, 
utspriddhet, öppenhet, distribution, dynamisk, flexibilitet, icke-linjär text samt 
kollektiva insatser och samarbeten.90 Även Säljö skriver om den postmoderna 
läsfärdigheten och beskriver den som personlig och anarkistisk.91 Att läsa mer 
selektivt och inte linjärt menar Säljö är ett resultat av att den digitala tekniken som 
möjliggör att vi mycket lätt kan växla mellan olika medier så som text, ljud och 
bild. Generationen som växer upp i dag präglas därför av en ”multitaskande” in-
ställning till text som innebär ett utnyttjande av flera textuella resurser samtidigt. 
Denna zappande inställning menar Säljö står i stark kontrast till det linjära läsande 
och kan resultera i en konflikt mellan individer som har olika uppfattningar av vad 
läsande är.92  

I likhet med Säljö framhåller Lankshear och Knobel med hjälp av sina para-
digm att vi idag står inför två olika typer av läsande men poängterar att det inte 
handlar om att förkasta det traditionella sättet att läsa. Det är nämligen av stor vikt 
att kunna parera mellan olika typer av literacies för att fungera i dagens samhälle 
eftersom vi då inom olika sociala kontexter kommer att möta olika typer av krav 
på läsande.93 Som exempel kan vi föreställa oss att barn ofta stöter på dessa olika 
krav på läskunnighet när de rör sig mellan skolan och hemmet, vilket även Fasts 
avhandling påvisade. Lankshear och Knobel anser att de som idag enbart anam-
mar det moderna paradigmet inte kommer att uppfatta att världen har blivit sär-
skilt förändrad sedan vårt inträde i den digitala eran. Snarare upplever man som 
anhängare av det moderna paradigmet att sakerna man gör är de samma och att 
det även är samma kultur, ekonomi och samhälle som på något vis har underlättats 

                                                
88 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 34. 
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eller teknologiserats genom de nya tekniska redskapen.94 Lankshear och Knoble 
förespråkar att en delaktighet inom det postmoderna paradigmet kommer att på-
verka vår inställning till den fysiska världen.95 Detta innebär att vi står inför en 
förändrad värld eftersom vi med hjälp av nya kulturella redskap kan göra saker 
och vara på nya sätt inom både en digital och fysisk värld.96  

Med hjälp av Lankshear och Knobels olika text-paradigm kommer Unggrup-
pens inställning till text att struktureras och de olika paradigmen kommer även att 
användas för att förklara bibliotekariernas inställningar till det postmoderna 
läsandet hos målgruppen unga. 

Encoded texts 
Encoded texts kan beskrivas som ”signs” eller tecken97 som uttrycks av en individ 
och som förmedlas eller medieras med hjälp av olika medium. Exempelvis kan 
detta vara en podcast, en youtube-video eller ett fotografi som är upplagt på inter-
net, men det behöver inte enbart gälla tecken som förmedlas i digital form. Enco-
ded texts kan antingen upplevas som de är men de är även möjliga att förändras av 
en annan individ. Exempelvis kan ett fotografi som läggs upp på ett forum laddas 
upp av någon annan som väljer att lägga till ett nytt färglager eller text för att se-
dan lägga upp bilden på nytt på forumet. Lankshear och Knobel menar här att 
encoded texts står för ett meningsskapande som är oberoende av tid och rum.98 
Men som namnet antyder är dessa texter kodade och för att kunna knäcka koden 
menar Lankshear och Knobel att det krävs ett deltagande inom ett särskild socialt 
sammanhang eller kontext. Deltagandet inom ett sammanhang ger tillgång till 
kunskap som uppstår genom delade intressen och nöjen vilket gör att vi ”förstår 
poängen” i en video eller vet hur vi ska modifiera fotografiet.99 Resultatet blir att 
teknologi och kunskap i samspel med varandra skapar vissa färdigheter som resul-
terar i en särskild praktik, en literacy practice.100 Lankshear och Knobel menar att 
encoded texts främst inte skapas för att sprida information utan att de huvudsakli-
gen tjänar som en slags kontaktsökande kommunikation med likasinnade.101 

Begreppet encoded texts kommer att förekomma i analysen för att benämna 
det meningsskapande som Unggruppens målgrupp unga ägnar sig åt och som då 
delvis sker inom slutna sammanhang.  

  

                                                
94 Lankshear, C. & Knobel, M. (2006), New literacies: everyday practices and classroom learning, s. 33. 
95 Lankshear, C. & Knobel, M. (2006), New literacies: everyday practices and classroom learning, s. 32. 
96 Lankshear, C. & Knobel, M. (2006), New literacies: everyday practices and classroom learning, s. 33. 
97 Här refererar Lankshear och Knobel till Kress och hans definition av ”signs”. Detta beskrivs i forskningsö-
versiktens första del ”En ny syn på text”. 
98 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 40. 
99 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 43. 
100 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 45. 
101 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 44. 
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New technical stuff 
Men vad är det då som bygger upp encoded texts? Lankshear och Knobel talar om 
detta genom att använda begreppet new technical stuff som syftar till den binära 
kodens kapaciteter och vad användandet av denna har medfört. Exempelvis kan vi 
tänka oss att då vi använder en dator, har tillgång till internet och har kunskap om 
de digitala redskapen på ett enkelt vis kan skapa meningsbärande artefakter med 
hjälp av just new technical stuff. Genom att utföra några enkla kommandon på 
tangentbordet kan vi tillexempel skapa och via e-mail skicka ut en multimodal 
födelsedagshälsning som är uppbyggd av text, bild och ljud. Idag kan vi följaktli-
gen med hjälp av lättillgänglig digitala redskap och new technical stuff generera, 
kommunicera och förhandla om mening, så som encoded texts. Denna typ av me-
ningsskapande är något som Lankshear och Knobel menar blir tillgängligt för allt 
fler i dagens samhälle och att den nya tekniska materialiteten gör att det blir 
mycket lätt att reproducera tekniker som analogt skulle vara mycket komplicerade 
att framställa.102 Det som Lankshear och Knobel menar har förändrats med hjälp 
av den tekniska utvecklingen är att vi går från att bilden, ljudet och språket har 
varit separerade till att de nu mycket enkelt går att sammanföra på samma platt-
form. Detta är möjligt eftersom det nu är samma råmaterial, den binära kodens 
1:or och 0:or samt pixlar, som bygger upp den visuella representationen. Kanske 
känns detta konstaterande som något vi idag tar för givet, men Lankshear och 
Knobel menar att det är detta som till stor del har påverkat textbegreppets om-
vandling.103 I förhållande till Unggruppen utgår jag från att några av de digitala 
redskap som gruppen använder kommer att vara uppbyggda av new technical stuff 
och att detta kommer att påverka deras arbetsmetoder. 
 
New ethos stuff 
New ethos stuff är det sista begreppet som presenteras och handlar om hur post-
moderna läsfärdigheter kan integreras i våra liv och hur detta i sin tur påverkar vår 
syn på kunskap. Det engelska ordet ”ethos” kan här översättas för att förtydliga 
begreppet och kan då liknas vid en mental inställning som har en särskild karak-
tär, anda eller moral. Övergripande menar Lankshear och Knobel att begreppet 
hänger ihop med utvecklingen av de tekniska plattformar som nu till stor del byg-
ger upp webben. Detta benämns vidare som Webb 2.0 vilket kan definieras som 
webbplatser där användarna har stora möjligheter att själva delta och interagera 
direkt på sidan, tillexempel via ett kommentatorsfält. Deltagandet sker inom vad 
Lankshear och Knobel definierar som affinity spaces eller sammanhörande sfärer 
där en särskild typ av socialt lärande kan utvecklas.104 Detta särskilda sociala lä-
rande kopplas samman med olika former av samarbeten, distribuerande, givande 
                                                
102 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 56. 
103 Lankshear, C. & Knobel, M. (2006), New literacies: everyday practices and classroom learning, s. 76. 
104 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 81. 



 29 

och tagande av expertis.  Lankshear och Knobel menar även att det möjliggör ett 
sammankopplande av intressen och människor. Detta sociala lärande kan tillex-
empel uppstå när individer kommunicerar på det sociala nätverket Facebook, 
skriver artiklar på Wikipedia, lägger ut recensioner på Amazon eller skriver fan-
fiction. Den mentala inställning som New ethos stuff medför anser man inom 
New literacies ligger till grund för att nya former av literacyaktiviteter kommer att 
och har utvecklats.105  

Den mentala inställning som new ethos stuff medför kommer i analysen att 
kopplas samman med Unggruppens inställning till kunskap och begreppet kom-
mer även att förekomma för att kunna analysera de webbplatser som bibliotekari-
erna använder sig av i sitt arbete.  
 
 

Modell över de teoretiska begreppen i förhållande till Unggruppen 
 
Lärandet eller utveckling av kunskap sätts i ett sociokulturellt perspektiv i relation 
till hur väl vi lär oss tänka med eller approprierar kulturella redskap.106 Modellen 
som ska visa på de teoretiska begreppens förhållande till varandra, utgår från den 
valda teorins antagande om att de nya kulturella redskapen som bibliotekarierna 
möter när de väljer att arbeta utifrån en icke-linjär och vidgad syn på text, skapar 
nya sätt att förhålla sig till och förstå världen. Satt i relation till begreppen från 
New literacies väljer jag att definiera en icke-linjär och en vidgad syn på text som 
nya kulturella redskap som bland annat analyseras med hjälp av begreppen New 
technical stuff och New Ethos stuff.   

Inom ett sociokulturellt perspektiv studerar man följaktligen hur individer el-
ler grupper använder sig av sina kulturella redskap för ett tänkande eller hand-
lande inom sin kontext.107 Med modellen vill jag visualisera hur själva processen 
med att anamma nya arbetsredskap inom en verksamhet kan se ut utifrån ett soci-
okulturellt perspektiv. Jag väljer att förklara processen med hjälp av tre olika steg 
som representeras av varsin cirkel. Modellen visar på att undersökningens fokus 
ligger på att undersöka bibliotekariernas relation till de kulturella redskapen ge-
nom att placera dessa i centrum av cirkeln. I det första steget, och den andra cir-
keln, approprieras (behärskas) de kulturella redskapen. I det andra steget och den 
tredje cirkeln medieras (förmedlas) de kulturella redskapen. När det uppstår en 
mediering (förmedling) finns det följaktligen en chans att arbetsmetoderna har 
funnit en plats inom de olika kontexterna som är Uppsala, Uppsala Stadsbibliotek 

                                                
105 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 68. 
106 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 229. 
107 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 19.  
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och Unggruppen. De kulturella redskapen har då nått ut till den yttre ringen och 
det tredje och sista steget där de så att säga ”kontextualiseras”. Jag utgår även från 
att bibliotekariernas sätt att agera påverkas av den givna kontexten samt av deras 
egna tidigare erfarenheter.  
 

 

 

 

 

Figur 1, Modell över uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Modellen visar på hur de kulturella 
redskapen (icke-linjär och en vidgad syn på text) approprieras, medieras och kontextualiseras när 
de tas upp som arbetsredskap inom Unggruppen. De dubbelriktade pilarna visar på en ömsesidig 
påverkan mellan de kulturella redskapen (arbetsredskapen) och den yttre cirkeln som utgör kon-
texten (verksamheten).  
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Metod och källdiskussion 

 
Roger Säljö framhåller att en forskningsmetodik i samband med ett sociokulturellt 
perspektiv inte bör utgå från att det talade språket frambringar en absolut sanning. 
Istället bör man studera mänsklig kommunikation och handlingar som situerade 
praktiker vilket då inte nödvändigtvis ger en helt sann återgivning av individens 
inre. Vidare menar Säljö att tänkande i sociokulturell bemärkelse sker med och 
genom redskap så som språk, bilder och pennor men även i samklang med visu-
ella intryck och fysiska upplevelser.108 Detta öppnar upp för möjligheten att i stu-
dien av Unggruppen använda ett kombinerat analysmaterial och utgå från fallstu-
dien som metod. Därför utgörs det empiriska materialet av en kvalitativ intervju-
studie, en observation samt en dokumentanalys som då kommer att representera 
några av de redskap som man ur ett sociokulturellt perspektiv skulle hävda att 
Unggruppen tänker med.  

Fallstudien som metod  
 
En kvalitativ fallstudie fokuserar på att nå insikt, upptäckt och tolkning snarare än 
att arbeta mot hypotesprövningar.109 Tolkningen av ett fenomen sker inom en gi-
ven kontext där alla metoder för insamling av data kan användas för att ge en hel-
hetsbild av en situation. Sharan B Merriam är professor i pedagogik vid universi-
tetet i Georgia och beskriver metoden i boken Fallstudien som forskningsmetod. 

Urval inom fallet 
För att mängden data som analyseras ska bli hanterbar för forskaren måste det ske 
ett urval av analysenheter inom en fallstudie.110 Målet för kvalitativ forskning är 
som tidigare nämnt inte att skapa generaliserbar statistik vilket innebär att den 
vanligaste strategin för urval inom en kvalitativ fallstudie är ett icke-
sannolikhetsurval som används tillsammans med en målinriktad form av urval.111 
Ett icke-sannolikhetsurval består av komponenter som var för sig inte tenderar att 
                                                
108 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 19. 
109 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 25. 
110 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 60. 
111 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 61. 
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uppvisa kvalitéer som gör att de sannolikt skulle kunna paras ihop med varandra. 
En målinriktad metod syftar i sin tur till att presentera ett urval där man lär sig så 
mycket som möjligt om det som studeras.112  Mitt urval grundade sig därför på att 
studera situationer, händelser och deltagare inom fallet vilket gav mig ett så tätt 
material som möjligt att analysera. Detta består av sex intervjuer, en observation 
som utfördes under ett av Unggruppens möten på Uppsala Stadsbibliotek, samt ett 
dokument som utgörs av Unggruppens Projektplan för det planerade projektet I 
love stories. Unggruppen valdes som grupp då de arbetade med text ur ett vidgat 
textbegrepp vilket var det ämne som jag ville studera. Unggruppen består av sju 
medlemmar men den sjunde gruppmedlemmen inkluderades inte i intervjustudien 
då mitt kriterium för urvalet var att informanterna skulle kunna besvara frågor 
rörande bibliotekarieprofessionen. Då den sjunde gruppmedlemmen jobbar som 
webbredaktör för bibliotekets hemsida motsvarade personen inte detta kriterium. 
Mitt urval kan även beskrivas som en kontinuerlig urvalsprocess.113 Detta innebär 
att då jag allteftersom fått tillträde till fältet har blivit presenterad för alltmer in-
formation av Unggruppen. 

Intervjuer 
En vanlig metod för att samla in kvalitativ information är att utföra intervjuer. 
Dessa ligger till grund för en tolkning av en persons livsvärld och den väljs om 
metoden anses ge bättre information än mer kvantitativa data.114 Merriam menar 
att kvalitativa intervjuer utmärks av att vara relativt öppna och mindre strukture-
rade till sin natur än den kvantitativa. Syftet med intervjun blir då inte att infor-
manten ska övertygas om forskarens antaganden kring fenomenet utan att forska-
ren själv ska förstå intervjupersonens egna synsätt.115 Varje intervjusituation, me-
nar Merriam, påverkas av tre variabler; intervjuarens personlighet och färdigheter, 
informantens inställning och inriktning samt hur de två parterna själva definierar 
situationen. Detta leder till att intervjusituationen som sådan kan präglas av både 
komplexitet och subjektivitet.116 Det kan därför vara en fördel att intervjuaren för-
håller sig neutral, deltar på ett reflekterande vis, inte argumenterar eller låter sina 
egna värderingar komma till uttryck samt lyssnar på informanten på ett inkän-
nande vis. För att kontrollera att man har uppfattat något korrekt kan man omfor-
mulera det man uppfattat och låta informanten bekräfta utsagan.117  

I mitt fall anser jag att en intervjustudie kan ge en djupare förståelse för Ung-
gruppens tankar än vad enbart en analys av dokument producerade av gruppen 
eller en kvantitativ enkät skulle ge. Jag har utgått från en delvis strukturerad inter-
                                                
112 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 61. 
113 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 64. 
114 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 87. 
115 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 88. 
116 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 89. 
117 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 90. 
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vjuform som följer en konstruerad intervjuguide med utarbetade teman.118 Mer-
riam menar att en delvis strukturerad intervju innebär att man utgår från vissa i 
förväg formulerade frågor eller frågeställningar som samtalet sedan får röra sig 
fritt runt. Detta gör det möjligt att svara mot informantens tankar och idéer på ett 
mer flexibelt vis.119  

De sex intervjuerna genomfördes mellan 2013-03-04 och 2013-03-22 och 
har en varierande längd mellan 45 och 60 min. Inför de två sista frågorna kring 
sociala medier och hemsidor medtogs en bärbar dator som användes för att ge 
”bildstöd”. Detta innebar att jag och informanterna besökte de hemsidor som dis-
kuterades vilket syftade till att väcka direkta associationer kring hur webbplatser-
na upplevdes. Intervjuerna spelades in med hjälp av en iPhone 4S funktion 
”Röstmemon” och har formatet m4a. De fördes sedan över till en dator och tran-
skriberades med hjälp av intervjuloggen som metod. Metoden innebär att man inte 
transkriberar ord för ord eller inkluderar pauser utan fokuserar på att citera de fra-
ser, uttryck eller hela meningar som man upplever vara av störst betydelse. Varje 
intervjulogg är försedd med informantens namn och datum högst upp. Bredvid 
informantens uttalanden har en spalt med egna noteringar fyllts på med möjliga 
kategorier och teman. Noteringar har relaterats till räkneverket.120 Jag har tagit i 
beaktande hur frågor kan konstrueras och eftersträvat de riktlinjer som finns vad 
gäller forskarens roll vid intervjusituationer. 

