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Abstract
The purpose of this thesis is to study how children's librarians in public libraries use non-fiction books in their 
work to promote reading.
   My research questions are: What methods do children's librarians use för promoting non-fiction books? Are 
there children who can gain more from non-fiction books than other children do? Are there any differences in 
working  with  fiction  and  non-fiction  books?  To  answer  these  questions  I  have  interwieved  five  children's 
librarians about their methods, attitudes and thoughts on non-fiction books.
   The result shows that all of the librarians use non-fiction when it comes to promotion reading but not to the 
same extent. Some hardly use it at all, mainly because the schools that they are serving demands fiction books 
when practicing reading skills. while others use it but in less extent than fiction, as a way of separating the 
library reading from school work eyither because they want to keep the experience of reading in the library apart 
from school work or because they find it more effecient to do so. 
   Some librarians see non-fiction and fiction as equally important in helping children to find the joy of reading, 
and use it in book talks, when reading aloud, different bookrelated activities and in displays. 
   Non-fiction books can offer opportunities to different age-groups as well as other ways of approaching the text.
   The study shows that boys are slightly more reluctant readers and are more keen on reading non-fiction. Non-
fiction can be a good way for children who don't enjoy reading to approach books, by focusing on their interests 
and the possibility of learning more about them. At the same time, non-fiction books can also give rise to furher 
reflections, by the children themselves, as well as in their interactions with the librarians, and, perhaps most 
important give them a joy of reading. 

 The study indicates that when children are introduced to a variety of genres, the difference between the reading 
skills of boys and girls is reduced. This shows that attitudes towards reading plays an important part in how 
children perceive literature and offers a way to include more children in the work of promoting literature and the 
joy of reading.
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Inledning

Att besitta en god läsförmåga är helt nödvändigt i dagens kunskapssamhälle. Vi 
omges av mängder av texter och information, budskap, tecken att tolka, sovra och 
förhålla oss till. Utan den kompetensen hamnar vi snart utanför, vare sig det gäller 
skolan, arbetslivet eller den sociala sfären. För att förstå omvärlden behöver vi 
kunna läsa, men också förstå det som presenteras för oss via olika medier.

Det enda sättet att lära sig att läsa är att fortsätta öva, att läsa och läsa igen. 
”Läsförmåga  är  naturligen  nära  sammanlänkat  med  läsvanor  och  läslust. 
Sambanden kan förmodas gå åt båda håll, dvs. den som tycker om att läsa blir 
bättre på aktiviteten och den som är bra på att läsa kommer att läsa mer och på så 
sätt utveckla sin förmåga ytterligare. Detta skapar en spiral som lätt blir negativ 
för den som aldrig når en viss nivå i sin läsförmåga”, skriver författarna till den 
statliga utredningen Läsandets kultur (SOU 2012:65, s. 63).

Att  väcka  läslust,  främja  barns  och  ungdomars  läsning,  är  därför  ett  av 
folkbibliotekens viktigaste uppdrag. Med den nya bibliotekslagen, som trädde i 
kraft 2014, förtydligas uppdraget ytterligare:

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja 
deras  språkutveckling  och  stimulera  till  läsning,  bland  annat  genom att  erbjuda  litteratur 
utifrån deras behov och förutsättningar.

Samtidigt som det aldrig varit så viktigt att kunna läsa och tillägna sig kunskap 
sjunker läsförståelsen hos barn och ungdomar i Sverige och har gjort så under en 
lång tid, visar bland annat de båda stora internationella läsundersökningar som 
svenska elever deltar i, PIRLS (Progress in International Reading Literacy) och 
PISA (Programme for International Student Assesment). Svenska femtonåringars 
läsförståelse har markant försämrats sedan år 2000. Andelen svaga läsare har ökat 
bland både pojkar och flickor, men i större grad hos pojkar. Nästan en fjärdedel av 
pojkarna saknar den grundläggande läsfärdighet som är en förutsättning för att 
läsning ska upplevas som lustfyllt medan motsvarande siffra hos flickor ligger på 
en tiondel (SOU 2012:65, s. 53–55). I  Läsning, läsvanor och läsundersökningar 
konstaterar författarna Ulf Fredriksson och Karin Taube utifrån PISA-studierna en 
konstant skillnad i läsförståelse till  flickornas fördel, där den största skillnaden 
återfinns i kategorin ”reflektera och utvärdera” (2012, s. 73).
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Författarna konstaterar också att  förutom kön är social  bakgrund en faktor 
som slår igenom när det gäller läsprestationer: elever med välutbildade föräldrar 
och  fördelaktig  socioekonomisk  bakgrund  tycker  mer  om  att  läsa  och  har  en 
hemmiljö som stimulerar läsande (s. 165)

 Med detta i åtanke fångades jag av en artikel i  Språktidningen (2012), som 
behandlar pojkars läsning. Den diskuterar det stora läsintresse som boken Jag är  
Zlatan  av David  Lagercrantz och  Zlatan Ibrahimovic  skapade,  inte  bara  bland 
redan vana läsare utan även bland unga killar som aldrig tidigare tittat åt en bok 
eller frivilligt besökt ett bibliotek. Bo Sundblad, universitetslektor i pedagogik vid 
Stockholms universitet, menar i artikeln att Zlatanboken kommer att rädda vissa 
tonårskillar genom gymnasiet. Vidare talar han om problematiken kring det han 
kallar ”glesbygdspojkar”, killar med (framförallt) pappor som aldrig läser böcker 
och som dessutom förmedlar vidare till sina barn att det är omanligt att läsa. Det 
är just  bland dessa, tonårskillar från lägre socialklasser, som läsförståelsen och 
intresset för läsning är som lägst (Johnsson-Smaragdi och Jönsson 2002, s. 18).

Jag började  fundera på  hur  man tar  vara  på den  chans som uppstått  med 
Zlatanboken, hur man arbetar med de läsare som kanske för första gången hittat 
till ett bibliotek och vilka böcker man går vidare med. Jag fann att faktalitteratur, 
som Jag är Zlatan, är en genre som av många forskare framhävs som effektiv för 
att väcka ovana läsares läslust (Doiron, 2003, s. 43–44, Dayton-Sakari och Jobe, 
2003,  s.  21–22).  Flera  studier  visar  dessutom  att  många  pojkar  föredrar 
faktaböcker framför skönlitteratur (Fredriksson och Taube, 2012, s. 82, Limberg, 
2002, s. 60). 

Trots  detta har  i  stort  sett  alla lässtimulerande projekt som genomförs vid 
bibliotek ett skönlitterärt fokus (Sandin, 2011, s. 78). Faktaböcker tycks dessutom 
ha en tillbakadragen roll när det gäller arbetet med att öka läsglädjen hos barn och 
ungdomar även utanför projektformen, vilket ett flertal uppsatser i ämnet kunnat 
konstatera  (Eriksson och  Magnusson  2006,  s.  56  Mauritzson och  Wijk,  2008, 
s. 57).

Syfte och frågeställningar 

Läsförståelsen  hos  svenska  barn  tycks  vara  på  stadig  nedgång och  gapet  dels 
mellan  flickor  och  pojkar  och  dels  mellan klasstillhörigheter  ökar.  Utifrån  det 
faktum att många barn föredrar faktalitteratur framför skönlitteratur, vilken är den 
förhärskande  genren  när  det  gäller  lässtimulering,  är  mitt  syfte  att  undersöka 
faktabokens  användande  i  det  läsfrämjande  arbetet  hos  ett  antal  barn-  och 
ungdomsbibliotekarier. Som ett komplement till  den forskning som redan finns 
inom detta område vill jag studera hur dessa arbetar med faktaboken i hela den 
lässtimulerande  processen,  från  skyltning  till  referenssamtal,  till  bokprat  och 
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diverse uppsökande verksamheter. Min hypotes är att förståelsen för faktabokens 
fördelar  har  ökat  de  senaste  åren.  Bland  annat  nämnde  en  av  uppsatsens 
informanter i ett inledande samtal att just Zlatanboken gett henne nya idéer om 
hur hon ska jobba läsfrämjande. Samma informant upplevde också att utbudet på 
lättlästa faktaböcker har ökat den senaste tiden.