Observation 
Observation, eller deltagande observation, är en metod som ofta kombineras med 
intervjustudier vid en fallstudie. För att en observation ska kunna tjäna sitt syfte 
som ett verktyg inom forskning bör den ha ett uttalat forskningssyfte, vara plane-
rad, registreras systematiskt samt klara av att genomgå kontroll i avseende validi-
tet och reliabilitet.121 Kritik som oftast riktas mot den deltagande observationen 
som metod är att den anses vara alltför subjektiv då den bygger på forskarens per-
ceptionsförmåga. Fördelen är att en observation kan ge en direkt koppling till en 
social situation vilket intervjuer är andrahandsåtergivningar av.122 Vad som ska 
observeras bör utgå från de aktuella frågeställningarna men kan även få tillåtas att 
växa fram. För att sortera intryck är det bra om forskaren gör fältanteckningar som 
rör miljö, deltagare, aktiviteter, samspel mellan människor eller andra svårfångade 
faktorer.123 I en observationsanteckning varvas beskrivning av aktiviteten med 
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119 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 88. 
120 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 98. 
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kommentarer av observatören, vilka kan inkludera forskarens känslor, reaktioner 
eller tolkningar.124    

Under observationen som genomfördes följde jag en på förväg konstruerad 
observationsmall.125 Min roll som observatör under mötet kan beskrivas som ob-
servatör-deltagare. Detta förhållningssätt innebär att gruppen kände till min roll 
som men att mitt eget deltagande till viss del var begränsat.126 I mitt fall innebar 
det att jag inte var med och diskuterade de frågor som gruppen berörde för att 
istället koncentrera mig på att anteckna vad som skedde och vad jag upplevde. 
Detta innebar även att gruppmedlemmarna till stor del bestämde vilken typ av 
information de gav mig. Samma dag sammanställdes och renskrevs sedan obser-
vationsanteckningarna.  

En planerad observation var relevant att genomföra då den gav mig en chans 
att själv observera den sociala interaktionen i gruppen. Vid den genomförda ob-
servationen deltog inte den informant som i studien benämns som Erik och inte 
heller den för urvalet bortvalda gruppmedlemmen. Även gruppens enhetschef och 
mentor var med vid observationstillfället.    

Dokument 
Ett dokument är i vid bemärkelse något som innefattar all typ av information som 
inte framkommit genom intervjuer eller observationer.127 Ett dokument kan ses 
som något vilket inte har framställts i rent forskningssyfte och det ger därför en 
färdig och rik informationskälla.128 Texter som produceras är inte av en och 
samma typ och kan tillhöra olika genrer. Detta, menar Ahrne och Svensson, gör 
att det vid analys är av vikt att tänka på inom vilket sammanhang texten har kon-
strueras och för vilket syfte den ska användas.129 Merriam menar att nackdelar med 
att använda dokument i en analys kan vara att de inte har framställts i forsknings-
syfte vilket kan leda till att de är ofullständiga eller har en form som forskaren inte 
förstår.130  

Genom att studera Unggruppens projektplan för det planerade projektet I 
love stories ges en bild av gruppens föreställningar och mål med sitt eget arbete, 
som här blir skildrat utifrån ett annat håll än ur intervju- och observations per-
spektiv. Projektplanen betraktas här som en produkt av den kontext den är skapad 
inom.131 Projektplanen är formulerad av I love stories projektledare men är kom-
municerad till och godkänd av resten av gruppen. Syftet med gruppens projekt-
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plan ses här som en rad olika påståenden som bygger upp argument för att grup-
pens idéer är rimliga och berättigade stöd. För övrigt använder jag fakta ur doku-
menterande uppföljningar och planeringar av verksamheten som Unggruppen har 
producerat.  

Analys 
Syftet med en analys är att skapa mening och att kunna dra trovärdiga slutsatser 
som grundas i fallets empiriska data.132 Merriam menar att analysen bör börja re-
dan i frågeställningarna.133 Detta innebär att, under insamling av det empiriska 
materialet, fokusera på det som ger en grund för att svara mot studiens frågeställ-
ningar och syfte. Även uppsatsens teoretiska ramverk har fungerat som en ut-
gångspunkt för att tillexempel skapa lämpliga intervjufrågor. Den vanligaste for-
men för att analysera dokument inom fallstudier är att använda sig av en kvalitativ 
innehållsanalys där man letar efter bilder, innebörder och nyanser som ger kun-
skap om fallet och detta är vad som har eftersträvats under min analys. Tolkning 
av texten och intervjuerna har skett parallellt med att möjliga kategorier har skap-
ats som har fångat in relevanta egenskaper hos empirin.134 När det empiriska 
materialet var insamlat och ordnat hade de anteckningar som förts under tiden 
alstrat möjliga teman och klassifikationssystem. Analysen är sedan ordnad tema-
tisk där de olika teman har namngivits som metaforer för det som fenomen som 
beskrivs. De empiriska exempel som har valts ut strävar efter att tydligast visa 
eller illustrerar det fenomen som undersöks. Men som Ahrne och Svensson näm-
ner bör man inte enbart inkludera sådant enbart gynnar tesen vilket jag har försökt 
att eftersträva.135 Slutligen har fallets empiriska data sammanförts och genomlysts 
av det teoretiska ramverket och tidigare forskning. Ahrne och Svensson menar att 
man genom att använda sig av teori kan begripliggöra det som undersöks och i 
fallet med Unggruppen genomförs detta genom att jag låter analysen anta det so-
ciokulturella perspektivets perspektiv på världen.136 

 

 
 

                                                
132 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 143. 
133 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 141. 
134 Merriam, S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 129. 
135 Ahrne, G. & Svensson, P. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, s. 204. 
136 Ahrne, G. & Svensson, P. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, s. 193. 
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Metoddiskussion  
 
Eftersom uppsatsen syfte är att nå förståelse kring ett fenomen kommer detta att 
styra kraven på reliabilitet och validitet. För att en fallstudie ska anses vetenskap-
lig menar Merriam att forskaren bör ha genomfört observationer, intervjuer och 
analyser med en kritisk medvetenhet och närvaro. Med hjälp av trianguleringen av 
materialet har man även möjlighet att väga deltagares uppfattningar och utsagor 
mot varandra och kan därigenom styrka undersökningens validitet och reliabili-
tet.137  

Min roll som forskare är betydelsefull att beakta eftersom det rör sig om en 
etnografisk undersökning som bygger på interaktioner med människor och tolk-
ningar av deras tankar och språk. Min kontroll och makt över materialet är därför 
större än i en till kvantitativ eller experimentell studie. Detta leder till att man bör 
vara medveten om ett antal etiska frågor under genomförandet av en kvalitativ 
fallstudie.138 Dessa nämns i samband med fallstudier vara; förmåga till att behålla 
en viss objektivitet till det som studeras, att beakta frågor om konfidentialitet och 
anonymitet, spridning av resultaten samt att ge läsaren möjlighet till att skilja mel-
lan själva informationen och forskarens tolkning.139 Vetenskapsrådet har utarbetat 
ett antal mer specifika Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning.140 De listar fyra krav som bör uppfyllas: informat-
ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I för-
hållande till dessa krav anser jag att informationskravet är uppfyllt eftersom jag 
den 8/2 2013 deltog på Unggruppens möte på Uppsala stadsbibliotek. Här presen-
terades uppsatsens syfte och vad ett deltagande i studien skulle innebära. Efter 
mötet gav gruppen sitt samtycke för medverkan men det slutgiltiga samtycket 
kom först efter att gruppens enhetschef godkände deltagarnas medverkan i stu-
dien. Senare kontaktades gruppmedlemmarna individuellt per e-post för att be-
stämma tid för intervju där de återigen fick frågan om de var villiga att delta. In-
formanterna har sedan närsomhelst kunnat avbryta sin medverkan. På grund av 
detta anser jag att samtyckeskravet är uppfyllt. Konfidentialitetskravet rör frågor 
om anonymitet och jag har valt att anonymisera gruppmedlemmarnas namn och 
namnen på de stadsdelsbibliotek där de jobbar. Namngivningen har utgått från en 
alfabetisk princip från A-F till där A ger Anna på Stadsdelsbibliotek A och så vi-
dare. Det är möjligt att man inom gruppen kan härleda svar, men anonymisering 
är ändå eftersträvansvärt eftersom man som deltagare under en intervju inte kan 

                                                
137 Merriam, S. B. & Nilsson, B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 176. 
138 Merriam, S. B. & Nilsson, B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 189. 
139 Merriam, S. B. & Nilsson, B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 190. 
140 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Stockholm: Veten-
skapsrådet. 
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vara medveten om vad alla svar man ger kan leda till. Det större sammanhanget 
som är Uppsala och Uppsala stadsbibliotek och gruppens namn Unggruppen är 
inte anonymiserade. Nyttjandekravet uppfylls då det empiriska materialet enbart 
finns in min ägo och inte kommer att spridas eller nyttjas för andra ändamål än att 
ligga till grund för denna uppsats. 

Fallstudiens metod baserar sig på vad som var möjligt att genomföra med 
tanke på tidsbegränsning och omfattning av uppsatsen. Att observera Unggrup-
pens utåtriktade aktiviteter eller en av gruppens fortbildningar hade varit givande 
om möjligheten hade funnits. Att göra en komparativ fallstudie mellan olika grup-
per av bibliotekariers arbete inom det givna temat hade varit intressant, men något 
som bedömdes vara ett alltför stort åtagande. 
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Bakgrund till fallet 

Uppsala kommun, Uppsala stadsbibliotek, Unggruppen 

Uppsala kommun 
 
Uppsala är Sveriges fjärde största stad med över 200 000 invånare och beskrivs på 
kommunens hemsida som en storstad med både närhet och intimitet.141 Befolk-
ningsökningen ligger i nuläget på cirka 2400 invånare per år142 och 2012 beräk-
nade man att det fanns omkring 15 200 invånare mellan 13-19 år, vilket skulle 
kunna säga utgör underlaget för Unggruppens målgrupp.143 För övrigt präglas 
kommunen av sin starka vetenskapliga förankring till universitetet med sina drygt 
40 000 studenter och forskare.144  

Uppsala stadsbibliotek 
 
Uppsala stadsbibliotek har mer än 1,5 miljoner besök om året. Verksamheten är 
uppbyggd av 14 bibliotek och två bokbussar inom vilka man får tillgång till böck-
er, filmer, e-böcker och databaser. Bibliotekets hemsida Bibli.se presenteras som 
ett ständigt öppet och virtuellt biliotek.145 I den gällande biblioteksplanen från 
2007 fastslås att biblioteken i förhållande till sitt arbete med barn och unga ska 
vara källor till inspiration som stimulerar läslust, språkutveckling och fantasi. Man 
vill även att biblioteken ska vara en plats dit unga människor söker sig och att 
verksamheten ska utgöra ett stöd för dem i informationssamhället. Ungas infly-
tande över biblioteksverksamhetens innehåll ska stärkas och ett annat mål är att 

                                                
141 Uppsala kommuns hemsida > Kommun & politik > Kommunfakta  
142 Uppsala kommuns hemsida > Kommun & politik > Kommunfakta > Statistik >Befolkningsprognos  
143 Uppsala kommuns hemsida > Kommun & politik > Kommunfakta > Statistik > Befolkningsprognos > Läs 
befolkningsprognos  
144 Uppsala kommuns hemsida > Kommun & politik > Kommunfakta  
145 Uppsala kommuns hemsida > Kultur och fritid > Bibliotek  
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dialogen mellan ungdomar och verksamhet ska öka.146 Med siktet inställt på att 
uppnå visionen ”Biblioteket som spelar roll och som Uppsalaborna tar till sitt 
hjärta” arbetar Uppsala stadsbibliotek med hjälp av tvärgrupper.147 Metoden med 
tvärgrupper innebär att medarbetare från de olika stadsdelsbiblioteken knyts till 
intressegrupper som täcker in olika delar av bibliotekets verksamhetsområden. En 
tvärgrupp ses inom Uppsala stadsbibliotek som en arbets- och utvecklingsgrupp 
som driver relevanta utvecklingsfrågor inom sitt område. Dock är tvärgrupperna 
inte beslutsfattande eftersom besluten ytterst tas i ledningsgruppen.148  

Unggruppen 
 
På Uppsala stadsbiblioteks huvudbibliotek har man barn-och ungdomsbiblioteka-
rier men saknar för närvarande en renodlad ungdomsbibliotekarie-tjänst. Runt om 
på stadsdelsbiblioteken har man löst frågan olika då man antingen har integrerade 
barn-och ungdomsbibliotekarietjänster eller har bibliotekarier som fokuserar olika 
mycket på barn eller ungdomar som målgrupp.  

Sammansättning och mål  
Sedan mars 2012 är Unggruppen en av Uppsala stadsbiblioteks tvärgrupper. 
Tvärgruppen jobbar för att nå ungdomar mellan 13-19 år och skapades då man 
ansåg sig tappa besökare från målgruppen.  I uppdraget från bibliotekets ledning 
formulerar man gruppens övergripande mål som att: ”Gruppen ska arbeta med att 
främja ungdomars egna initiativ, skapa dialog och erbjuda en arena för ungdomars 
egen verksamhet som har bäring på bibliotekens uppdrag.”149 Vidare kan man be-
skriva att uppdraget till gruppen rör sig kring fyra teman; Litteratur, Demokrati, 
Mötesplats samt att de ska skapa en uppsökande verksamhet. Litteratur definieras 
representera olika genrer, så som skrivande, ungdomslitteratur och muntligt fram-
trädande. Demokrati ses som att gruppen ska synliggöra aktuella frågor för ung-
domar och Mötesplatsen står för att ge rum för de kulturyttringar man anser att 
ungdomar ägnar sig åt. Inom temat mötesplatsen menar man även att biblioteks-
rummets fysiska gestaltning är centralt att arbeta med. Slutligen ska man inom 
den uppsökande verksamheten etablera samarbeten med andra aktörer som arbetar 
med ungdomar mellan 13-19 år. I första hand ska gruppen fokusera på fyra ut-
valda stadsdelsbibliotek och på Uppsala stadsbiblioteks UNGA-sida på hemsidan 
Bibli.150 Dock är inte Unggruppen ansvarig för hemsidan då den drivs av en sepa-

                                                
146  Uppsala kommuns hemsida > Kultur och fritid > Bibliotek> Dokument & Blanketter > Biblioteksplan för 
Uppsala kommun, s.7 
147 Uppdrag till Unggruppen 2012-2013 
148 Uppdrag till Unggruppen 2012-2013 
149 Uppdrag till Unggruppen 2012-2013 
150 Uppdrag till Unggruppen 2012-2013 
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rat arbetsgrupp men har bidragit med förslag och synpunkter på utformning och 
innehåll. Gruppen består för närvarande av sju representanter från stadsbiblioteket 
och stadsdelsbiblioteken. Som tidigare nämnt lämnas den sjunde gruppmedlem-
men utanför studien.151 För att ge en bild av den undersökta gruppen presenteras 
den nu med de figurerade namnen på personer och stadsdelsbibliotek som jag har 
valt. 
 
Anna. Har jobbat som bibliotekarie sedan år 2000. Jobbar på Stadsdelsbiblio-
teket A som barn-och ungdomsbibliotekarie sedan år 2000. En av grundarna till 
gruppen.152 

 
Beatrix. Är färdig bibliotekarie sedan år 2008 och jobbar nu på Stadsdelsbiblio-
teket B som barn-och ungdomsbibliotekarie. Är ny i gruppen och har varit med 
sedan fyra månader tillbaka, det vill säga ungefär sedan december 2012.153  

 
Clara. Har jobbat som bibliotekarie sedan 2005 och har tidigare jobbat som skol-
bibliotekarie. Är nu som platsansvarig bibliotekarie på Stadsdelsbiblioteket C. 
Är en av grundarna till Unggruppen och också projektledare för I love stories.154 
   
Daniella. Blev klar som bibliotekarie 2005 och jobbar nu på Stadsdelsbiblioteket 
D som barn-och ungdomsbibliotekarie med fokus på äldre barn och ungdomar. 
Sammankallande i gruppen och även hon en av Unggruppens grundare.155  
    
Erik. Har jobbat som bibliotekarie sedan 2004. Först som skolbibliotekarie på en 
gymnasieskola och på Uppsala Stadsbiblioteks talboksavdelning. Sedan 2007 job-
bar han på Stadsbibliotekets E vuxenavdelning. Jobbar inte mot ungdomar i van-
liga fall men har varit med i gruppen sedan starten.156  
 
Fredrika. Är i början av sin karriär som bibliotekarie. Arbetar som barn-och ung-
domsbibliotekarie med fokus på ungdomar på Stadsdelsbiblioteket F där hon 
nyligen har fått fast tjänst. Har varit med sedan februari 2013. 
 
Gruppens sammansättning är inte begränsad och nya gruppmedlemmar kan rekry-
teras fortlöpande. Gruppen har ett fast möte i månaden men kan träffas oftare om 
behov uppstår.157 

                                                
151 Se mer om detta i avsnittet ”Urval” 
152 Inspelning och transkription, Anna i Unggruppen. (2013), 2013-03-15 
153 Inspelning och transkription, Beatrix i Unggruppen. (2013) 
154 Inspelning och transkription, Clara i Unggruppen. (2013) 
155 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013) 
156 Inspelning och transkription, Erik i Unggruppen. (2013), 2013-03-19 
157 Verksamhetsplan för Unggruppen VT13 
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Uppsökande verksamhet  
Gruppens mål att jobba uppsökande har lett till deras medverkan på flera event för 
ungdomar i Uppsala. Bland dessa kan UppCon, ett konvent runt östasiatisk popu-
lärkultur, och KonTrast, en science fiction och fantasy-kongress, nämnas. 

 De föreningar och organisationer som gruppen än så länge har haft fysiska 
möten med är Fantasia, Uppsala Spelakademi, Birdie, SECO, Musikfabriken och 
Uppsala gymnasiebibliotekarier. För att nå kunskap om sin målgrupp delar Ung-
gruppen ut en egenutformad enkät under sina uppsökande verksamheter. Här får 
ungdomar en chans att berätta om hur deras drömbibliotek skulle se ut och vad det 
skulle innehålla. Det ges även möjlighet till att lämna inköpsförslag till biblio-
teket. I dokumentet Uppföljning Unggruppens arbete HT13 uttrycks detta vara en 
numera etablerad arbetsmetod för gruppen.158  

I Love Stories 
Unggruppens projekt som för närvarande är i startgroparna är det tidigare nämnda 
projektet I Love Stories. Detta är inspirerat av projektet I love Books som drevs på 
Malmö stadsbibliotek och delar av gruppen har genomfört ett studiebesök i 
Malmö för att ta del av de medverkande bibliotekariernas erfarenheter. 