Med  min  uppsats  hoppas  jag  kunna  ge  exempel  på  hur  faktaboken  kan 
införlivas i det pågående läsfrämjande arbete som oftast redan bedrivs, med ett 
skönlitterärt  fokus.  Genom  att  belysa  de  bakomliggande  förutsättningarna  för 
barns läsning vill jag också visa på behovet av faktaböcker i denna praktik. 

Utifrån detta har jag formulerat följande frågeställningar: 
Vilka metoder beskriver barn- och ungdomsbibliotekarier att de använder i sin 

läsfrämjande verksamhet med faktaböcker? Upplever bibliotekarier att vissa barn 
har ett större behov av faktaböcker än andra? Upplever bibliotekarier att det finns 
en skillnad i att arbeta med faktaböcker och skönlitteratur?

För att undersöka dessa frågor kommer jag att intervjua fem barn- 
och ungdomsbibliotekarier på fyra bibliotek. 

Avgränsning

Jag har valt att fokusera på det återkommande arbetet i den dagliga verksamheten 
istället  för  tillfälliga  projekt  med faktaboken i  fokus,  då  de är  ytterst  fåtaliga. 
Kerstin Rydsjö och Anna-Karin Elf (2007) konstaterar också att nationella projekt 
ger draghjälp åt det vardagliga arbetet, bland annat genom genomslag i 
media, men att de inte tycks bidra till någon metodutveckling, på grund av 
tidsbrist och för att projekten sällan är självvalda (s. 96). 

Uppsatsen koncentrerar sig på folkbibliotek, även om flera av uppsatsens 
informanter även arbetar mot skolor då skolbibliotek i närområdet saknas. 

I min uppsats vill jag lyfta fram faktabokens roll i läsfrämjande arbete och be-
handlar inte diskussionen om den digitala utvecklingens möjligheter i detsamma. 

Begrepp

Läsfrämjande/lässtimulerande arbete.  ”Läsfrämjande arbete” är det traditionella 
uttrycket  för  barnbibliotekens  arbete  med att  utveckla  barns  läsning,  och  som 
används  av  Kulturrådet.  I  boken  Barnbibliotek  och  lässtimulans används 
begreppet  ”lässtimulerande  arbete”,  en term som mer betonar  uppmuntran och 
samspel, enligt författaren (Sandin, 2011, s. 12). I denna uppsats används jag mig 
av de båda begreppen som likvärdiga.
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Ovana läsare. Olika forskare använder sig av olika begrepp för att beskriva barn 
och unga som är läskunniga men av olika anledningar inte läser av egen vilja; 
läsovilliga,  ovana läsare,  läsare under utveckling,  ovilliga läsare.  Jag använder 
mig  av  samtliga  dessa  begrepp  och  anser  dem vara  synoyma.  Lässvaga barn 
betecknar de barn vars ovilja att läsa hänger samman med svårigheter att läsa, 
eller som vill läsa men inte riktigt besitter färdigheten.

Faktabok. Elsa  Goméz,  chef  för  Mittuniversitetets  bibliotek  i  Härnösand, 
använder sig av termen faktabok i sin bok  Faktaboken som pedagogisk resurs 
(2008) och menar att det är det begrepp som vunnit störst terräng i den litteratur 
som finns.  Jag  kommer  huvudsakligen  att  använda mig av  samma term,  men 
använder  mig  sporadiskt  av  faktalitteratur,  facklitteratur  och  fackböcker, 
huvudsakligen för variationens skull.

Barn/ungdomar. Min undersökning rör alla barn som innefattas i lässtimulerande 
åtgärder, från förskolebarn till gymnasieelever. Förhoppningsvis klargörs det av 
sammanhanget vilken ålder som avses när detta är nödvändigt.

Kontext

För  att  sätta  in  min  uppsats  i  ett  sammanhang  ger  jag  nedan  en  kortfattad 
bakgrundsteckning av de områden uppsatsen behandlar innan jag i nästa kapitel, 
Litteraturgenomgång,  diskuterar  relevant  forskning  för  ämnet,  vilken  även 
inkluderar amerikanska  och  brittiska  studier.  Även  om  traditionerna  kring 
lässtimulerande  arbete  och  bibliotek  skiljer  sig  åt  mellan  USA,  England  och 
Sverige anser jag att många av de problem vi ställs inför idag är likartade och att 
forskningen är av betydelse även i en svensk kontext. 

Faktaboken 
Medan  den  svenska  skönlitterära  barnlitteraturen  har  en  omistlig  roll  i  vårt 
kulturarv  och  i  forskningen  har  faktaboken,  särskilt  för  barn,  haft  en  mer 
underställd roll och till och med blivit ifrågasatt som genre, skriver Elsa Goméz i 
Faktaboken  som  pedagogisk  resurs (2008),  även  om  både  forskningen  kring 
facklitteratur och utgivningen av barnfaktaböcker har ökat på senare år. Den typ 
av text som den nutida människan oftast möter är olika slag av facktext. Att kunna 
tillgodogöra sig all  information vi behöver i  ett  modernt samhälle  är  en förut-
sättning  för  människors  deltagande  i  samhället.  För  att  kunna göra  det  är  det 
viktigt att förstå villkoren för dessa texter, hur de produceras, sprids och blir lästa. 
Särskilt viktig i denna process blir facktexter som riktar sig till barn, då de ger 
dem kunskaper om verkligheten och värderingar, menar Goméz (s. 12–16).
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Där en skönlitterär bok berättar en historia är huvudsyftet för en fackbok att 
beskriva, informera eller rapportera. Den skönlitterära boken har oftast en tidsaxel 
som för handlingen framåt och en spänning som byggs upp för att  i  slutet  av 
boken få sin upplösning medan faktaboken baseras på fackkunskaper som kan 
organiseras på olika sätt, exempelvis som förklaringar, instruktioner, illustrationer 
eller rapportering, och hjälper läsaren att tänka och reflektera över innehållet. Den 
goda faktaboken lär barn att tänka, inte vad de ska tänka, skriver Goméz (s. 26).

Det sistnämnda passar in även på en välskriven skönlitterär bok, och inom 
begreppet faktabok ryms många definitioner och typer av böcker. Goméz menar 
att  det  kan ”vara meningsfullt  att  se  faktaböckerna som hemmahörande på  ett 
kontinuum mellan ren skönlitteratur och läroböcker”, där ren fiktionslitteratur hör 
hemma på ena kanten,  däremellan sakligt  orienterad fiktionslitteratur,  faktabok 
gestaltad för att ge emotionell upplevelse, enbart saklig gestaltad faktabok och på 
andra  kanten  lärobok,  vetenskaplig  text.  Faktaboken  rör  sig  då  huvudsakligen 
mellan kategorierna faktabok gestaltad för att ge emotionell upplevelse och enbart 
saklig  gestaltad faktabok,  medan rena  handböcker  och  uppslagsverk  hamnar  i 
kategorin lärobok, vetenskaplig text (s. 23). 

Förutsättningar för läsförståelse och läsning
Fredriksson  och  Taube  diskuterar  i  Läsning,  läsvanor  och  läsundersökningar 
(2012) hur faktorer som ålder, kön och socioekonomisk bakgrund spelar in i våra 
läsvanor  utifrån  resultaten  i  internationella  läsundersökningar  som  PISA och 
PIRLS. Som ovan nämnts har andelen svaga läsare bland svenska elever ökat, 
mellan år 2000 och år 2009. Andelen goda läsare har mellan samma år minskat 
generellt, men bland de högpresterande grupperna återfinns fler flickor än pojkar, 
medan de bland de lägst presterande grupperna finns fler pojkar än flickor (s.163)

Hemmiljön  har  en  stor  betydelse  för  barns  läsförståelse.  Den  studeras  i 
läsundersökningar oftast utifrån föräldrars ekonomiska och sociala status; förutom 
att det krävs en bra ekonomi för att kunna stödja barnets läsutveckling krävs det 
också  en  medvetenhet  om  hur  barnet  ska  stödjas.  Till  stor  del  kommer  väl-
utvecklade läsare från hem med hög socioekonomisk status och en positiv attityd 
till läsning (s. 85–86). Skillnaden mellan barn från olika miljöer har ökat markant 
sedan år 2000, liksom skillnaden mellan olika skolors läsprestationer (s. 165).