Genom att lyfta fram berättelsen som det centrala tänker Unggruppen att man 
kan inkludera låt texter, Tv-spel, serier, rollspel, konst, dans och teater inom sina 
läsfrämjande verksamheter. Inom projektet kommer man att fortsätta etablera kon-
takt med de föreningar och organisationer som man har börjat jobba med för att 
skapa programverksamheter och händelser kring temat ”berättelser”. Projektet 
marknadsförs även genom en Facebook-sida.159  
 
 

 

                                                
158 Uppföljning Unggruppens arbete HT13 
159 Uppföljning Unggruppens arbete HT13 
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Analys  

I analysen kommer, som tidigare nämnts, empirin från observation, dokument och 
intervjuer att trianguleras och presenteras fortlöpande i texten. Analysen består av 
fyra olika teman; ”Ramar och tänjbara gränser”, ”Linjär eller icke-linjär text på 
bibliotek”, ”Att förmedla passionerade intressen” och ”Biblioteket som en mötes-
plats”, som lyfter fram olika perspektiv av det fenomen som undersöks. Uttalan-
den och citat refereras till enskilda personer, dokument och observationer men vid 
referenser till uttalanden som hänvisar till hela gruppen sätts inte särskilda noter 
ut. 

Ramar och tänjbara gränser  
 
Det sociokulturella perspektivet framhåller kontextens inflytande över synen på 
kunskap och möjlighet till meningsskapande. Detta är något som nu kommer att 
belysas i fallet med Unggruppen. Tre identifierade kontexter som gruppen förhål-
ler sig till och påverkas av kommer att lyftas fram. Det är Unggruppen som kon-
text, därefter Uppsala Stadsbibliotek och dess organisation som kontext och slut-
ligen är det den kontext som gruppen möter under sina utåtriktade aktiviteter och 
på fortbildningar.   

Friheten att få testa och misslyckas 
 
Hur är det att arbeta inom Unggruppen? Gruppmedlemmarna beskriver sig själva 
under intervjuerna som samarbetsvilliga, nytänkande, öppna, att de jobbar på bra 
och fort och har mycket energi. Anna förklarar känslan av att jobba i gruppen på 
följande vis: ”Det känns som att hela gruppen bygger på att man har ett engage-
mang, att man vill driva saker och tar på sig saker. De flesta i gruppen är sådana 
människor.”160 Intervjuerna visar att det råder en samstämmig syn på hur man job-
bar inom Unggruppen men att man uppfattar även varandras kompetenser som 

                                                
160 Inspelning och transkription, Anna i Unggruppen. (2013), 2013-03-15. 
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skiftande. Erik uttalar sig om dessa olikheter i förhållande till sin egen kompetens 
när han pratar om ungdomskultur:  

Jag är egentligen inte särskilt privat intresserad av ungdomskultur och har aldrig varit det, inte 
ens när jag var ung själv. Rollen i gruppen blir att göra så gott man kan. Jag har ganska bra 
kontaktnät med förbund. Att knyta kontakter och veta vilka man ska prata med inför tillex-
empel låtskrivarworkshopar. Jag är inte särskilt bra på sådant man tror tilltalar ungdomar som 
dataspel. Det är jag usel på och ointresserad av. Men det är det andra som är, det är bra.161 
 

Överlag är de flesta i gruppen mycket engagerade och intresserade av ungdoms-
kultur. Men som Eriks citat visar så framhålls här gruppens gemensamma kunskap 
som en tillgång om man själv inte delar detta intresse. Det visar även på att man 
inom gruppen kompletterar varandras kompetenser.   

Många av gruppmedlemmarna lyfter även under intervjuerna fram det faktum 
att gruppen är ny och ser främst fördelar med detta faktum. Daniella menar att 
Unggruppen till stor del präglas av att vara en ny grupp som fortfarande arbetar 
med att sätta former för sitt arbete.162 Beatrix ser fördelar med den nya gruppen 
och tycker att det leder till att de är fria att utveckla arbetet på ”ett annat sätt”.163 
Att få chans till att utveckla arbetet på ”ett annat sätt” kan ses vara ett utmärkande 
drag för Unggruppen som kontext vilket även hänger ihop med friheten att få testa 
och misslyckas. Daniella menar att hon inte har varit med i så många andra grup-
per som ”vågar misslyckas”. Att våga misslyckas är här något som är utmärkande 
för kontexten men även något som Daniella aktivt försöker jobba med på sin ordi-
narie arbetsplats Stadsdelsbibliotek D. Hon beskriver sina erfarenheter av dessa 
arbetsmetoder: ”Det kan bli platt fall men oväntade saker kan bli stora succéer fast 
vi inte trodde det från början. Det handlar om att våga testa.”164 Att våga testa och 
misslyckas kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolkas som att Unggruppen 
känner en öppenhet inför att appropriera nya arbetsmetoder och kulturella red-
skap. Hur man gör detta inom gruppen kan variera. Clara berättar om sin metod 
där hon försöker kombinera teori med praktik och vid frågan om detta är en ny 
arbetsmetod svarar hon:  

Nej, jag har alltid försökt jobba så och har drivit projekt på detta vis innan. Jag drev ett tre 
årigt läsprojekt i [---] inom min skolbibliotekarietjänst där jag lärde mig att det bästa sättet att 
utveckla ett arbete är att kombinera teori och praktik. Att ta in mycket intryck, prova dem i 
den faktiska verksamheten och sedan anpassa den.165 

 
Att lära sig genom att testa teoretiska kunskaper i den faktiska verksamheten och 
att använda sig av projekt som arbetsform kan ses representera olika inställning 

                                                
161 Inspelning och transkription, Erik i Unggruppen.(2013), 2013-03-19 
162 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 
163 Inspelning och transkription, Beatrix i Unggruppen. (2013), 2013-03-14. 
164 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 
165 Inspelning och transkription, Clara i Unggruppen. (2013), 2013-03-22. 
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till kunskap inom Unggruppen. Men tvärgruppsarbetet rymmer även andra upp-
fattningar. Daniella ser Unggruppen som en plats där man lär sig väldigt mycket 
av varandra eftersom flera jobbar med liknande saker utan att för den delen ha 
exakt lika arbeten.166 Hon menar att: ”Man kan lära sig av vad andra gör och vi 
kan göra saker tillsammans vilket gör det väldigt mycket lättare. Att jobba upp 
ungdomsprogram tillsammans är lättare än att jag ska sitta här själv och försöka 
tänka ut dem.”167 Detta är en upplevelse som flera i gruppen uttalar sig samstäm-
migt om. Fredrika som är ny i gruppen ser Unggruppen som ett forum för att få 
kunskap och att detta ger henne en möjlighet till att bredda sig. Hon upplever att 
gruppen är bra som kanal för detta och att de är snabba på att svara på hennes 
funderingar kring till exempel inköpsförslag.168 Säljö menar att det är genom 
kommunikation med andra inom vår utvecklings zon som vi blir delaktiga i kol-
lektiva erfarenheter. Tolkat ur ett sociokulturellt perspektiv visar exemplet på att 
Fredrika som är ny i gruppen får ta del av resten av Unggruppens kunskaper och 
därför kan utveckla sin förmåga till att använda medierande och förmedlande ar-
betsmetoder som bibliotekarie.169 Att kommunikation är centralt för Unggruppen 
kan även bekräftas från det observerade mötet. Härifrån noteras en diskussion som 
rörde sig kring vad ungdomskultur egentligen är och vad gränserna för Unggrup-
pens uppdrag egentligen gick. Detta innebär att gruppen under sina möten kan 
testa och pröva sina uppfattningar mot varandra inom sin utvecklings zon.170 
Kommunikationen kan följaktligen ses som central för ett meningsskapande inom 
gruppen vilket även ligger i linje med Rydsjö, Hultgren och Limbergs tankar om 
att barnbibliotekarier ofta lär sig av varandra.171 

Hur skulle de situerade identiteter som man inom det sociokulturella perspek-
tivet menar kan utvecklas inom verksamheter kunna beskrivas i fallet med Ung-
gruppen? Materialet visar att den situerade identiteten skulle kunna kopplas till att 
bibliotekarierna i sin arbetsroll upplever sig kunna agera fritt och utveckla nya 
praktiska kunskaper. Kontextens förutsättningar med en ny grupp och samansätt-
ningen av bibliotekarier från olika stadsdelar och med olika bakgrunder verkar 
även vara en bra grund för att kunna utveckla nya arbetsmetoder.172 Till viss del 
kan detta även ställas i relation till begreppet loopingeffekter som kan sägas upp-
stå när gruppen samspelar och ger återkoppling till varandra under sina möten 
eller när de befinner sig på sina utåtriktade aktiviteter. Som tidigare nämnt är det 
genom förekomsten av loopingeffekter som förhållningssätt till kulturella redskap 

                                                
166 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 
167 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 
168 Inspelning och transkription, Fredrika i Unggruppen. (2013), 2013-03-11. 
169 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 225. 
170 Observationsanteckning 1, Möte inom Unggruppen. (2013), 2013-03-01 
171 Rydsjö, K., Hultgren, F. & Limberg, L. (2010), Barnet, platsen, tiden, s. 279. 
172 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 226. 



 45 

inom en verksamhet kan utvecklas.173 Det som ytterligare är utmärkande för Ung-
gruppens syn på kunskap är att de förutom att lära sig av varandra även inhämtar 
kunskap genom att ta del av ny forskning och teorier samt att de driver sitt arbete 
framåt i projektform, vilket I love stories är ett exempel på.  

Att vara något eget men samtidigt ramas in av något större  
 
Unggruppen utgör, som föregående kapitel visar, en egen kontext. Men samtidigt 
är medlemmarna delaktiga inom andra kontexter på sina stadsdelsbibliotek och 
påverkas även av beslut inom den stora biblioteksorganisationen. Det som är rele-
vant att lyfta fram som en förutsättning med tvärgruppsarbetet är att det ligger 
utanför ordinarie arbetstid, vilket innebär att det mesta arbetet sker på frivillig 
basis eller på bekostnad av ordinarie arbetsuppgifter. Allteftersom gruppens arbete 
har etablerats och antagit mer ambitiösa former insåg Unggruppen att det behöv-
des mer tid och resurser. Detta, vilket man redogör för under intervjuerna, har lett 
till att arbetet delvis kommer att integreras i projektet I love stories. På så vis kan 
ledningen gå in och ersätta Unggruppen med vikarier på deras ordinarie arbets-
platser. Intervjuerna visar även att arbetet i gruppen ofta beskrivs i relation till 
eller i jämförelse mot andra tvärgrupper och arbetsplatser inom organisationen. 
Beatrix gör exempelvis detta när hon sätter gruppens arbete i relation till ”Barn-
gruppen” som är en annan tvärgrupp inom organisationen: 

Barngruppen som jag också är med i har ju funnits i alla år. Det är den äldsta gruppen. Det är 
en fantastisk grupp, men den är etablerad. Det är en helt annan sak att vara med i en alldeles 
ny grupp.174 

 
Att gruppen försöker utveckla arbetet på ett annat sätt än inom andra grupper ses 
av vissa inom gruppen som en del av uppdraget. Men Unggruppens arbete kan 
även ligga i samklang med situationen på den ordinarie arbetsplatsen. Fredrika 
beskriver att man får jobba fritt inom Unggruppen men att detta är något hon även 
får göra på sitt stadsdelsbibliotek.175 Under det observerade mötet diskuterade man 
som en punkt hur Unggruppens relation till den tidigare nämnda Barngruppen 
fungerade. Unggruppen har upplevt att flera av barn- och ungdomsbibliotekarier-
na inom organisationen tolkar det som att de inte behöver jobba mot ungdomar 
sedan Unggruppen bildades. Unggruppens mentor påpekade under mötet att tvär-
gruppen bildades för att jobba mot ungdomar på ett annat sätt och att detta då inte 
borde ersätta ordinarie verksamhet.176 I likhet med vad Karlsson och Dahlqvists 

                                                
173 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 233. 
174 Inspelning och transkription, Beatrix i Unggruppen. (2013), 2013-03-14. 
175 Inspelning och transkription, Fredrika i Unggruppen. (2013), 2013-03-11. 
176 Observationsanteckning 1, Möte inom Unggruppen. (2013), 2013-03-01. 
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menar i sina studier så verkar även många inom Uppsala Stadsbibliotek känna 
svårigheter inför hur man bör arbeta mot ungdomar.177 Under mötet framkommer 
det att Unggruppen tror att många barnbibliotekarier vill jobba mot ungdomar 
men att de inte kan göra detta eftersom de saknar medier, utrymme och program-
pengar. Därför vill Unggruppen gärna upprätta ett bättre samarbete med alla barn- 
och ungdomsbibliotekarier inom organisationen så att de kan marknadsföra Ung-
gruppens aktiviteter ute på stadsdelsbiblioteken. De beskriver sig själva som ”råd-
dare” eftersom de dyker upp på de andra stadsdelsbiblioteken när de ordnar med 
aktiviteter. Därför resonerar de kring att det skulle kunna kännas som att de ibland 
tvingar sig på.178 Observationen visar att Unggruppen gärna vill att resten av orga-
nisation ska gynnas och ta del av deras nya arbetsmetoder för att hela Uppsala 
Stadsbibliotek ska kunna nå målgruppen unga. Argument för detta går även att 
finna i de mål som är formulerade i projektansökan för I love stories:  

Mellan hösten 2013 och våren 2014 förväntar vi oss att: 

Minst 3 av stadsdelsbiblioteken inom Uppsala stadsbibliotek har haft program riktade till 
unga i samarbete med unga 

80 % av personalen inom Uppsala stadsbibliotek ska ha fått kännedom om vilka metoder som 
kan användas för att nå unga179 

 
Formuleringarna i projektansökan stärker tesen om att Unggruppens mål syftar till 
att sprida kunskap om sina egna metoder. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan 
detta kopplas till att de vill underlätta anpassningen av arbetet mot unga, vilket 
Unggruppen upplever som ett problem inom organisationen. Detta skulle även 
kunna ses som att det arbetssätt som har uppstått inom Unggruppen i viss mån är 
specialiserat och ännu inte genomsyrar den större institutionella verksamheten.180 
Flera av Unggruppens medlemmar är även med i flera tvärgrupper, så som Barn-
gruppen. Att vara något eget men samtidigt ramas in av något större innebär i fal-
let med Unggruppen att kunna parera mellan olika slags kontexter och situerade 
identiteter. Som tidigare nämnts menar Rydsjö, Hultgren och Limberg att barnbib-
liotekarien bör vara den som agerar för att möjliggöra barnets och här ungas de-
mokratiska rättigheter inom organisationen.181 Detta är något som avsnittet visar 
på att Unggruppen till stor del arbetar för att leva upp till.  

                                                
177 Karslsson, C. (2006), Vad vill ungdomar ha och vad kan folkbiblioteket ge? En fallstudie av ungdomsbib-
lioteket PUNKTmedis marknadsföring, s.59; Dahlqvist, S. (2003). Att arbeta för ungdomar för folkbibliotek, 
s.74. 
178 Observationsanteckning 1, Möte inom Unggruppen. (2013), 2013-03-01. 
179 Projektplan I love stories, (2013).  
180 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 233. 
181 Rydsjö, K., Hultgren, F. & Limberg, L. (2010), Barnet, platsen, tiden, s. 280. 
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Möten inom en tänjbar bibliotekskontext  
 
Utmärkande för Unggruppens arbetsmetoder är bland annat deras utåtriktade 
verksamhet. Här menar jag att bibliotekets kontext som är Uppsala Stadsbibliotek 
bildligt talat ”tänjs ut” när Unggruppen beger sig ut på konvent, mässor och kon-
ferenser. Ibland sker detta i syftet av fortbildning och ibland i syfte att bilda nät-
verk och för att nå unga. Hur upplever Unggruppen att det är att befinna sig som 
bibliotekarie inom dessa tänjbara bibliotekskontexter? I detta kapitel ligger fokus 
på att lyfta fram de tänjbara kontexter som Unggruppen rör sig inom med syftet 
att nå och möta målgruppen unga.  