Författarna diskuterar  också olika förklaringsätt  till  diskrepansen i  flickors 
och  pojkars  läsförmåga.  Förutom  neurologiska  förklaringar  som  att  flickors 
hjärnor utvecklas snabbare än pojkars eller att språkstörningar, som dyslexi, är 
upp  till  två  gånger  vanligare  hos  pojkar,  använder  sig  också  Fredriksson  och 
Taube av ett sociokulturellt perspektiv. Barn lär sig mycket tidigt i livet hur de ska 
agera enligt de förväntningar som föräldrar och andra vuxna i deras omvärld har 
på  deras  beteenden. Flickor  lär  sig  att  vara  lydiga  och  omhändertagande  och 
pojkar  starka,  äventyrliga  och  risktagande  (s.  81).  Läsning,  framförallt 
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skönlitteratur, och språkträning ses som kvinnliga aktiviteter medan ämnen som 
teknik  och  fysik  anses  manliga.  Enligt  en  sådan  terori  kan  den  minskade 
skillnaden mellan pojkar och flickor vad gäller digital läsning förklaras med att 
pojkar är mer resultatinriktade och snabba med att prova på ny teknik (s. 81–83). 

Faktabokens roll i lässtimulerande arbete
Att  arbeta  läsfrämjande  ligger  i  folkbibliotekets  uppdrag.  Louise  Limberg, 
professor  i  biblioteks-  och  informationsvetenskap  vid  Bibliotekshögskolan  i 
Borås, skriver att bibliotekariens roll i det läspedagogiska arbetet framförallt är att 
väcka barnens läslust (2002, s. 62). Väl beprövade metoder inom lässtimulerande 
arbete är bland annat sagostunder, ett utvecklande av referenssamtalet för att möta 
barns frågor, bokklubbar, boksamtal och bokprat (Sandin, 2011, s. 35). 

Trots det fokus som finns på skönlitteraturen när det gäller läsfrämjande finns 
många studier kring faktabokens fördelar för att nå läsovilliga barn.

Betty  Carter  (2000),  professor  i  barn-  och  ungdomslitteratur  vid  Texas 
Woman’s University i Texas, anser att faktaböcker likväl som skönlitterära böcker 
borde vara en självklarhet  för lästräning.  För att  skapa ett  livslångt läsintresse 
krävs att nyfikenheten kring olika intressen får stillas genom att man läser om 
dem.  Och  likväl  som  skönlitteraturen  kan  faktalitteraturen  erbjuda  svar  på 
livsfrågor  och lyfta  viktiga frågor  om demokrati,  civilkurage och jämställdhet. 
Dessutom,  menar  Carter,  kan  även  en  bok  som Guinness  rekordbok  ge  såväl 
läsglädje som eftertanke, då det är i händerna på läsaren som avsikten formas (s. 
699).  Ändå får många barn höra att  faktaböcker inte är ”riktig” litteratur,  från 
skolan, hemmet och biblioteket, och måste välja bort sådana böcker till förmån för 
ett skönlitterärt verk (s. 703–707). 

Ray Doiron (2003), verksam vid University of Prince Edward Island Island i 
utbildingsfrågor,  förespråkar  användandet  av  facklitteratur  i  undervisning  och 
lästräning. Han menar att faktaböcker har en alltför undanskymd roll i det läs-
stimulerande arbete som ska ge grunden för ett livslångt läsande. Många peda-
goger tenderar att börja lästräningen med skönlitterära böcker för att sedan arbeta 
med faktaböcker först när läsningen kommit igång och inför arbetet med olika 
projekt. Det gör att man missar barn som hellre läser faktaböcker (s. 40). Om även 
dessa barn blir visade respekt för sina intressen, och möjligheten att läsa om det 
de verkligen gillar, får också de chansen att öva på sin läsfärdighet (s. 43–44). 

Mariam  Jean  Dreher  vid  University  of  Maryland  menar  även  hon  att 
faktaböcker är användbara för läsovilliga barn. Förutom att flera studier visar att 
barn själva gärna föredrar faktaböcker ger variationen av olika typer av böcker 
även högre studieresultat. I en av de studier Dreher hänvisar till finns ett samband 
mellan sämre studieresultat och brist på faktaböcker i lägre socialklassers skol-
bibliotek (2003, s. 26–27). 

10



Litteraturgenomgång

I detta kapitel redogör jag för relevant forskning i förhållande till min uppsats och 
fokuserar i  huvudsak på tre delar:  faktabokens underställda roll  i  läsfrämjande 
arbete, de sociala strukturer och olika instrument för läsförståelse som vi påverkas 
av, samt förutsättningar för läsfrämjande åtgärder och hur faktaboken kan lyftas 
fram i dessa.

Faktabokens underställda roll 

Att  faktabokgenren  uppvisar  en  mångfald  där  allt  från  Zlatanboken  (som 
nominerades  till  Augustpriset  i  kategorin  facklitteratur  2012)  till  Guinness 
rekordbok ryms, liksom ambivalensen inför faktabokens funktion, tycks skapa en 
del  svårigheter.  Nedan  följer  ett  urval  studier  där  bibliotekariers,  och  barns, 
användning av faktaböcker behandlas.

Linda Eriksson och Jenny Magnusson undersöker i sin uppsats Att stimulera 
till läslust – Hur bibliotekarier kan arbeta för att läsovilliga barn och ungdomar  
ska  kunna  känna  läslust! (2006)  hur  ett  antal  bibliotekarier  arbetar  för  att 
stimulera läsovilliga barns och ungdomars läslust. De utgår från att det finns flera 
underliggande förklaringar till barns ovilja att läsa och att bibliotekarier i sin roll 
som förmedlare av litteratur spelar en stor roll för barnens läsutveckling. Deras 
slutsats är att man från bibliotekariernas sida behöver anpassa sig efter individens 
egna förutsättningar och därmed byta strategier från fall till fall. Folkbibliotekens 
roll gentemot skolbibliotekens lyfts fram, att folkbiblioteken är friare att förmedla 
litteratur utan att ställa några krav (s. 68–70). 

Intressant för denna uppsats är även det faktum att faktaböcker används ytterst 
sparsamt i de undersökta bibliotekariernas arbete, något som de båda författarna 
finner beklagligt då även de lyfter fram fördelarna med ett brett bestånd av både 
fack- och skönlitteratur (s. 56).  

En annan uppsats som varit till inspiration för föreliggande arbete är  Att få 
upp ögonen för fackboksfrågan av Sara Mauritzons och Sara Wijk (2008), som 
genom  observationer,  enkäter  och  intervjuer  tar  ett  samlat  grepp  om 
folkbibliotekariers attityd till och användande av faktaböcker vid bokprat för barn. 
Trots en till stor del välvillig inställning till faktaboken och dess möjligheter att ge 
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läsupplevelser till barn, särskilt för läsovilliga pojkar i en viss ålder, upptas den 
allra  största  tiden  av  de  undersökta  bibliotekariernas  bokprat  av  skönlitteratur 
(s. 57). Varför får då faktaböcker så lite uppmärksamhet i deras arbete?

I  jämförelse  med  att  prata  om  skönlitteratur  känner  sig  bibliotekarierna 
mindre  säkra  på  sitt  uppdrag  när  det  gäller  faktaböcker.  Mauritzson och  Wijk 
konstaterar att det saknas medvetna strategier kring förmedlandet av faktaböcker 
och en brist  i  kunskap om hur man hanterar samtal om dessa,  och efterfrågar 
strategier för hanterandet av facklitteratur i alltifrån inköp och bokurval till hur 
böckerna presenteras för barnen eftersom bibliotekariernas roll i bokförmedlingen 
är så framträdande (s. 77). Författarna talar också om vikten att inte låsa sig fast 
vid uppfattningen att faktaboken enbart är ett medel för att nå läsovilliga pojkar, 
utan att den också kan fungera som lustfylld läsning för alla barn (s. 80). Detta 
anser jag bör lyftas fram ytterligare för att göra faktaboken åtkomlig på samma 
sätt  som  skönlitterära  böcker,  i  lässtimulerande  sammanhang  och  även 
fortsättningsvis, vilket jag kommer att återkomma till. 