Daniella beskriver att det kan vara stressande att bygga nätverk eftersom det 
inte finns någon färdig mall att utgå från. Detta menar hon leder till att man i för-
väg inte alltid vet vilka kontakter som kommer att ge eller ta mycket från biblio-
teket.182 För att ringa in sin målgrupp och även begränsa det utåtriktade arbetet har 
Unggruppen delvis utgått från vad de kallar för ungas ”passionerade intressen”. 
Med passionerade intressen menar de intressen som man ägnar sig åt med stor 
hängivenhet och som de i dagligt tal menar kallas för ”nörderi”.183 Detta har som 
tidigare nämnt resulterat i gruppens medverkan på bland annat mangakonventet 
UppCon. Daniella har tidigare besökt mässan tre gångar för att lära sig om kul-
turen, prata med mässdeltagare och gå på föreläsningar. När Unggruppen deltog 
hade de ett bord med sina enkäter och vad de kallar merchandise, vilket är pro-
dukter för marknadsföring, så som armband och pennor försedda med logotyper 
eller andra tryck. Deltagandet på konvent ser Daniella som att Unggruppen testar 
nya metoder för att synas utanför biblioteket. Att delta som utställare på konvent 
är något som Daniella tidigare inte har kunnat göra och att det är tack vare Ung-
gruppen som arbetet mot unga kan bli mer omfattande och inriktat.184  

Så hur fungerar det att vara på plats som bibliotekarie på till exempel 
UppCon? Clara förklarar upplevelsen på följande vis:  

Ibland har jag tyckt det varit kul, ibland har jag känt mig för gammal, ibland har jag känt jag 
har gjort det här, det var kul då. Sen har jag tydligt sett nyttan av det rent krasst. Vi har ju fått 
väldigt bra kontakt. Men det är mer som ett jobb än som en passion.185 

 
När Clara beskriver hur det är att delta som bibliotekarie utanför själva biblioteket 
kan detta ur ett sociokulturellt perspektiv kopplas till att hon i viss mån befinner 
sig utanför ramarna för sin situerade identitet där den nya kontextens kommer att 
ge nya spelregler för hur man kan och bör agera. Som Claras uttalande antydde 

                                                
182 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 
183 Projektplan I love stories, (2013). 
184 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 
185 Inspelning och transkription, Clara i Unggruppen. (2013), 2013-03-22. 
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kan det upplevas utmanade att befinna sig utanför sin egen situerade identitet. 
Även Fredrika beskriver detta när hon under intervjun berättar om sin upplevelse 
av att bemanna Unggruppens bord på Sci-fi och fantasykongressen KonTrast. Hon 
upplevde att hennes deltagande kändes lite oäkta eftersom hon själv inte är så in-
satt i Sci-fi eller fantasygenren men tyckte samtidigt att det var intressant att få 
vara med. På grund av att hon inte delade besökarnas intresse upplevde Fredrika 
att hon inte var rätt person för jobbet och visste ibland inte vad hon skulle säga till 
ungdomarna.186 I jämförelse med detta så upplever Anna sitt deltagande på de utåt-
riktade aktiviteterna som mycket positivt. Här ser Anna sitt eget intresse inom de 
passionerade intressena och erfarenhet av föreningsverksamhet som en fördel. ”På 
ett sätt känns det enklare att knyta kontakter med ungdomar om man själv har 
specialintressen och är van vid att umgås inom liknande kretsar”. Att umgås inom 
”liknande kretsar” sätter hon sedan i relation till förmågan till att umgås över ge-
nerationsgränser. Detta leder Anna till att tänka att de unga hon träffar inte tycker 
det är konstigt att prata med henne trots åldersskillnader.187 Att deltagandet främst 
upplevs som positivt utvecklar Anna vidare när jag frågar vad hon upplever som 
meningsfullt inom Unggruppens arbete:  

[…] vårt utåtriktade arbete. Att vi har varit på olika ställen och träffat folk som inte varit på 
biblioteket på flera år. Så träffar man dem där och kan prata med dem om något gemensamt 
intresse som leder till att de kanske får en positiv bild av biblioteket genom just det mötet. 
Det känns extremt meningsfullt och rikligt roligt.188 

 
Som citatet visar upplever Anna och många med henne i Unggruppen att de över-
vägande får positiva reaktioner från ungdomarna de möter. Det framkommer 
även, som citat och flertalet andra intervjuer visar, att Unggruppen ser det utåtrik-
tade arbetet som en möjlighet att nå de individer som befunnit sig utanför biblio-
tekskontexten under lång tid. Intervjuerna visar även att flera inom Unggruppen 
anser att det utåtriktade arbetet inom den tänjbara kontexten leder till att biblio-
teket kan associeras med ungdomars passionerade intressen. Daniella menar ex-
empelvis att biblioteket länge har haft manga och även annan skönlitteratur som 
mangaläsare är intresserade av. Att vara ute på mangakonvent kan då leda till att 
biblioteket kan visa upp vad man kan hämta på ett bibliotek, vilket hon menar att 
många unga inte har kännedom om.189 Under de utåtriktade aktiviteterna får man 
även inköpsförslag från målgruppen via de enkäter som delas ut, vilket Unggrup-
pen under intervjuerna talade om gav bra respons och idéer.  

Att mötas och utvecklas inom en tänjbar bibliotekskontext är följaktligen nå-
got som Unggruppen upplever kan leda till att biblioteket kan associeras med sär-

                                                
186 Inspelning och transkription, Fredrika i Unggruppen. (2013), 2013-03-11. 
187 Inspelning och transkription, Anna i Unggruppen. (2013), 2013-03-15. 
188 Inspelning och transkription, Anna i Unggruppen. (2013), 2013-03-15. 
189 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 
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skilda kulturella redskap och textgenrer, exempelvis manga, som i förlängningen 
kan leda till att målgruppen unga att hittar till biblioteket. Men samtidigt är delta-
gandet inom en tänjbar kontext något som ställer krav på Unggruppens roll som 
bibliotekarier. Återigen blir här loopingeffekterna relevanta att beakta eftersom 
gruppen måste försöka sätta sig in i vad som bygger upp tolkningspraktikerna 
inom de besökta kontexterna för att kunna förstå dem och skapa mening.190 Kopp-
lat till New literacies kan gruppens deltagande på mässor och konvent ställas i 
relation till att de befinner sig inom affinity spaces eller sammanhörande sfärer. I 
sin tur skulle deltagandet inom dessa sfärer kunna ses representera en typ av soci-
alt lärande och ett exempel på den mentala inställningen inom begreppet new et-
hos stuff. Detta eftersom Unggruppen vill sammankoppla intressen och människor 
och även ta del av den expertis som ungdomarna själva har inom tolkningsprakti-
ken för att tillexempel kunna bygga upp ett bättre medieutbud på biblioteken.191 
Detta konfirmerar även Rydsjö, Hultgren och Limbergs tankar om vikten av att 
kunna utveckla nya förmågor som barnbibliotekarie till stor del är beroende av 
sammanhang och situation.192 

Linjär eller icke-linjär text på bibliotek 
 
En aspekt jag vill reda ut är hur medlemmarna i Unggruppen ser på ett vidgat 
textbegrepp, postmoderna läsfärdigheter och i förlängningen potentiellt nya kultu-
rella redskap. Vilken roll anser Unggruppen att postmoderna läsfärdigheter spelar 
på biblioteken idag? Anser de att biblioteket måste anamma en ny syn på text för 
att nå unga? Detta är något som följande tema kommer att försöka ge en bild av.  

Kan ett vidgat textbegrepp gynna de svaga läsarna?  
 
I bakgrund och tidigare forskning presenterades tankar om att ett vidgat textbe-
grepp skulle kunna gynna de svaga och ovilliga läsarna och på så vis bli en väg in 
till läsningen.193 Detta var något som jag ville försöka fånga Unggruppens uppfatt-
ningar om. Intervjuerna visar att det finns ett antal olika uppfattningar om påstå-
endet som var för sig inte behöver utesluta varandra och som nu kommer att pre-
senteras.   

Daniella tänker att svaga läsare behöver läsa sådant som de är mycket intres-
serade av. Hon menar att en god läserfarenhet gör att man läser mer men att den 
                                                
190 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 233. 
191 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 81. 
192 Rydsjö, K., Hultgren, F. & Limberg, L. (2010), Barnet, platsen, tiden, s. 279. 
193 Hedemark, Å. & Wilhelmsson, W. (2011), Barn berättar, s. 49. 
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påtvingade läsningen som kan förekomma i skolan inte alltid lyckas med detta. 
Daniella menar även att bibliotekets och skolans uppdrag till viss del skiljer sig åt 
när man jobbar för att nå de svaga läsarna. Hon anser att en samtida läsare föru-
tom att kunna läsa även behöver kunna sålla i vardagens informationsöverflöd och 
förstå en träfflista vilket hon till viss del tänker är skolans ansvar att lära ut.194 
Dessa uttalanden kan kopplas samma med Säljös tankar kring att dagens kultu-
rella redskap till stor del kräver att vi utvecklar strategier som är av metakognitiva 
och metakommunikativ natur eftersom vi idag måste veta hur information är orga-
niserad och hur vi kan komma åt den för att bli informationskompetenta.195 Dani-
ella menar att hon i sin roll som barn-och ungdomsbibliotekarie hellre vill jobba 
med fritids- än skolläsningen. Detta påstående stöds av Rydsjö, Hultgren och 
Limbergs eftersom de menade att barnbibliotekets identitet och verksamhet bör 
byggas upp kring upplevelser som kan erbjuda andra värden än det som ryms 
inom det formella lärandet i skolan.196 Att lyckas skapa ett lustfyllt fritidsläsande 
menar Daniella bygger på att läsaren hittar en text eller genre som är mycket upp-
slukande.197 Att det är lusten till läsningen som är centralt för Unggruppens syn för 
användningen av ett vidgat textbegrepp framhålls även i I love stories projektplan 
där projektets mål och syfte tydligt står i relation till att just skapa läslust: 

Syftet med projektet är att utveckla metoder som passar dagens unga för att kunna nå dem i 
det läsfrämjande arbetet. Genom att synliggöra de möjligheter biblioteken kan erbjuda för att 
utveckla passionerade intressen, främja lusten att läsa och öka läsandet. Vi vill visa att berät-
telsen finns inom och runt omkring alla, oavsett vilken form den har. Vi vill utveckla och 
pröva metoder som vidgar läsbegreppet så att det fokuserar på berättelsen och på så vis in-
gjuta läslust.198  

 
Läslusten, som poängteras i projektplanen, går att främja genom att utveckla pass-
ionerade intressen vilket man med hjälp av I love stories vill visa går att utöva på 
biblioteken. Att det är viktigt att utveckla metoder som ”passar dagens unga” tol-
kar jag går att koppla till att Unggruppen uppfattar att ungas läsande försiggår på 
ett annat vis än via det traditionellt linjära och bokliga. Denna tes stärks ytterligare 
genom att studera hur målgruppen unga vidare beskrivs i projektplanen:  

Målgruppen unga är sedan länge en grupp som biblioteket haft svårt att nå, trots att den är 
högkonsumerande vad gäller passionerade intressen199. Vi vet att unga på sin fritid och på 
eget initiativ konsumerar berättelser i andra former än litteratur, samtidigt som de som mål-
grupp inte är köpstarka. Ur detta skulle arbetsgruppen ta sitt avstamp och erbjuda unga som 

                                                
194 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 
195 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 238. 
196 Rydsjö, K., Hultgren, F. & Limberg, L. (2010), Barnet, platsen, tiden, s. 280. 
197 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 
198 Projektplan I love stories, (2013), s.2 
199 Med passionerade intressen menar Unggruppen intressen som man ägnar sig åt med stor hängivenhet som 
de i dagligt tal menar kallas för ”nörderi”. 
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vill konsumera, producera och utvecklas inom sina intresseområden tillfällen att göra det och 
därigenom ge dem en ingång till läsningen.200  
 

Här framhåller man att unga gärna konsumerar kultur men inte alltid har medel 
för att göra detta vilket kan kopplas till att biblioteket kan bli en plats som kan 
möjliggöra detta för fler unga. Att konsumtionskulturen skulle spela allt större roll 
i dagens samhälle är något som även framhölls i artiklarna av Sekeres, Watson 
och Carrington. Denna påverkan och koppling menade Sekeres och Watson även 
fanns i samtida texter.201 Carrington framhöll att detta i sin tur leder till att barn 
och unga kan bygga upp sin identitet genom att konsumera budskap och artefakter 
med hjälp konstgjord ”rekvisita” ur samtida texter.202 

Men hur går uppfattningen om att utvecklas inom sina intresseområden för att 
förbättra sin förmåga att ta till sig berättelser ihop med att bli en bättre läsare? 
Som intervjuerna visar tror flera av gruppmedlemmarna att unga som får möjlig-
het att uttrycka sig genom olika medium kan utvecklas som personer. Detta, me-
nar de, stärker självkänslan och bidrar till ett ökat självförtroende hos individen 
vilket de i förlängningen menar kan främja läsförmågan. Detta kan liknas vid den 
tolkning av det vidgade textbegreppet som återfinns i projektet Läskonster där 
man på samma vis menar att olika mediers uttryck i förlängningen kan skapa läs-
lust eftersom barnet får möjlighet till att utveckla och förstå sig själv.203 Men det 
finns även uppfattningar inom gruppen som pekar på att ungas deltagande i pro-
jektet I love stories i förlängningen inte enbart behöver kopplas till att främja läs-
lusten, vilket följande uttalanden från Daniella och sedan Beatrix visar på:   

Jag tror att det blir annorlunda. Jag tror inte att folk kommer veta att de deltar i ett läsprojekt. 
För mig är det inte ett läsprojekt utan ett annat sätt att ta till sig berättelser och uttrycka sig än 
att läsa. Det bidrar också till att höja statusen för olika typer av berättelser. Berättelser finns i 
väldigt många olika former och I love stories kan leda till att de andra formerna än läsning får 
ta plats på biblioteken.204 

Som projekt kanske I love stories blir svagare om man behöver säga att det förvisso är musik 
men att det även är läsfrämjande. Jag tror att det är viktigt att de olika uttrycken ska få stå på 
egna ben. Sen tror jag att allt man gör som har med berättelser att göra är läsfrämjande och 
stärker självkänslan.205 

 
Som citaten visar betraktar man inom Unggruppens olika mediers uttryck som 
likvärdiga vilket i förlängningen även leder dem till att uttala sig om att det inte 
bara är den linjära texten som har en given plats på biblioteken. Att detta i sin tur 

                                                
200 Projektplan I love stories, (2013), s.1 
201 Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and Multimediacy”, s. 262. 
202 Carrington, V. (2003), ”‘I”m in a Bad Mood. Let”s Go Shopping”: Interactive Dolls, Consumer Culture 
and a ‘Glocalized” Model of Literacy”, s. 97. 
203 Hedenström, S. & Lundgren, L. (2011), Litteraturhus, rum för läskonster, s. 8. 
204 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 
205 Inspelning och transkription, Beatrix i Unggruppen. (2013), 2013-03-14. 
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är även är relevant för biblioteket ur ett demokratiskt perspektiv är något som Erik 
uttalar sig om:  

Jag tror det är viktigt att man tar till sig berättelser i ett demokratiskt samhälle. Dels för att 
sätta sig in i andra människors värden. I en text eller berättelse kan man få en insikt i hur folk 
har det. En fattig flicka i Afghanistan är långt från min värld men jag kan leva mig in i hennes 
situation genom att läsa. Att kunna göra det tror jag leder till en humanare världsbild. Det 
måste inte vara via romanform, en bra film kan vara lika bra för att man ska kunna byta ut sig 
själv mot en annan.206 

 
Även Clara sätter ett vidgat textbegrepp i ett större, samhälleligt perspektiv:  

Hela livet är ju ett berättande. Allt vi gör och behöver för att växa som människor och för att 
kunna känna oss trygga och hemma i en social sfär är att berätta. Sen har man olika uttrycks-
sätt men jag tycker att alla är likvärdiga. I I love stories, använder vi uttryckssätten för att nå-
gonstans nå fram till läsande, eftersom läskunnigheten sjunker.207 

 
Claras tankar om att berättandet kan ge individen en plats i samhället kan kopplas 
till det sociokulturella perspektivets idéer om hur vi socialiseras in i olika före-
ställningar kring hur vi uttrycker oss och samspelar med varandra inom ett sam-
hälle. Biblioteket kan ur ett sociokulturellt perspektiv ses som en institution där 
Unggruppen kommer att möta unga under deras sekundära socialisering.208 Detta 
skulle kunna innebära att Unggruppen har en chans till att presentera olika kultu-
rella redskap som alla unga kanske inte har en chans att möta i sin hemmamiljö 
eller inom skolan.  

Som framgår av kapitlet uppfattar Unggruppen att ett vidgat textbegrepp 
skulle kunna gynna de svaga läsarna men att begreppet även kan leda till att skapa 
identiteter och stärka självförtroendet hos unga. Detta leder mig till tolkningen att 
användningen av ett vidgat textbegrepp kan vara en väg in till läsning för de svaga 
läsarna men att Unggruppen även anser att icke-linjär text har ett egenvärde och 
därför har en given plats på biblioteket. En tredje funktion som ett vidgat textbe-
grepp i så fall potentiellt kan ses uppfylla är en demokratisk, detta eftersom i så 
fall flera av samhällets kulturella redskap blir tillgängliga på bibliotek för unga 
oavsett bakgrund och köpkraft. Att detta är relevant för bibliotek kan även kopp-
las till Sekeres och Watson slutsatser kring hur deltagandet inom vissa literacyak-
tiviteter kan begränsas för de utan medel att konsumera och kommunicera digi-
talt.209 

                                                
206 Inspelning och transkription, Erik i Unggruppen. (2013), 2013-03-19 
207 Inspelning och transkription, Clara i Unggruppen. (2013), 2013-03-22. 
208 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 68. 
209 Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and Multimediacy”, s. 272. 
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Att sätta sig in i ungas textvärldar och skapa mervärde   
 
Som bibliotekarie har man länge inom yrket behövt dra nytta av sina metakogni-
tiva förmågor för att skapa sig en uppfattning om tillexempel ett ämnesområde. 
Detta är något som även är relevant för bibliotekarierna i Unggruppen. I detta av-
snitt redogörs för hur de sätter sig in i de textvärldar och kulturella redskap som 
ryms inom dagens ungdomskulturer för att kunna förstå den och kunna förmedla 
den vidare på sina bibliotek. Inom gruppen finns det olika metoder och uppfatt-
ningar om hur man kan gå till väga för att lyckas med detta.  

Överlag framkommer det under intervjuerna att Unggruppen är av åsikten att 
man behöver skaffa sig egen kunskap om ungdomskulturen och vara intresserad 
av ungdomar för att kunna vara genuin i mötet med dem. Flera av gruppmedlem-
marna uttrycker att de ser detta som en svår uppgift. Erik nämner att han tror att 
fokusgrupper med unga hade varit en bra metod eftersom unga har kontaktytor 
och kunskap som gruppen aldrig kommer att få själva. Fredrika tänker att hon 
gradvis kommer att läsa in sig på området genom att hon själv har barn som blir 
äldre.210 Beatrix beskriver en metod som kan liknas vid en form av observation 
hon ibland utför när det finns barn och unga på hennes arbetsplats Stadsdelsbiblio-
tek B:   

Tjuvlyssnar och googlar simultant, just när det är internetgrejer. Man tror man är ung tills 
man börjar prata med ungdomar. Allt jag lärde mig om internet lärde jag mig för 10 år sen. 
Just det här att göra egen research, att googla och se vart de hänger. Genom att ha grundläg-
gande kunskap så man kan ställa vettiga frågor.211 

 
Att skaffa sig en grundläggande kunskapsnivå för att kunna öppna upp för en 
konversation och bli inbjuden till ungas textvärldar är något som flera i gruppen 
uttalar sig om. Jag frågar sedan Beatrix om hon tror det räcker med research-delen 
för att bli insatt i ungas textvärldar. Hon anser att det måste räcka med research 
om man inte själv är intresserad, men hon tänker att det också beror på hur mycket 
man måste veta. Hon sätter det i relation till datorspel och säger:  

Man lär sig inte så mycket om man bara spelar några minuter. Att inte veta vad ett spel är 
men ändå försöka spela det är som att sälja in en bok man inte gillar. Göra research och stå 
för det, veta vad man vet. Det hänger ihop med att vara sig själv, vara personlig. Kunna säga, 
det här tycker jag är jättekul men det här gillade jag inte. Kunna prata om det istället för att 
fejka intresse. Inget i världen är mer nedlåtande än vuxna som fejkar intresse för ungdomar, 
det blir inte bra.212 

                                                
210 Inspelning och transkription, Fredrika i Unggruppen. (2013), 2013-03-11. 
211 Inspelning och transkription, Beatrix i Unggruppen. (2013), 2013-03-14. 
212 Inspelning och transkription, Beatrix i Unggruppen. (2013), 2013-03-14. 
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Att stå för vad man vet och vad man kan som bibliotekarie är även något som 
Clara tar upp. Hon menar liksom Beatrix att man ska stå för vad man represente-
rar och vara tydlig med vad det innebär att vara bibliotekarie. Som exempel tar 
hon upp hur detta blev aktuellt för henne under gruppens deltagande på UppCon: 

Exempelvis var vi på UppCon, om vi hade gått ut och sagt att vi kunde allt om Manga hade vi 
varit fjantiga. Men istället var vi där och sa att vi kan biblioteket. Hur kan vi sammanföra ert 
manga-intresse med vårt professionella kunnande? Vi är ju nyfikna på deras kunnande, ingen 
kan ju så mycket om ett ämne som en nörd och det är ju helt fantastiskt. Det engagemanget 
och det intresset, det vill man ju understödja och dra nytta av det om man kan.213  

 
Om vi utgår från Carringtons tankar om att begreppet literacy även innefattar hur 
vi formar och stärker våra identiteter, vilket även slutsatserna i det föregående 
kapitlet pekade på, borde detta innebära att Unggruppen genom att studera de in-
tertextuella budskapen i texterna och vad dessa ”länkar vidare till” skulle kunna 
sätta sig in i dem.214 Här är en möjlig tolkning av Claras citat att Unggruppen har 
studerat vad läsning av Manga ”länkar vidare till” och därför har intresserat sig 
för att vara med på konventet. Ett annat exempel som stärker antagande noteras 
under det observerade mötet där Unggruppen diskuterar kring sitt inplanerade 
besök på MultiCon i sommar. MultiCon beskrivs som ett konvent vilket samman-
för olika fandoms, vilket innebär att fan från serier så som Harry Potter, Glee och 
Hungerspelen träffas för att gå på föreläsningar och vara med på aktiviteter som 
anknyter till serierna. Detta ser Unggruppen inte som en marknadsföringsaktivitet 
för biblioteket utan som just som en möjlighet till fortbildning.215 Att studera vad 
som ”länkas vidare till” är även något som Daniellas metoder för att sätta sig in i 
olika textvärldar kan sägas relatera till. Jag frågar om hon försöker skaffa sig me-
toder för detta varvid hon svarar:    

Delvis, på arbetstid försöker jag hålla koll på vad som går på bio, vad som går på tv, vilka 
kulturer som det verkar pratas om. Jättesvårt, men jag gör det. Personligen går jag själv på 
ungdomsfilmer på bio eller kollar på ungdomsserier. Man snappar ju upp allting, man pratar 
med folk som säger den och har fått filmkontrakt till den boken, så då vet man att det kommer 
bli intressant.216  

 
Som citatet visar menar Daniella att uppgiften är svår och menar vidare att hon 
själv försöker bemästra den genom att ”skapa mervärde” i mötet med unga. Att 
skapa mervärde kan för Daniella innebära att berätta en anekdot om en författare 
hon själv har pratat med för en ung person när hon är ute i ”bokhyllan”. På så vis 

                                                
213 Inspelning och transkription, Clara i Unggruppen. (2013), 2013-03-22. 
214 Carrington, V. (2003), ”‘I”m in a Bad Mood. Let”s Go Shopping”: Interactive Dolls, Consumer Culture 
and a ‘Glocalized” Model of Literacy”, s. 84. 
215 Observationsanteckning 1, Möte inom Unggruppen. (2013), 2013-03-01. 
216 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 



 55 

kan hon koppla ihop texten med ett fenomen utanför biblioteket vilket Daniella 
menar skapar ett större intresse inför texten.  

Lärarna i Fast studie ansåg att var svårt att sätta sig in i barns populärkultu-
rella världar.217 Detta var något som resultaten från intervjuerna med Unggruppen 
även visade men till skillnad från Fast och fallet med lärarna har Unggruppen ak-
tivt börjat undersöka hur de kan dra fördelar av texternas populärkulturella värl-
dar. Att detta upplevs som svårt skulle kunna kopplas till Lankshear och Knobels 
tankar om encoded texts och hur dessa är kopplade till ett deltagande inom en sär-
skild social diskurs. Men genom att delta inom sociala diskurser så som UppCon, 
eller använda sig av fokusgrupper, får Unggruppen tillgång till den kunskap som 
uppstår genom delade intressen och nöjen.218 Men det framstår även av intervjuer-
na som att man som bibliotekarie inte bör ha som mål att nå ett fullt deltagande 
utan att Unggruppen snarare ser att deras deltagande definieras utifrån ramarna av 
bibliotekarieyrke. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan Unggruppens metoder för 
att sätta sig in i ungas textvärldar och skapa mervärde kopplas till vilket steg i 
approprieringen av dessa arbetsmetoder befinner sig. En möjlig tolkning utifrån 
vad som framkommit är att approprieringen av en ny syn på text i detta läge be-
finner sig någonstans mellan initial kontakt och systematisk prövning. Den initiala 
kontakten kan konstateras då vissa i gruppen precis har börjat bli förtrogna med 
hur redskapen beter sig medan andra snarare ligger på en nivå av systematisk 
prövning då de använder sig av redskapen inom vissa sociala praktiker och har 
börjat förstå vilka möjligheter och begränsningar som redskapen medför.  

Att förmedla passionerade intressen  
 
Inom detta tema ges en bild av hur gruppen i nuläget medierar och planerar att 
mediera eller förmedla de kulturella redskap som har utvecklas inom den samhäl-
leliga kontexten som de befinner sig inom. Temat inleds med ett avsnitt som 
skildrar uppfattningar av hur det är att mediera, så att säga tänka och agera, ge-
nom ett vidgat textbegrepp inom Unggruppen. Den andra delen fokuserar på att 
skildra Unggruppens upplevelser av att mediera digitala kulturella redskap som 
sociala medier och hemsidor.  

 

                                                
217 Fast, C (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med förskola och 
skola, s.184 
218 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 43. 
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Att agera genom andras kompetenser   
 
I avsnittet ”Projektaktiviteter” i projektplanen för I love stories finns två aspekter 
som kan sättas i relation till medieringen av kulturella redskap. Dessa pekar på att 
det inte behöver vara Unggruppen som direkt medierar eller utför aktiviteterna 
inom projektet. I samma avsnitt av projektansökan förklaras även att ”Unggrup-
pens arbete präglas av viljan att samarbeta med andra verksamheter, ta in andra 
kompetenser för att utveckla den egna kompetensen och verksamheten för att nå 
unga.”219 Projektplanen framhåller även att man vill att projektaktiviteterna bland 
annat ska:  

4. Skapa plats och möjlighet för unga att själva söka medel hos oss för att genomföra egna ak-
tiviteter som har en förankring till berättandet genom de former vi nämnt ovan. 

5. Anlita kulturutövare som genomför aktiviteterna på olika biblioteket med berättandet som 
den röda tråden.220   

 
De två aspekter som lyfts fram här talar för att det är målgruppen unga som själva 
ska genomföra aktiviteter genom att ansöka om medel till detta samt att andra 
kulturutövares kompetenser ska tas in på biblioteket. Jag tolkar det här som att det 
i båda fallen handlar om att lyfta fram andras kompetenser och att detta i sin tur är 
beroende av att ungdomarna bidrar med sitt deltagande. Att aktiviteterna är bero-
ende av ett deltagande är något som intervjuerna visar att Unggruppen ser som en 
utmaning och de anser att detta möjligt om man som ung inte upplever att biblio-
teket har höga trösklar. Detta är en intressant aspekt men då avsnittet fokuserar på 
bibliotekariens förmedlande roll av kulturella redskap lämnas denna fråga. Erik 
uttalar sig om hur det är att mediera text som bibliotekarie under tillexempel 
bokprat:  

Som bokpratare får man ge förslag, det är vi som bestämmer. Vi har ju alltid varit väldigt 
starka rekommendatörer. Folk vill ju få rekommendationer för de tror att vi vet något, och det 
vet vi ju. Men kanske inte mer än många andra som har koll på boktips.221 

 
Erik fortsätter sedan att utveckla dessa tankar och menar att vi idag lever i ett re-
kommendationssamhälle där det är den som rekommenderar som är den viktiga. I 
förhållande till sociala medier menar han att det beror på vem som lägger ut ett 
inlägg för att folk ska dela det vidare. Erik menar vidare att rekommenderandet är 
synonymt med bibliotekens traditionella bokliga verksamhet och vid frågan om 
detta blir annorlunda vid arbetet med ett vidgat textbegrepp svarar han:  

                                                
219 Projektplan I love stories, (2013). 
220 Projektplan I love stories, (2013). 
221 Inspelning och transkription, Erik i Unggruppen.(2013), 2013-03-19 
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Att vi försöker nå andras auktoritet, andras rekommendationer, lite så. Så vår auktoritet i I 
love stories blir ganska låg. Att andra aktiverar sig och gör saker, oavsett medieform. Vi har 
platsen, vi har tiden, kom hit och gör någonting.222  

 
Att agera genom att ta in andras kompetenser som medierar och förmedlar kultu-
rella redskap så som musik eller dans kan ses leda till andra arbetsuppgifter för 
Unggruppen. Detta beskrivs i intervjuerna som en slags organisatorisk uppgift där 
man som bibliotekarie träder in i rollen av projektledare som blir den som sam-
ordnar och arrangerar saker. Anna menar att hon under sin tid i Unggruppen har 
utvecklats och känner att hon nu har lättare för att ta tag i saker av detta slag.223 
Daniella som redan är programansvarig på Stadsdelsbibliotek D svarar här på om 
hon tror att arbetet med I love stories och ett vidgat textbegrepp kommer leda till 
ett annorlunda arbetssätt:  

Tror inte jag kommer jobba annorlunda, jag är redan programansvarig. Jag upplever att det tar 
mycket tid, fruktansvärt mycket tid. Dra fram sladdar, telefonsamtal, ja allt som man inte kan 
vänta sig. Man bär bord, man bär fruktansvärt mycket bord som bibliotekarie.224 

 
Att man som bibliotekarie på detta vis fungerar som en arrangör leder i sin tur till 
andra aspekter, vilket framkommer när Anna besvarar samma fråga:  

Vi kommer samarbeta med folk som är jättebra på det som de gör, vi kan inte hålla i allt 
själva, det gör vi ju inte. Dokumentation måste vi ju vara väldigt noggranna med, det är ju 
inte vi som håller i det. Vi måste prata mycket med de som gör dessa verksamheter. Som gör 
det vi vill ska göras.225  

 
Detta uttalande leder till mig till att fråga Anna om kommunikationen är viktig för 
att Unggruppen ska kunna vara säkra på att kulturutövarna levererar den aktivitet 
de har tänkt sig. Men detta visar sig inte vara vad Anna menar:  

Mera att vi är medvetna om hur de tänker, så att vi kan dokumentera på ett bra sätt. Ett pro-
jekt blir ju aldrig bra om man inte dokumenterar det bra. Hur mycket lär man sig av det om 
man inte har funderat på det?226 

 
Att Unggruppen själva inte har kontroll eller makt över förmedlingen sätts här i 
samband med en ökad betydelse av att noggrant dokumentera vad som sker för att 
kunna presentera en bra andrahandsåtergivning. Därför är en möjlig tolkning att 
det i fallet med Unggruppens och arbete med ett vidgat textbegrepp delvis är bib-
liotekariernas språkliga redskap som blir betydelsefulla. Detta ligger även i linje 
för hur man i projektrapporten från Läskonster inspirerades av hur LesArts, litte-

                                                
222 Inspelning och transkription, Erik i Unggruppen.(2013), 2013-03-19 
223 Inspelning och transkription, Anna i Unggruppen. (2013), 2013-03-15. 
224 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 
225 Inspelning och transkription, Anna i Unggruppen. (2013), 2013-03-15. 
226 Inspelning och transkription, Anna i Unggruppen. (2013), 2013-03-15. 
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raturhuset för barn i Berlin, valde att dokumentera sina koncept för att skapa en 
idébank.227  

Även om det hitintills lyfts fram exempel som pekar på att det inte är biblio-
tekarierna som själva medierar de olika uttrycken från ett vidgat textbegreppet 
finns det undantag inom gruppen. För att exemplifiera detta skildras nu avslut-
ningsvis fenomenet ur Beatrix synvinkel som jobbar med rollspel på sitt stads-
delsbibliotek. Beatrix berättar hur hon som nybliven bibliotekarie först upplevde 
att biblioteket främst förmedlade ”text” och ”bok”. Hon kände nästan ett gna-
gande dåligt samvete när hon först försökte få in rollspel som en programpunkt på 
sin gamla arbetsplats. Det dåliga samvetet plågar henne inte längre och hon har 
heller aldrig mött något motstånd för sina nya idéer bland sina arbetskamrater. 
Beatrix arbete går till så att hon i förväg planerar ramarna för en historia och un-
der spelets gång fungerar hon som en spelledare som för berättelsen framåt. I brist 
på andra utrymmen på Stadsdelsbiblioteket B får barnen och Beatrix sitta i biblio-
tekets personalrum, men detta är inte något som hon framhåller som ett stort pro-
blem. Dock kan detta bli problematiskt om hon i framtiden vill utveckla arbetet 
och arbeta med större grupper, något som Beatrix nämner att hon gärna skulle 
vilja göra. Beatrix ser en stor nytta med att erbjuda rollspel på bibliotek och ser 
det som ett forum där man utvecklas och kan berätta en historia tillsammans:  

Man tar ju en roll och låtsas vara någon annan och det är ju så otroligt betydelsefullt för folk 
som är lite blyga, de som inte tar för sig. Att spela någon annan är befriande eftersom man 
kan göra saker som man inte kan i vanliga fall. Det är befriande att vara någon annan i en 
grupp och se hur det fungerar. Det tror jag man skulle kunna göra mycket med.228 

 
Att jobba för att alla får vara med och rekommendera, delta, förmedla och därige-
nom och mediera text på bibliotek kan här ses som ett nytt sätt att nå fram till da-
gens postmoderna läsare och ligger i linje med den nya mentala inställning som 
lyfts fram i begreppet new ethos stuff. Att Unggruppen väljer att agera genom and-
ras kompetenser är ett fenomen som är möjligtvis har uppstått på grund av påver-
kan av ett antal kontexter. Influenserna från en större samhällelig kontext kan rela-
teras till Lankshear och Knobels definition av det Postmoderna text-paradigmet 
och de värden därinom som talar om öppenhet, flexibilitet, kollektiva insatser och 
samarbeten inför arbetet med en samtida och icke-linjär text.229 En annan influe-
rande kontext som står närmre Unggruppen är Uppsala Stadsbiblioteks biblioteks-
plan där man lyfter fram betydelsen av att stärka ungas inflytande över verksam-
heten och att dialogen mellan unga och bibliotekarier ska stärkas.230 Som tidigare 

                                                
227 Hedenström, S. & Lundgren, L. (2011), Litteraturhus, rum för läskonster, s. 8. 
228 Inspelning och transkription, Beatrix i Unggruppen. (2013), 2013-03-14. 
229 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 53. 
230 Uppsala kommuns hemsida > Kultur och fritid > Bibliotek> Dokument & Blanketter > Biblioteksplan för 
Uppsala kommun, s.7 
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nämnts menar Lankshear och Knobel att de två text-paradigmen inte nödvändigt-
vis behöver utesluta varandra. Detta fenomen kan även ses vara aktuellt inom 
Unggruppen då språkliga redskapen och därmed användandet av det moderna 
paradigmets linjära text fortfarande är betydelsefullt för att kunna föra vidare den 
kunskap som genereras inom gruppen. Det är även angeläget att lyfta fram att man 
som bibliotekarie även själv kan välja att mediera ett vidgat textbegrepp och att 
detta inte behöver vara problematiskt, vilket fallet med Beatrix och rollspelet vi-
sade. Dock är det något som skulle kunna ses vara kopplat till individens förut-
sättningar och intressen.  

”Gilla” men inte vara ”vänner”  
 
Inom Unggruppens kontext figurerar bland annat två digitalt uppbyggda kulturella 
redskap; det sociala nätverket Facebook och Uppsala Stadsbiblioteks hemsida 
Biblis UNGA-sida. Detta avsnitt kommer att skildra hur dessa nya kulturella red-
skap medieras genom Unggruppen.  