Att tillgängliggöra både genrerna för alla är något som även Mark Dressman, 
professor vid University of Illinois, menar är  viktigt. I  sin bok  Literacy in the 
Library (1997),  där  han  undersöker  hur  skolbibliotekarier  på  tre  olika  skolor 
arbetar  med att  stödja  elevernas  läsutveckling,  konstaterar  han  att  trots  att  de 
jobbar på väldigt olika vis, är skönlitteraturen och faktalitteraturen överallt strikt 
separerade från varandra. På den ena sidan, med skönlitterära titlar, befinner sig 
till övervägande del flickor, medan detsamma gäller för pojkar på faktasidan (s. 
8–9).  Dressman  påpekar  att  det  är  olyckligt  att  alltför  tydligt  skilja  de  båda 
genrerna  åt,  då  skönlitteraturen  blir  flickornas  hemvist  och  facklitteraturen 
pojkarnas,  vilket  senare reproduceras i  samhällets  uppdelning av kvinnligt  och 
manligt (s. 11).  Uppdelningen ger också varje barn en mindre möjlighet att hitta 
rätt bok och att vidga sina läspreferenser.

Två  uppsatser  som  undersöker  barns  inställning  till  faktaböcker  är  Åsa 
Roswalls och Charlotta Westerbergs  Barn läser faktaböcker: En studie om hur 
några barn använder och uppfattar faktaboken (2006) och ”Faktaböcker får man 
bara läsa när man forskar”– En studie i barns självvalda läsning (2011) av Anna-
Carin Svensson och Maria Svärd. I den förstnämnda kommer författarna fram till 
att de undersökta barnen använder sig av fackböcker även som fritidsläsning, men 
de  hade  ändå  en  syn på  skönlitterära  böcker  som de  ”riktiga”  böckerna.  För-
fattarna efterfrågar även de en nyanserad syn där faktalitteraturen även ses som 
förmedlar av läsglädje, inte bara som medel för informationsinhämtande (s. 57).

Svensson och Svärd kommer delvis fram till samma slutsats som Roswall och 
Westerberg.  Deras  undersökning  visar  att  barnen  nästan  uteslutande  läser 
skönlitteratur  som självvald  läsning  (s.  41),  och  författarna  frågar  sig  om det 
hänger  ihop  med  den  attityd  till  faktalitteraturen  som  barnen  uppvisar,  att 
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faktaböcker inte är nöjesläsning, och ifrågasätter pedagogernas uppdelningar i vad 
som anses vara bra litteratur, som sedan plockas upp av barnen (s. 29). 

Ansatsen hos lärare och bibliotekarier att välja bort facklitteratur när det gäller 
läsning i skolan är ett faktum som båda uppsatserna kommer fram till, liksom att 
barnen därigenom styrs i sina uppfattningar om vad facklitteraturen kan betyda 
och ha för roll i deras egen läsning. 

Åsa  Fransson  studerar  i  sin  uppsats  ”Du måste  låna  en  riktig  bok!”:  en  
forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn (2014) hur 
synen på barns faktaböcker uttrycks i tidigare forskning, bland annat i flera av 
ovanstående uppsatser. Hon kommer fram till att man bland bibliotekarier ser på 
faktaböcker som en naturlig del av bibliotekens bestånd och anser att faktaboken 
kan ha betydelse både för att stimulera fantasin och vid lästräning, men i praktiken 
används den mest som en ingång till annan läsning eller för kunskapsförmedling 
(s. 26). Franssons genomgång visar att både skolan och biblioteken fokuserar på 
skönlitteratur,  och  att  man  upplever  en  otydlighet  i  faktabokens  position  i 
förhållandet skola/fritid och skola/bibliotek. (s. 27). Både det faktum att en del av 
fackböckernas  funktioner,  utöver  att  skänka  kunskap,  förbises  och  de  oklara 
förhållandena mellan skolan och biblioteken menar jag är en del av förklaringen 
till  att faktaboken hamnar i  skymundan i läsfrämjande sammanhang, vilket jag 
kommer jag att återvända till. 

Amira Sofie Sandin,  högskoleadjunkt vid Bibliotekshögskolan i  Borås,  har 
som  en  del  av  Länsbiblioteken  i  Mellansveriges  arbete  med  barnbiblioteks-
verksamhet  gått  igenom olika  lässtimulerande  projekt  för  barn  och  unga  åren 
2001–2010  i Barnbibliotek  och  lässtimulans:  delaktighet,  förhållningssätt,  
samarbete (2011). Syftet är att urskilja tendenser och tema som en grund i det 
fortsatta arbetet med liknande projekt. 