Intervjuerna visar att gruppmedlemmarna inte hyser något större förtroende 
för hemsidan Biblis potential att nå ut till ungdomar. Unggruppen tror heller inte 
att ungdomar använder sig av sidan i särskilt stor utsträckning. Man tänker sig att 
sidan främst utnyttjas då man behöver reservera eller låna om böcker och att de 
som använder sig av sidan på annat vis är de riktigt engagerade läsarna. Flera av 
gruppmedlemmarna menar att de inte är särskilt insatta i hemsidans utbud och 
under intervjuerna blir de både positivt och negativt överraskade av vad de ser när 
vi studerar sidan tillsammans. Hemsidan Bibli har en Webb 2.0-liknande karaktär 
vilket Lankshear och Knobel ser som en beståndsdel i begreppet new technical 
stuff och innebär att sidan möjliggör ett skapande och delande. Detta verkar dock 
inte vara något som gruppmedlemmarna enbart ser som positivt vilket följande 
citat pekar på: 

Det är för mycket fokus på att ungdomar ska tycka till, engagera sig och ge tips. Man är inte 
alls intresserad av att ge tips eller bygga nätverk på Bibli, det gör man på andra ställen. Men 
att bli ”Biblirecensent” har vi fått frågor kring.231 

Tanken med Bibli är att folk ska vara mycket mer engagerade och det vet vi. Det är jättesvårt 
och något som jag tror alla bibliotek har problem med. Sen kan man tycka vad man vill om 
utformningen. Men alla vill ju få folk att bli engagerade och det är svårt när det finns så 
mycket annat. Däremot måste man ha en bra hemsida. En sak som är jättebra är att man kan 
bli ”Biblirecensent” och få skriva recensioner.232 

 

                                                
231 Inspelning och transkription, Beatrix i Unggruppen. (2013), 2013-03-14. 
232 Inspelning och transkription, Erik i Unggruppen. (2013), 2013-03-19. 
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Beatrix och Eriks uttalande får här visa på gruppens allmänna uppfattning om att 
bibliotekswebbens försök till att generera en skapa/dela kultur är en svår uppgift 
för biblioteket. Men som det framgår av citaten är ”Biblirecensent” något som 
flera gruppmedlemmar under intervjuerna menar att de tipsar ungdomar om och 
ser som ett positivt inslag på hemsidan.233 Flera gruppmedlemmar menar att 
”Biblirecensent” är bra eftersom det ger ungdomar en möjlighet till att publicera 
sig och Erik menar att hemsidan har potentialen att bli en plattform för detta ef-
tersom den har många besökare varje dag vilket kan leda till att man kan bli 
sedd.234 Om gruppmedlemmarna själva hade fått ändra på sidan tänker sig exem-
pelvis Daniella att den skulle kunna byggas upp kring mervärden, så som att man 
kan få veta ”allt om Sci-fi”.235 Det finns även åsikter kring att sidan präglas av ett 
för tydligt bok fokus och Erik menar att man skulle kunna tipsa om andra medier 
så som tv-spel.236 Anna tänker att biblioteket borde ha mer riktade frågor när det 
gäller sociala medier och därför jobba utifrån den specifika målgruppen ungdo-
mar. Hon tänker sig att man borde ta reda på var ungdomar gillar att vara på nätet 
och sedan länka till UNGA-sidan därifrån genom att locka med tävlingar eller 
möjlighet till att bli publicerad. Dock är Anna av uppfattningen att biblioteket inte 
ska satsa på Bibli som en skapande och deltagande plattform: ”Jag skulle nog göra 
det för jag tror inte att bibliotek bör satsa på att vara ett socialt nav. Det känns inte 
som att det är det allra viktigaste för biblioteket.”237  

Facebook-sidan som är upprättad för projektet I love Stories har alla inom 
gruppen tillgång till men i nuläget den drivs främst av Anna som beskriver att hon 
kontinuerligt försöker uppdatera den med information om evenemang som är rik-
tade mot ungdomar och relaterar till kultur. Just nu drivs sidan på detta vis för 
främst för att hålla den levande, men när projektet I love stories är igång tänker 
gruppen sig att sidans karaktär kommer att förändras till att blir mer marknadsför-
ande av deras egna aktiviteter.238 Detta är något som även kommer på tal under det 
observerade mötet där det talas om att Unggruppen skulle kunna jobba för att 
även marknadsföra andras arrangemang riktade mot ungdomar istället för att alltid 
själv genomföra dem. Här påtalar Anna att hon redan försöker uppdatera Fa-
cebook sidan på detta vis vilket kan visa på att inte alla inom gruppen är medveten 
om Facebook-sidans nuvarande karaktär.239 Unggruppen beskriver i intervjuerna 

                                                
233 Att bli ”Biblirecensent” innebär att de som är mellan 13-19 år inom Uppsala län får prova på att vara bok 
recensenter. På Biblis Unga sida läggs det kontinuerligt upp ett antal böcker som man får ansöka om att re-
censera. När man har läst boken och skrivit sin recension publiceras den på hemsidan och man får även be-
hålla boken som tack.  
234 Inspelning och transkription, Erik i Unggruppen. (2013), 2013-03-19. 
235 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 
236 Inspelning och transkription, Erik i Unggruppen. (2013), 2013-03-19. 
237 Inspelning och transkription, Anna i Unggruppen. (2013), 2013-03-15. 
238 Inspelning och transkription, Anna i Unggruppen. (2013), 2013-03-15. 
239 Observationsanteckning 1,Möte inom Unggruppen. (2013), 2013-03-01. 
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sitt deltagande på Facebook som en form av nätverkande och ser det som bra sida 
att ”länka till” och att det är en enkel kommunikation- och informationskanal som 
främst står för ett matande utåt. Gruppen följer en gemensam policiy för biblio-
tekets som organisation vilket leder till att de endast får driva ”gilla”-sidor och 
inte ”vänner”-sidor. Anna menar att det än så länge endast är en handfull ungdo-
mar som följer sidan och att det främst är andra bibliotekarier eller människor som 
jobbar med liknande målgrupper som följer dem. Anna tror förövrigt att Facebook 
är på väg att bli omodernt bland ungdomar.240 Clara tror att det är svårt att skapa 
relationer till ungdomar på Facebook utan att först ha träffa dem241, något som 
även Beatrix instämmer i inom de två följande citaten:  

Hade jag varit yngre hade jag aldrig följt ett likande kulturevent på Facebook. Men för dem 
som följer oss är det bra. Det kostar oss inget att vara där och bygga nätverk. Ingen skada att 
vara där eller någonting man riskerar. Så kul är det ju inte att följa ett företag och så mycket 
har man inte att säga till dem. När man använder det med sina vänner blir diskussionen en 
helt annan.242  

Det kanske inte behöver vara ett misslyckande så länge det finns andra sätt att prata med oss 
och kontakta oss. Det behöver inte vara ett misslyckande att ingen gör det, man får betrakta 
det som en annan plattform.243  
 

Beatrix menar vidare att bibliotekets sätt att använda Facebook medför ett annat 
tilltal som inte skapar det sociala nätverk som sidan är till för att vara. Detta är 
något som de flesta i Unggruppen påtalar som ett problem inför arbetet med soci-
ala medier. Som det andra citatet visar menar hon att en frånvaro av deltagande 
eller kommentarer på sidan i sig inte behöver vara ett misslyckande då bibliotek 
bör betrakta sociala medier utifrån en annan plattform. Facebook ser hon även 
som ett bra medium eftersom man kan lägga ut foton som gör att man ser att det 
är ”riktiga människor” som håller i evenemangen. Även Daniella uttalar sig i 
samma anda kring fenomenet bibliotek och sociala medier: 

Jag tror att det finns en väldig övertro till sociala medier för det översvämmas så fruktansvärt 
mycket av folk som oss, som ska pumpa ut saker och synas. Hur man ska använda det på rätt 
sätt är jättesvårt men man måste ju ha en sida på Facebook, det är ju enklaste sättet att kolla 
upp någonting. Jag kan gilla bloggar rätt mycket, när man får till dem. Man glömmer att man 
måste fylla dem med innehåll, precis som med biblioteket måste man fylla dem med inne-
håll.244  
 

Här påtalar Daniella problematiken kring att bibliotek inte ser på sociala medier 
som en likvärdig verksamhet utan främst som en marknadsföringskanal. Hon tän-
ker sig att hon för egen del gärna hade haft Bibli som en grund fylld av artiklar 
                                                
240 Inspelning och transkription, Anna i Unggruppen. (2013), 2013-03-15. 
241 Inspelning och transkription, Clara i Unggruppen. (2013), 2013-03-22. 
242 Inspelning och transkription, Beatrix i Unggruppen. (2013), 2013-03-14. 
243 Inspelning och transkription, Beatrix i Unggruppen. (2013), 2013-03-14. 
244 Inspelning och transkription, Daniella i Unggruppen. (2013), 2013-03-04. 
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och mervärde och därifrån länkat till Facebook-sida. Att det hade varit en bra ut-
gångspunkt att betrakta de sociala medierna som likvärdiga de fysiska arbetsupp-
gifterna är även något som Claras uttalande visar på: 

När man jobbar med jobbsidor då ska man tänka att man är ute i informationsdisken. Precis 
den inställningen man ska ha utåt, du är ett ansikte utåt för ditt bibliotek.245 

 
Clara menar här att den mentala inställningen inför kulturella redskap eller arbets-
redskap i digital form borde kunna vara likställd med de kulturella redskap som 
finns i fysisk form på biblioteket. Detta leder henne till prata om att utmaningen 
blir att kunna ställa sig utanför sina egna värderingar och hitta samma principer 
för arbetet på webben, som då bör utgår från och är anpassade till mediet i sig. 
Detta kan kopplas till filmvetaren Mörners tankar om vikten av att bli bekant med 
mediets ”materiella dimension” och förutsättningar för att kunna utnyttja det.246 
Clara ser Bibli som Unggruppens officiella kanal utåt och menar även att webb 
och verklighet är något som bör spegla varandra för att användas på bästa sätt.247  

Så om Unggruppen inte tänker på Biblis UNGA-sida eller Facebook som ett 
deltagande plattform, hur kommer då dessa att användas inom I love stories? Att 
”gilla” men inte vara ”vänner” är något som avsnittet visar på skapar utmaningar 
när bibliotekarier arbetar med kulturella redskap eller arbetsredskap i digital form. 
Att intervjuerna så tydligt visar på Unggruppens skepticism inför dessa medium 
går med hjälp av New literacies att koppla till Lankshear och Knobels tankar om 
att begreppet new ethos stuff och Webb 2.0 innefattar olika varianter av deltagan-
dekulturer. Den första varianten identifierar de äger rum på sidor så som Fa-
cebook och Google, där stora företag äger den tekniska plattformen och till viss 
del sätter ramarna för hur på vilket sätt man kan delta på sidan. Till stor del är det 
då företagsmässiga och kommersiella intressen som ligger bakom en del av det 
skapande/delande som försiggår.248 Detta är något som Unggruppen under inter-
vjuerna har uppmärksammat styr deras eget deltagande på till exempel Facebook. 
Den andra varianten av deltagande som Lankshear och Knobel pratar om kan 
kopplas till den skapande/delande som går att finna på Bibis UNGA: sida och in-
nebär att besökaren drivs av ett personligt mål eller behov av information för att 
vara på sidan, som i detta fall kan vara att reservera en bok. Men det kan även 
innebära att skapa en egen text eller ett ting (en artefakt) vilket kan relateras till att 
unga kan bli ”Biblirecensenter” och då skapa en text samt bli publicerade på platt-
formen.249 Den tredje och sista varianten av skapande/delande är den form av del-
tagande som sker inom affinity spaces, så kallade sammanhörande sfärer, och det 
                                                
245 Inspelning och transkription, Clara i Unggruppen. (2013), 2013-03-22. 
246 Asplund Carlsson, M., Molin, G. & Nordberg, R. (2004), Texter och så vidare, s. 69. 
247 Inspelning och transkription, Clara i Unggruppen. (2013), 2013-03-22. 
248 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 82. 
249 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 82. 
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är här som Lankshear och Knobel menar att det digitala mediet som webbplatser-
na utgår och det sociala lärandet kommer till sin fulla rätt. Denna form av delta-
gandekultur menar de endast kan ske inom system som är uppbyggda från grun-
den av deltagarna själva, tillexempel inom en ”fankultur”. Här finns låga trösklar 
och stöd för varandras skapande vilket innebär att de som kan mer lär ut till de 
som kan mindre. Detta menar Lankshear och Knobel leder till att sociala kontak-
ter, identiteter och en känsla av meningsfullhet kan utvecklas.250 Detta kan kopplas 
till hur approprieringen och möjligheten att fullt ut använda sig av sociala medier 
och i förlängningen då förmedlingen och medieringen av dessa kulturella redskap, 
eller arbetsredskap, försvåras för Unggruppen. Detta eftersom verksamhetens ra-
mar inte ger dem möjlighet att utveckla den tredje mest meningsfulla varianten av 
new ethos stuff.   

Biblioteket som en mötesplats för nya kulturella redskap 
 
Intervjuerna visar att Unggruppens långsiktiga mål, förutom att befinna sig utan-
för bibliotekskontexten för att nå unga, även innefattar att de vill få unga att hitta 
tillbaka till biblioteket. I detta sista avslutande mindre tema, återkommer Uppsala 
Stadsbibliotek och biblioteket som kontext som utgångspunkter. Detta för att 
skildra hur uppfattningar av de nya kulturella redskapen och arbetsmetoderna på 
något vis påverkas av verksamhetens ramar, det vill säga om den ömsesidiga på-
verkan som modellen utgick från, går att ringa in.       

Majoriteten av Unggruppens medlemmar tror att de flesta unga främst ser 
biblioteket som en plats för böcker, läsning och studier eller som en plats där man 
kan umgås på ett kravlöst vis. Fredrika uttalar sig även om att hon tror att unga 
har en bättre bild av bibliotekets medieutbud:  

Ungdomar har sedan tidig ålder en annan bild av vad man lånar. När jag var liten lånade vi 
bara böcker. Ungdomar idag har snabbare fått lära sig att det finns tv-spel och mycket annat 
på biblioteket.251 

 
När jag frågar Clara vad hon tror att unga förknippar biblioteket med svarar hon 
att:  

Många förknippar det med böcker, läsande, lugn och ro. Det är bra, det ska det också vara. 
Men samtidigt så har de ju också möjligheten att påverka innehållet inom vissa ramar. Det 
tänker de inte på eftersom de ser det som en vuxeninstitution. En av möjligheterna är att de 

                                                
250 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 83. 
251 Inspelning och transkription, Fredrika i Unggruppen. (2013), 2013-03-11. 
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ska förstå detta. Om tre år hoppas jag på att ungdomarna i Uppsala säger: på biblioteket, där 
kan man faktiskt göra saker.252 

 
Clara framhåller här sina förhoppningar om att biblioteket i framtiden både kan 
vara en plats för boken, läsande och en plats där ungdomar kan göra saker, vilket 
är något som intervjuerna visar att resten av Unggruppen instämmer i. Erik menar 
att Uppsala kommun har ett stadsbibliotek som både kan vara ”en plats för läs-
ning, studier och plats för spontana händelser i bokhallen.”253 Beatrix instämmer 
delvis i påståendet om att biblioteket främst kopplas ihop med läsandet och upple-
ver att det är helt oproblematiskt att ha annan form av programverksamhet än bok-
baserad om den riktar sig mot yngre barn. Hon tror även att många biblioteks-
besökare idag är ute efter ett tyst rum och till skillnad från Erik upplever hon att 
hennes stadsdelsbibliotek inte kan vara både och samtidigt på grund av biblio-
tekets begränsade ytor.  

När Lankshear och Knobel lyfter fram internetkulturens påverkan i samhället 
och att det postmoderna paradigmet har förändrat synen på text påtalar de även 
den sociala kontextens betydelse för hur vi kan utöva literacies. När jag ställer en 
fråga om hur internetkulturen påverkar ungdomars syn på medier svarar Erik att 
han inte tror att ungdomar längre kommer till biblioteket och lånar filmer eller 
musik i särskilt stor utsträckning. Däremot tror han att de kanske kommer till 
biblioteken för att låna andra medier som dataspel som han menar inte är lika lätta 
att få tag i på annat håll.254 Erik fortsätter sedan att utveckla sina tankar: ”Sen har 
vi jättemånga ungdomar som inte har datorer hemma, som inte har råd eller vad 
som helst. Då är det också… där har vi ju en otroligt viktig roll.”255 Här tolkar jag 
det som att Erik påtalar bibliotekets demokratiska roll i samhället för att alla unga 
ska få ha tillgång till exempelvis datorer. Detta är något som även Lankshear och 
Knobel poängterar när de talar om att en begränsad tillgång till att utöva New lite-
racies kan leda till en känsla av utanförskap för individen. Ett utanförskap som de 
menar är av största vikt att samhällets institutioner, och i detta fall biblioteket, 
hjälper till att överbygga.256 Att detta överbyggande inte alltid går så smidigt är 
något som Erik och flera andra gruppen skildrar. Erik upplever att många besö-
kare blir irriterade när det låter mycket vid datorerna på biblioteket men menar att 
man måste förstå varför ungdomarna väljer att komma till biblioteket för att låna 
datorerna. Han menar att det är jätteviktigt för unga att få umgås via medier på ett 
sätt som är spontant och naturligt för dem. Vidare sätter han detta i relation till 

                                                
252 Inspelning och transkription, Clara i Unggruppen. (2013), 2013-03-22. 
253 Inspelning och transkription, Erik i Unggruppen. (2013), 2013-03-19. 
254 Inspelning och transkription, Erik i Unggruppen. (2013), 2013-03-19. 
255 Inspelning och transkription, Erik i Unggruppen. (2013), 2013-03-19. 
256 Lankshear, C. & Knobel, M. (2006), New literacies: everyday practices and classroom learning, s. 31. 
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individernas egen kontext: ”Hade de haft datorer hemma skulle de aldrig ha 
kommit hit, varför skulle de göra det?”257  

Beatrix delar upplevelsen av samma fenomen och beskriver hur det till hen-
nes Stadsdelsbibliotek B ofta kommer killar i 10-12 åldern som bokar båda barn-
datorerna för att sedan sitta mittemot varandra och spela samma spel. Hon beskri-
ver att de ofta ropar saker till varandra för att kommunicera om vad som sker i 
spelet och hon ser det som ett sätt att umgås som vuxna inte gör. Därför menar 
hon att vuxna kan tycka att det är ett störande inslag på biblioteket.258 Beatrix be-
kräftar Eriks tankar om att ungdomar i hög grad ”umgås via medier”: ”Det är helt 
naturligt för dem, det är klart man umgås både i spelet, och på riktigt, och ibland 
både och samtidigt.” Följande utsagor lyfts fram som exempel på hur mötet mel-
lan det moderna och postmoderna text-paradigmen kan te sig på bibliotek som är 
ett offentligt rum där individer med olika slags attityder och inställningar till text 
kommer att mötas. Lankshear och Knobel förklarar fenomenet vidare och menar 
att dagens ungdom till stor del även ser cyberrymden som en naturlig del av deras 
spatiala och fysiska rum.259 Men att biblioteket är en plats för mötet mellan dessa 
två paradigm behöver inte vara något negativt. Clara uttalar sig om detta och hur 
hon tror att internetkulturen istället kan gynna biblioteket: 

Visst blir mer tillgängligt men jag tror att behovet av det viktiga är större nu. Att det inte 
räcker med att man är aktiv i trådar i något forum på internet utan att man också vill ses och 
leva ut sitt intresse, som på olika konvent. Samordningen och gemenskapen kan ju byggas 
och förstärkas genom internet men någon gång måste den riktiga bekräftelsen på ens intresse 
eller person komma ur verkliga livet. Där tror jag att det fysiska riktiga mötet är jätteviktigt 
och blir viktigare. Plus att det som är så fint med internet, unga är rätt så stora kulturkonsu-
menter, men de ser inte på det som det. Jättesjälvklart att de gör musik eller lyssnar på musik 
eller håller på med foto eller målar, håller på med cosplay. Odlar sina passionerade intressen. 
Men de ser inte sig själva som kulturkonsumententer.260 

 
För att konkretisera hur denna ”bekräftelse” eller literacyaktivitet kan gå till ges 
nu ett exempel som utgår från det som Clara benämner som ”cosplay”. Cosplay 
eller Cosplaying en form av rollspel där man uttrycker sin tillhörighet inom en 
viss fan-kultur genom att skapa kostymer som gör att man efterliknar en karaktär 
ur en bok- eller filmserie. Lankshear och Knobel menar att denna slags literacy-
aktivitet kräver att individen är mycket insatt i sin karaktär och i den berättelse 
som spelas upp från ursprungsverket.261  

Att biblioteks fysiska utformning skulle kunna vara betydelsefull för att 
stödja ungas literacyaktiviteter lyfts även fram som ett av målen i projektansökan 
som syftar till att: ”minst 3 av stadsdelsbiblioteken inom Uppsala stadsbibliotek 

                                                
257 Inspelning och transkription, Erik i Unggruppen. (2013), 2013-03-19. 
258 Inspelning och transkription, Beatrix i Unggruppen. (2013), 2013-03-14. 
259 Lankshear, C. & Knobel, M. (2006), New literacies: everyday practices and classroom learning, s. 32. 
260 Inspelning och transkription, Clara i Unggruppen. (2013), 2013-03-22. 
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har haft fokusgrupper med målgruppen för att tillsammans utforma ungdomsplat-
ser inom dessa bibliotek”. En lösning och ett samtida exempel på hur man skapar 
fungerande ungdomsplatser är att göra som på det tidigare nämnda biblioteket 
PUNKTmedis i Stockholm som har utvecklats till att bli ett fristående ungdoms-
bibliotek. PUNKTmedis sätt att lösa bibliotekets arbete mot unga är något som 
flera inom gruppen uttalar sig positivt kring ser som en möjlig lösning för Uppsa-
las ungdomar, men det finns även åsikter inom gruppen som talar emot detta:  

Nej men det är jättebra i en så stor stad som Stockholm men här så tror jag nog snare att man 
ska utveckla de bibliotek som finns och ha olika zoner i befintliga rummet, ungdomshörnor 
som ungdomar har fått vara med själva och påverka. Aldrig tänkt så himla mycket på att man 
har ett åldersbestämt biblioteket, för mig är biblioteket väldigt o-åldersbestämt. Utan det är 
mer rummet man kan anpassa efter användarna.262  

 
Clara tror att problemet går att lösa genom att arbeta med zoner och ungdomars 
eget inflytande över dessa. Under intervjun med Beatrix frågar jag om hon tror att 
biblioteket är redo för att ta emot ungdomar utifall Unggruppen lyckas med sitt 
mål att skapa ett större deltagande på biblioteken i Uppsala:  

Nej, och det är ju en jättebra fråga. Jag tror att det är lättare att satsa på ungdomar och säga att 
Unggruppen är viktig så länge det är teoretiskt. Säg att vi skulle lyckas, att vi har massor, el-
ler det räcker med 10 ungdomar på vår ungdomsavdelning som är jätteliten här på [---]. Jag 
tror att vi skulle få problem direkt.263   

 
Detta uttalande återknyter till den problematiken som kan finnas i mötet mellan 
olika text-paradigm och att detta kan sätta bibliotekets värdegrund i gungning. 
Hör högt får man prata och hur får man vara i rummet? Beatrix nämner att de re-
dan har problem med att få barn och vuxna att dela på utrymmet och sätter även 
detta i relation till attityder hos besökare och personal. Clara uttalar sig mer hopp-
fullt kring det hela och tänker att Unggruppens arbete med projektet I love stories 
kommer att bidra positivt till utvecklingen av Uppsala Stadsbibliotek som en mö-
tesplats för unga. När jag frågar henne om biblioteket är redo för unga svarar hon:  

När projektet är slut är biblioteket det. Men biblioteken får ju utvecklas tillsammans med 
ungdomarna så det blir en växelverkan som gör att vi möter deras behov.264 

 
Detta avslutande tema av analysen har skildrat hur nya literacyaktiviteter kan 

komma till uttryck och tolkas inom Unggruppens bibliotekskontexter. Det visar på 
att biblioteksrummet till viss del sätter begräsningar för om de nya kulturella red-
skapen kan ta plats och att detta även påverkas av attityder hos andra användare 
och bibliotekarier.  

                                                
262 Inspelning och transkription, Clara i Unggruppen. (2013), 2013-03-22. 
263 Inspelning och transkription, Beatrix i Unggruppen. (2013), 2013-03-14. 
264 Inspelning och transkription, Clara i Unggruppen. (2013), 2013-03-22. 
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Slutdiskussion  

 
Syftet med min undersökning har varit att studera hur bibliotekarier arbetar med 
och ser på sina arbetsredskap i samband med lässtimulerande arbete inom ett lo-
kalt bibliotekssammanhang, där samhällets utveckling ger ingångar till ett nytt 
textlandskap. Undersökningen var utformad för att svara mot frågeställningarna:  
 

§ Hur ser bibliotekarierna i Unggruppen på ett vidgat textbegrepp inom sitt 
arbete på folkbibliotek? 

 
§ Hur agerar bibliotekarierna i Unggruppen via nya kulturella redskap då de 

bygger upp sin verksamhet för att kunna nå sin målgrupp unga? 
 

§ Hur påverkar bibliotekskontexten och dess organisation Unggruppens ar-
bete?  

 

Utifrån fallet med Unggruppen och undersökningens resultat har ett antal möjliga 
tolkningar av fenomenet gjorts som nu kommer att utvecklas vidare i denna avslu-
tande slutdiskussion. Tre teman kommer att belysa fenomenet; ”Att betrakta text 
som ett kretslopp”, ”Kuratorer av text i ett nytt medielandskap” samt ”Att erbjuda 
plats för literacyaktiviteter på bibliotek”. Temat avslutas med en övergripande 
slutsats och förslag på framtida forskning.  

Att betrakta text som ett kretslopp  
 
Hur skulle man kunna beskriva att bibliotekarierna i Unggruppen betraktar ett 
vidgat textbegrepp? Som temat ”Linjär eller icke-linjär text på bibliotek” visade 
så har bibliotekarierna i Unggruppen en tillåtande syn på olika mediers egenvärde 
och präglas därför inte av en hierarkisk syn mellan linjär eller icke-linjär text på 
bibliotek. Dock skulle man kunna hävda att den linjära texten har kommit att natu-
raliserats inom biblioteksverksamheten och därför upplevs som självklar i sin roll 
som kulturellt redskap och förmedlande källa.  
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Som Säljö framhåller behöver inte ett naturaliserande av text betyda att man full-
ständigt har behärskat eller utforskat text som ett kulturellt redskap. En tillåtande 
inställning inför textbegreppets potentiella omformning inom Unggruppen kan 
relateras till det sociokulturella perspektivets tankar om att våra kulturella redskap 
ständigt befinner sig i förändring. Detta sätter jag i relation till det faktum att 
Unggruppen anser att ett vidgat textbegrepp i förlängningen även kan stärka ungas 
identiteter och självförtroende förutom att det även kan väcka läslust.  

Detta leder fram till slutsatsen att det inte enbart behöver vara de svaga läsar-
na som gynnas av att bibliotekarier anammar ett vidgat textbegrepp som en ar-
betsmetod. I stort sätt skulle då alla unga kunna ses som gynnade av att bibliote-
karier anammar begreppet som ett arbetsredskap. I sin tur ställer detta vissa krav 
på hur man som bibliotekarie betraktar ett vidgat textbegrepp eftersom de något 
diffusa målbilderna ”ett stärkt självförtroende” samt ”ökad läslust” kan vara svåra 
att visualisera. Därför föreslår jag att denna målbild kan liknas vid metaforen av 
ett kretslopp. Detta innebär att alla delar i en större helhet hänger ihop, påverkar 
och gynnar varandra. Kretsloppet kan både ses som en liknelse för hur användan-
det av olika mediers uttryck gemensamt bygger upp ett självförtroende hos en 
individ. Det kan även användas för att tänka på hur sammanfogandet av olika me-
dier kan gynna varandra. Bibliotekarier som försöker förstå hur olika medier kan 
stimulera varandra och inte separerar de olika delarna i verksamhetens medieut-
bud kommer då antagligen kunna dra stor nytta av ett vidgat textbegrepp och då 
även av ungas populärkulturella världar. Att den multimodala texten i sig har ka-
pacitet att motivera och utveckla en hög literacy-kompetens var något som forsk-
ningen kring barns användande av multimedia-serien 39 Clues visade på.265 Här 
framhölls just att det låg en stor potential i att sammanfoga olika medier vilket då 
bekräftar kretslopps-metaforen för att förklara fördelarna kring användandet av ett 
vidgat textbegrepp.  

För att förstå hur bibliotekarierna i Unggruppen ser på sitt arbete med ett vid-
gat textbegrepp används metaforen av ett kretslopp. Kanske kräver detta sätt att 
tänka en öppenhet och vilja till att appropriera nya kulturella redskap och en för-
måga till att tänka i nya banor. Men som fallet med Unggruppen och även pro-
jektet Läskonster visar på är detta något som går att börja utforska inom dagens 
biblioteksverksamhet.  

Avsnittet ”Att sätta sig in i ungas textvärldar” avslutades med en tolkning 
kring var Unggruppen befann sig i processen av att tillämpa eller appropriera nya 
kulturella redskap eller arbetsmetoder. Tolkningen visade att de inför arbetet med 
en ny syn på text inom gruppen befann sig inom olika nivåer vilka rörde sig mel-
lan initial kontakt och systematisk prövning. Detta är något som jag nu kommer att 
utveckla vidare genom att koppla till det sociokulturella perspektivets syn på hur 

                                                
265 Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and Multimediacy”. 
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nya arbetsredskap tas upp inom verksamheter genom att använda begreppet in-
stitutionalisering.266   

Konstaterandet att approprieringen av det vidgade textbegreppet har påbör-
jats inom Unggruppen kan ur ett sociokulturellt perspektiv ses som en indikation 
på att de har börjat lägga grunder för vanor och ramar som i sin tur påverkar verk-
samheten. Detta leder till slutsatsen att det i fallet med Unggruppen sker en form 
av institutionalisering av ett vidgat textbegrepp. Detta är relevant för de kulturella 
redskapen och då det vidgade textbegreppets fortlevnad, eftersom de då har en 
möjlighet att tas upp i biblioteksverksamheten.  

Att ett vidgat textbegrepp håller på att tas upp i verksamheten leder mig över 
till att utveckla tankarna kring hur detta kan fylla en demokratisk funktion, vilket 
nämndes i avsnittet ”Kan ett vidgat textbegrepp gynna de svaga läsarna”. Genom 
att betrakta institutionaliseringen som påbörjad stärks följaktligen tesen kring att 
de kulturella redskapen kommer att tillgängliggöras och demokratiseras för unga. 
Att detta framstår som betydelsefullt går att koppla till den forskning som i upp-
satsen lyfter fram att delar av den samtida text som unga möter idag är präglad av 
en konsumtionskultur. Att bibliotekarierna i Unggruppen ser det vidgade textbe-
greppet som ett arbetsredskap kan ses som betydelsefullt ur två aspekter för Upp-
sala Stadsbibliotek som del i en större samhällelig kontext. För det första är det 
möjligt att det kan leda till att biblioteket som institution kan fungera överbryg-
gande i det glapp som kan uppstå mellan den moderna och postmoderna läsaren 
vilket både Fast, Lankshear och Knobel och Säljö hävdar måste tas i beaktande för 
att inte ungas literacy-förmågor kommer i dissonans med de traditionella literacy-
förmågorna. Ett överbryggande ska här inte tolkas som att den linjära texten bör 
ersättas av den icke-linjära utan snarare att den icke-linjära texten kan fungera 
kompletterande. För det andra skulle då Uppsala Stadsbibliotek kunna stå inför en 
möjlighet att fungera som en icke-kommersiell zon för samtida texter, vilket ökar 
tillgängligheten och motverkar det utanförskap som kan uppstå för unga utan stark 
köpkraft.  
 

Kuratorer av text i ett förändrat medielandskap  
 
För att vidare undersöka hur bibliotekarierna agerar med hjälp av sina nya kultu-
rella redskap och arbetsmetoder kommer jag nu lyfta fram två aspekter av Ung-
gruppens arbete mot unga från temat ”Att förmedla passionerade intressen”. För 
det första gav undersökningen stöd för att Unggruppen i sitt användande av nya 
arbetsmetoder främst väljer att mediera eller förmedla dessa genom andras kom-
petenser. Detta sågs ligga i linje med den mentala inställningen inom New litera-
                                                
266 Sekeres, D. C. & Watson, C. (2011), ”New Literacies and Multimediacy”. 
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cies begrepp new ethos stuff, där bland annat kollektiva insatser och samarbeten 
lyfts fram som centrala. För det andra visade intervjuerna på att man inom Ung-
gruppen upplevde vissa svårigheter inför att tillämpa (appropriera) och förmedla 
(mediera) kontextens sociala medier och hemsidor. Vilka konsekvenser kan detta 
ge för bibliotekarierna i Unggruppen och även folkbiblioteket i en större samhäl-
lelig kontext? 

I arbetet med ett vidgat textbegrepp och nya kulturella redskap visar under-
sökningen att Unggruppen främst har valt att försöka skapa delaktighet hos unga 
och agera för att andras kompetenser får förmedla nya kulturella redskap inom 
bibliotekskontexten. Att detta inte gällde för alla i gruppen framhölls dock som en 
viktig aspekt. Dessa två alternativ inför medieringen av nya kulturella redskap kan 
betraktas som två slags arbetsmetoder som i sin tur kan komma att påverka biblio-
tekariernas situerade identiteter. Den första arbetsmetoden där man agerar genom 
andras kompetenser leder till slutsatsen att det kan komma att utvecklas en slags 
sekundär mediering av nya kulturella redskap inom den givna kontexten, och att 
detta i sin tur kan påverka bibliotekariens situerade identitet. I fallet med Ung-
gruppen kan man säga att denna nya situerade identitet innebär att bibliotekarier-
nas projektledande roll förstärks. Den huvudsakliga utmaningen blir då att upp-
rätthålla en bra kommunikation mellan kulturutövarna och biblioteket samt lyckas 
skapa en delaktighet så att unga vill vara med på de tillställningar som erbjuds.  

Analysen i avsnittet ”Att agera genom andras kompetenser” tar upp konse-
kvenserna av Unggruppens förändrade situerade identiteter och den sekundära 
mediering som leder till att deras språkliga redskap får en större betydelse. För att 
kunna synliggöra och motivera bibliotekets kvalitativa verksamhet mot unga, som 
då inte baserar sig på antal utlån utan upplevelser, måste biblioteket på annat vis 
än via statistik kunna förmedla en bild av bibliotekets verksamhet gentemot sam-
hällets beslutsfattare. Hur detta dokumenteras, och om andra bibliotekarier poten-
tiellt kan dra nytta av detta, är en annan men intressant fråga.   

Det andra alternativet av förmedling som nu kommer att förklaras är en di-
rekt mediering av nya kulturella redskap och vad detta kan innebära. Att förmedla 
en icke-linjär text, som rollspel, kopplade jag till bibliotekariens personliga intres-
sen och förutsättningar, men även till den givna kontextens tillåtande inställning. 
Men kanske ryms det även ytterligare en dimension inom begreppet direkt medie-
ring. Förutom att det då kan innebära att man som bibliotekarie själv leder aktivi-
teter eller evenemang, skulle en direkt mediering av ett vidgat textbegrepp kunna 
gälla vilka medier man är villig att låna ut på ett bibliotek. En direkt mediering 
står då för möjligheten att betrakta de tidigare nämnda ”konstgjorda föremålen” 
eller ”rekvisitan” ur samtida texter som en del av mediebeståndet. Naturligtvis 
sker detta delvis redan på folkbiblioteken idag eftersom man ofta lånar ut dator-
spel, musik och film som har sitt ursprung från en bokserie eller liknande. Men 
här menar jag att man ytterligare kan expandera konceptet genom att exempelvis 
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låna ut de ”spelkort” som är en del av den tidigare nämnda multimedia serien 39 
Clues eller ett ”trollspö” från den välkända fantasy serien Harry Potter. Detta 
skulle då kunna betraktas som ett alternativt sätt att arbeta med en direkt medie-
ring av nya kulturella redskap för bibliotekarien. Här vill jag även återkoppla till 
föregående kapitel i slutdiskussionen som nämnde att folkbiblioteken skulle 
kunna utvecklas till att bli icke-kommersiella zoner för samtida text.  

Oavsett om det sker en direkt eller sekundär mediering av nya kulturella red-
skap menar jag att det sociokulturella perspektivets begrepp loopingeffekter blir 
betydelsefullt eftersom begreppet pekar på vikten av kommunikation och även 
dokumentation inom en grupp. Förekomsten av loopingeffekter blir då även bety-
delsefullt för att man ska kunna bygga upp en tolkningspraktik kring hur man som 
bibliotekarie medierar eller förmedlar text och ser på sin egen situerade identitet 
vid arbetet med nya arbetsmetoder.  

För att bibliotekarier överhuvudtaget ska kunna mediera nya kulturella red-
skap till unga bör det vara relevant att kunna sätta sig in i ungas textvärdar, vilket 
även analysen visade på att Unggruppen framhöll som en viktig aspekt. Här me-
nar jag att vi ställs inför vad man kan se som den samtida textens nackdel. Med 
detta sagt vill jag återkoppla till Kress tankar om att den samtida texten ibland blir 
svår att återskapa eftersom den kan vara individuell och fragmentarisk i sin karak-
tär. Kress menade med detta att den som läser bilder eller hemsidor även har en 
makt att ”designa” sin egen läsning av texten vilket gör att upplevelser på nätet, så 
som att vara aktiv forum eller på sociala nätverk, blir till upplevelser som är svåra 
att återskapa i andra hand för nyfikna bibliotekarier.267 Detta menar jag i sin tur 
ställer höga krav på bibliotekariernas metakognitiva och metakommunikativa för-
mågor som man ur ett sociokulturellt perspektiv framhåller präglar dagens kultu-
rella redskap. När man sätter dessa förmågor i relation till Unggruppens framstår 
det som att det dels blir av vikt för bibliotekarierna att förstå hur man kommer åt 
information om ungas textvärldar, dels att veta hur dessa världar är strukturerade 
samt även att förstå vad som är relevant att fokusera på när man till exempel be-
söker en hemsida.268 Analysen visade att Unggruppen har löst detta på olika vis. 
Dels försöker de aktivt snappa upp information om ungdomskulturen och dels 
försöker de att nå kunskap genom att komma i kontakt med ungas eget kunnande. 
Att här fortsätta att utveckla konceptet kring fokusgrupper verkar därför vara en 
god idé. 

 En aspekt som framkom som problematisk för Unggruppen var hur de inom 
Uppsala Stadsbibliotek som kontexten förhöll sig till Facebook och hemsidan 
Biblis UNGA: sida. Analysen visade, med hjälp av tolkningar ur New literacies 
och begreppet New Ethos stuff, att Unggruppen överlag inte upplever att det sker 

                                                
267 Kress, G. (2004), ”Reading images: Multimodality, representation and new media.”, s. 114. 
268 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 238. 
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en meningsfull mediering eller förmedling av dessa kulturella redskap. Detta rela-
terades till att det var verksamhetens ramar som delvis förhindrade den tredje va-
rianten av new ethos stuff från att utvecklas vilket innebär att ett socialt lärande 
och meningsfullt meningsskapande inte kan utvecklas. Detta konstaterande behö-
ver inte vara problematiskt i sig eftersom Unggruppens själva är av uppfattningen 
att biblioteket först och främst inte behöver vara ett socialt nav eller verka för en 
skapa/dela kultur på sina webbplatser. Att helt enkelt avstå från att försöka verka 
för ett socialt lärande på webben är ett förhållningssätt som gör att man kan 
komma runt problematiken av att det verkar vara svårt att skapa denna typ av del-
tagande från de ungas sida. Men vad kan detta förhållningssätt i sin tur leda till? 
Om man utgår från att det faktiskt är möjligt för biblioteket att hitta samma prin-
ciper för sitt arbete på sociala nätverk och hemsidor som används för arbetet på 
det fysiska biblioteket kanske avståndstagandet från att vara ett socialt nav på nä-
tet inte känns lika självklart? Som analysen visade tenderar biblioteken kanske att 
glömma bort det faktum att man måste fylla hemsidor med innehåll precis som 
man gör inom det fysiska biblioteket. Vad som är rätt eller fel väg att gå är svårt 
att uttala sig om, men fallet med Unggruppen pekar på att det ligger potential i att 
försöka sammanlänka bibliotekets digitala (till exempel hemsida) och fysiska 
verklighet (biblioteksrummet) på ett vis som gör att bibliotekarier och besökare 
känner sig tillfreds med att befinna sig på båda platserna. Detta skulle kunna leda 
till att det digitala mediet bättre kan komma till sitt rätt och att dessa nya kultu-
rella redskap i så fall kan approprieras och medieras till Uppsala Stadsbibliotek 
som kontext och nå användarna på ett mer meningsfullt vis.  
 

Att erbjuda plats för literacyaktiviteter på bibliotek 
 
I analysens avslutande tema skildrades hur nya literacyaktiviteter kan uttryckas 
och tolkas inom de kontexter som Unggruppen befinner sig inom. Undersökning-
en visade på att biblioteksrummet sätter vissa begräsningar för detta men att även 
attityder hos besökare och bibliotekarier avgör för huruvida de nya kulturella red-
skapen får ta plats inom kontexterna. Som undersökningens första avsnitt ”Ramar 
och tänjbara gränser” visade, definierades dessa kontexter som Unggruppen, Upp-
sala Stadsbibliotek och Uppsala. I denna avslutande del av slutdiskussionen 
kommer den ömsesidiga påverkan mellan kontext och kulturella redskap, vilket 
även uppsatsens teoretiska modell utgick från, att undersökas närmare.  

Unggruppen som kontext framstod i analysen som en bra grund för att våga 
testa nya idéer och tankar. Det framstod även som att man som individ har nytta 
av att själv vara personligt intresserad och engagerad av ungdomskultur men att 
detta även kan ”jämnas ut” genom att förlita sig på varandras kunskaper. Ana-
lysen visade även att synen på kunskap inom Unggruppen rymmer tankar om att 
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detta går att nå genom att tillämpa både praktiska och teoretiska metoder. Inom 
Uppsala Stadsbibliotek som kontext, där Unggruppen ramades in av något större, 
visade analysen på att Unggruppen till stor del arbetade för att möjliggöra ungas 
demokratiska rättigheter inom organisationen. Den tredje kontexten ”Uppsala” 
avgränsades i analysen till att gälla Unggruppens deltagande på konvent och mäs-
sor där de befinner sig för att etablera kontakt med unga. En tänjbar biblioteks-
kontext menade jag här även påverkade bibliotekariens situerade identitet eller 
yrkesroll som kräver att man som individ har en viss kunskap om ämnet men även 
känner en trygghet i den egna yrkesrollen. Inom dessa tänjbara kontexter, sam-
manhörande sfärer eller affinity spaces, argumenterade jag för att Unggruppen 
praktiserade en form av socialt lärande som kopplades till begreppet new ethos 
stuff. Med hjälp av dessa argument drar jag slutsatsen att Unggruppens syn på 
kunskap präglas av nya former av läs- och skrivkunnigheter så som de beskrivs 
inom New literacies. Detta eftersom Unggruppen syn på kunskap präglas av kol-
lektiva samarbeten samt att de aktivt försöker tar del av den expertis som finns 
hos unga inom särskilda tolkningspraktiker.269 

Vidare påverkar även Uppsala Stadsbibliotek som kontexten i relation till de 
metoder som Unggruppen använder för att skaffa kunskap om målgruppen unga. 
Här menar jag att den frihet och stöd som undersökningen visar att Unggruppen 
upplever att de har för att utveckla sin verksamhet har gjort att de vågar testa nya 
arbetsmetoder. Att få mer tid för detta arbete skulle underlätta för gruppen och är 
något som analysen visar kan påverkas av Uppsala Stadsbibliotek som kontext. 
Här handlar det om fördelning av tid och resurser, men eftersom biblioteket tappar 
besökare ur målgruppen borde detta kanske vara en satsning som är värd större 
insatser.  

Unggruppen har valt att definiera målgruppen unga i förhållande till hur de 
uttrycker sig och formar sina identiteter och har även valt att avgränsa detta till att 
främst gälla ungas passionerade intressen. Denna definition av målgruppen unga 
skulle då kunna säga medföra ett uteslutande av andra grupper som inte aktivt 
utövar dessa passionerade intressen, men en avgränsning kan ändå ses vara nöd-
vändigt för att kunna skapa en utgångspunkt för Unggruppens arbete. Att de då 
har valt att tänja ut sin kontext kopplar jag samman med hur Unggruppen valde att 
lösa det problem de stod inför när Uppsala Stadsbiblioteks nuvarande verksamhet 
för unga upplevdes otillräckligt. Svaret fanns då inte inom den givna kontexten 
och genom att istället bege sig ut till i den tänjbara bibliotekskontexten menar jag 
att Unggruppen har fått en verklighetsanknuten bild av att vissa unga idag betrak-
tar text som en aktivitet och som en del av sin identitet. Detta kan kopplas samma 
med vad man inom New literacies talar om som literacyaktiviteter. Detta ligger i 
linje med Anderssons tolkning av fenomenet eftersom han menar att kontexten 

                                                
269 Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2011), New Literacies, s. 81. 
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formar men även är formbar av sociala handlingar och att det i sin tur är sociala 
handlingar som ligger till grunden för ungas literacyaktiviteter.270  

Så ställer detta krav på att man inom biblioteket ska få agera och skapa me-
ning på nya sätt? En möjlig tolkning skulle kunna vara att folkbiblioteken måste 
utgå från den sociala handlingens premisser för att på ett tillfredsställande vis 
kunna erbjuda en plats för ungas literacyaktiviter. Detta innebär en möjlig pröv-
ning mellan de olika behov som måste kunna samsas på ett folkbibliotek. Ana-
lysen visar på att boken har en självklar och naturaliserad roll som bibliotekariens 
förmedlande källa. Även besökarnas behov av att biblioteket ska kunna vara det 
tysta rummet verkar vara väl förankrat. Att det kan bli problematiskt för det tysta 
och det sociala behovet att samsas på biblioteket menar jag kan ligga i att en soci-
al handling, så som att Användare X spelar upp sin låttext, skulle kunna sägas stå i 
motsats till den avkopplande tysta stunden som Användare Y samtidigt avnjuter 
med en tidning. Det framkom även att Unggruppen gärna vill att unga ska komma 
till biblioteket och att det inte bara är biblioteket som ska komma till dem. Detta 
innebär att det finns ett behov av att det finns en växelverkan mellan unga och 
biblioteket, vilket påpekades av en av gruppmedlemmarna. Temat ”Biblioteket 
som mötesplats” rymde tankar om att våra platslösa och digitala uttryck kräver en 
externalisering i ett fysiskt rum. En lösning kan då som sagt vara att studera vad 
de sociala handlingarna och literacyaktiviteterna som unga ägnar sig åt innebär 
för att sedan ta med detta i tankarna när vi utformar våra framtida bibliotek. Vilka 
slags rum behövs för att kunna spela datorspel utan att störa den tyste läsaren? Ska 
vi köpa in en symaskin så att unga kan sy upp cosplay kostymer? Fallet med Ung-
gruppen visar på att bibliotekarier genom att tänja ut sin kontext kan underlätta en 
harmonisk växelverkan och förståelse för text som medium och även för vilka 
medier som finns i samhället. I sin tur måste de då kanske även ta ställning till om 
dessa kan rymmas inom bibliotekskontexten. Om inte kanske metoder för att un-
derlätta detta bör utvecklas och uppmärksammas för att unga kulturkonsumenter 
och den icke-linjära texten ska kunna finnas på biblioteken i framtiden.  

Den övergripande slutsatsen är att fallet med Unggruppen visar på att biblio-
tekarier kan arbeta för att möjliggöra ungas demokratiska rättigheter inom organi-
sationen genom att kontinuerligt vidareutveckla sin kunskap om hur nya kulturella 
redskap utvecklas både inom och utanför biblioteket som kontext.  
 
 
 
 
 

                                                
270 Andersson, P. (2011), ”New Literacies i klassrummet: Vägar till en alternativ läs- och skrivpedagogik”, s. 
41. 
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Förslag på framtida forskning 
 
Efter arbetet med denna uppsats anser jag att det vore lämpligt att forska vidare 
kring hur man kan utveckla hjälpmedel för att underlätta arbetet med ett vidgat 
textbegrepp inom bibliotek, i stil med de guider och boktips som finns för för-
medling av den linjära texten. Detta är relevant eftersom alla bibliotekarier som 
förväntas arbeta mot ungdomar per automatik kanske inte är intresserade av ung-
domskultur. Men detta är även relevant eftersom det verkar vara en svår uppgift 
även för de som är genuint intresserade av barn- och ungas populärkulturella värl-
dar.  

Vidare kan forskning kring hur man på bästa sätt kan dokumentera projekt 
som utgår från ett vidgat textbegrepp på bibliotek vara av vikt utforska och om 
detta i sin tur kan hjälpa till att bygga upp en större idébank.  

Slutligen föreslår jag att det är av stor vikt att det bedrivs forskning kring hur 
bibliotekets fysiska rum kan anpassas för att kunna rymma både nya och gamla 
literacyaktiviteter samt unga kulturkonsumenter. Denna forskning kan förslagsvis 
bedrivas på ett tvärvetenskapligt plan och möjligtvis i samarbete med inrednings-
arkitekter eller andra fält som ägnar sig åt att utforska rumsliga förutsättningar.   
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Sammanfattning 

I uppsatsens inledning påtalas att medier influerar samhället och därigenom män-
niskors sätt att vara och känna. För att utveckla arbetsmetoder som svarar mot 
samhällets syn på text framhålls att dagens bibliotekarier bör ta detta i beaktan. 
Syftet med undersökningen är att studera bibliotekariers arbetsmetoder i samband 
med lässtimulerande arbete i ett samhälle som ses stå inför ett nytt textlandskap. 
Resultatet är en kvalitativ fallstudie som undersöker bibliotekarierna i tvärgruppen 
Unggruppen på Uppsala Stadsbibliotek och deras upplevelser av fenomenet. I 
kapitlet ”Bakgrund och tidigare forskning” presenteras forskning om samtida text, 
lässtimulerande arbete för barn och unga och bibliotekariers arbete mot unga på 
folkbibliotek.  

Det teoretiska ramverket består av ett sociokulturellt perspektiv så som det 
beskrivs av Roger Säljö. Teorierna lyfter fram tankar om att människan kommu-
nicerar och tänker inom en social kontext med hjälp av kulturella redskap. För att 
analysera de kulturella redskap som framträder används begrepp ur Colin 
Lankshear och Michele Knobels teorier inom forskningsfältet New literacies.  

Metodens analysmaterial består av sex kvalitativa intervjuer, en observation 
och en dokumentanalys. Undersökningen svarar mot frågeställningar om hur ett 
vidgat textbegrepp uppfattas, hur Unggruppen agerar genom sina kulturella red-
skap och om bibliotekets kontext påverkar Unggruppens arbetsmetoder.  

Slutdiskussionen visar på att Unggruppen anser att ett vidgat textbegrepp kan 
leda till att stärka ungas självförtroende och läslust. Slutsatsen förklaras via en 
metafor där ett vidgat textbegrepp liknas vid ett kretslopp som ses gynna både 
individ och medium. En institutionalisering av ett vidgat textbegrepp sätts i relat-
ion till Uppsala Stadsbiblioteks möjlighet att fungera som en kommersiellt neutral 
zon för samtida text. Resultatet visar även att Unggruppen främst medierar eller 
förmedlar nya kulturella redskap genom andras kompetenser varvid följderna av 
en sekundär eller direkt mediering behandlas. För att folkbiblioteket som fysiskt 
rum och kontext ska kunna erbjuda en plats för ungas literacyaktiviter framhålls 
avslutningsvis vikten av att utgå från innehållet i aktiviteten och den sociala hand-
ling som uppstår.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Inledning 
 

Var gick du din utbildning till bibliotekarie?  Berätta lite om hur länge du har ar-
betat som bibliotekarie. 

Tema: Unggruppen som kontext 
 

Hur länge har du varit en del av Unggruppen? Hur kom det sig att du sökte dig till 
denna grupp? Hur skulle du beskriva Unggruppens arbete? Hur ofta ses ni? Vilken 
typ av kontakt finns inom gruppen? Hur upplever du att det är att jobba i en 
tvärgrupp? Hur ser du på din roll i gruppen?  
Finns det något som du är särskilt intresserad av? Något som du är mindre intres-
serad av? Finns det någon i gruppen du skulle kunna vända dig till för att få hjälp 
eller stöd? 

Tema: Kunskap 
 

Upplever du att det finns en gemensam syn på vad ni ska nå för mål inom grup-
pen? Kan du utveckla vad detta kan vara? 
Har du några tidigare erfarenheter av lässtimulerande projekt? Har du några andra 
erfarenheter som du känner har byggt upp din kompetens eller självförtroende 
inför ditt arbete med ungdomar?  
Hur får du kunskap om målgruppen? Vilka har varit delaktiga på era aktiviteter än 
så länge? Vilka tror du inte är delaktiga? Vad krävs det för att nå delaktighet? 
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Tema: Redskap 
 

Håller du med om att biblioteken främst är en plats för böcker och läsning? 
Har du någon uppfattning vad unga tänker att man gör på ett bibliotek? 
Det finns de som hävdar att man kan särskilja dagens unga som föds in i en kultur 
av internetanvändande och de som närmat sig internetkulturen efterhand. Man 
menar då att man använder internet på olika vis. Hur ser du på det? 
Håller du med om att det är en skillnad från när du själv var ung?  
Vad känner du att det krävs av dig som bibliotekarie för att nå fram till ungdo-
mar? Vad känner du att du behöver för hjälpmedel för att lyckas med detta? 
Har du jobbat på något vis du inte har gjort tidigare sedan du gick med i Ung-
gruppen? Kan du ge ett exempel på ett tillfälle då du känner att du har arbetat på 
ett vis inom gruppen som du känner har varit särskilt meningsfullt?   

I love stories 
Detta projekt kommer att utgå från synen på text i en vidgad form, det vill säga 
fokusera på själva berättelsen oavsett vilket medium. Hur sätter du dig in i dessa 
textvärldar? Kan du/Tror du att det går att jämföra detta arbetssätt med en tradit-
ionell syn på text som tryckt medium? De finns de som hävdar att det är de svaga 
läsarna som gynnas av andra vägar in till texten än de som anses vara straka lä-
sare. Hur ser du på det?  
Om du föreställer dig att projektet är igång, hur tror du att din roll i projektet 
kommer bli? Vad föreställer du dig att dina arbetsuppgifter kommer att bli? Hur 
tror du att projektet kommer att gå? Om du föreställer dig att projektet är avklarat 
och du känner att det blev lyckat, vad är det då du ser framför dig?  

Facebook.com/ILoveStoriesUppsala 
Här används en bärbar dator för att studera gruppens Facebook-sida för I love 
stories projektet. 
Hur ser du på Facebook-sidan? Vad får ni ut av att använda er av den? Vilka är 
delaktiga i att lägga upp poster? Vad är målet med att använda sociala medier för 
Unggruppen? Hur har det gått än så länge? 

Bibli.se/unga 
Här används en bärbar dator för att studera gruppens Uppsala Stadsbiblioteks 
hemsida Bibli.se/unga.  
Vad har du för tankar kring hemsidan? Om du hade fått bestämma, hade du ändrat 
något? Vad tror du att den förmedlar? Har du någon uppfattning om ungdomar 
hittar till sidan? Har du själv tipsat om den någon gång?  
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Bilaga 2: Mall för observationsanteckning 

 
Observationsanteckning nummer:  

 
 

Obs: k = observatörens kommentarer 
 

Utifrån mina frågeställningar kommer jag att fokusera på det som sägs om 
gruppens samarbete, redskap, syn på kunskap och kontext. Fokus ligger på att 
fånga upp direkta citat eller det viktigaste som sägs av olika personer. 

 
 

Tid:  
 
 

Plats: 
 
 

Syfte:  
 
 

Deltagare och dess roller:  
 
 
 
 

 
En skiss över miljön: 

 
 
 

 
 