Drygt  trettio  procent  av  alla  projekt  som  bedrivs  av  bibliotek  har  ett 
läsfrämjande syfte. Av dessa riktar sig en klar majoritet mot barn och unga, ofta 
genom att även involvera vuxna i fortbildningsprojekt. Många projekt vänder sig 
mot förskolebarn, andra mot elever i olika åldrar i samarbete med skolan, men 
ungdomar,  utöver sin  roll  som elev,  undersöks  endast  i  mindre grad.  Ett  fåtal 
projekt vänder sig direkt till pojkar med hänvisning till att det faktum att pojkar 
läser  mindre.  Projekt  som vänder  sig  specifikt  till  flickor  lyser  dock  med sin 
frånvaro (s. 37-40). 

Anmärkningsvärt  nog fokuserar endast  ett  av läsprojekten i  Sandins studie 
uteslutande på faktaböcker, ”Folkbildning för småfolk”, som genom traditionella 
metoder som bokprat, dramatiserade boktips och bokrecensioner inriktar sig på 
faktaböcker i ett samarbete med skolan (s. 155). 
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Pojkars och flickors olika läsning 

Som Fredriksson och Taube (2012) påpekar har barn olika förutsättningar för att 
att ta till sig läsning, exempelvis beroende på hur man ser på läsning i hemmet och 
de inställningar till läsning som barn omges av i samhället, vilket även avspeglas i 
att barn väljer olika slags böcker och genrer utifrån sitt kön. Nedan diskuteras två 
viktiga aspekter som jag menar spelar in i diskussionen kring läsförståelse; dels 
hur attityder till läsning skapas och hur de påverkar barns läsning, dels hur ett 
utvidgat litteraturbegrepp där flera typer av läsning innefattas kan få fler barn att 
definiera sig som läsare.

Forskaren Elaine Millard undersöker i sin bok Differently Literate (1997) de 
skillnader som finns i pojkars och flickors läsning och attityder till läsning utifrån 
ett  genusperspektiv.  Redan vid  sju  års  ålder  uppvisar  flickor  och  pojkar  stora 
skillnader i både förmåga att läsa och läspreferenser, skillnader som sedan bara 
förstärks genom resten av skoltiden. Millard menar att det till större del handlar 
om skillnader i värderingen av läsning än om ett bristande läsintresse i sig, då 
pojkar och flickor tidigt skolas in i olika roller via den ”genusregimer” som råder; 
det  omgivande samhällets genusregin,  skolans genusregim och kamratgruppens 
regim (Brink i Kåreland, 2005, s. 184). 

Medan en flicka kan ses som ”pojkflicka” och fortfarande accepteras som 
”normal” hamnar en pojke som uppvisar flickattribut snabbt utanför den sociala 
gemenskapen. Som pojke blir det alltså extra viktigt att gå in i mansrollen, att ta 
avstånd från det kvinnliga, vilket, som även Fredriksson och Taube påpekar, bland 
annat innefattar att ta avstånd från läsning; i vår kultur ses läsning, särskilt  av 
skönlitteratur,  ofta  som en kvinnlig syssla.  Att  vara flitig i  skolan faller  under 
samma  kategori  (s.  25).  Lärare  i  klasser  för  mindre  barn  där  den  mesta 
lästräningen  sker  är  till  en  betydande  del  kvinnor  vilket  understryker  denna 
tankegång ytterligare (s. 28), liksom det faktum att mödrar till stor del är de som 
läser  sagor  för  barnen  (s.  77–78).  Det  är  också  mammorna  som  själva  läser 
skönlitteratur  (s.  83),  medan  fäderna  ägnar  sig  åt  mer  informationsinriktad 
läsning, som dagstidningar eller jobbrapporter (s.11). 

Enligt Millard ges flickor i skolan fler tillfällen att tala om böcker med sin 
omgivning,  och  därmed  en  större  möjlighet  att  bli  en  del  av  den  läsande 
gemenskapen. Pojkar å andra sidan får betydligt mindre uppmuntran när de vill 
utveckla  sina  intressen  genom  att  exempelvis  läsa  en  sportbok  eller  en 
datortidning (s.165). De gemensamma klassböckerna behandlar ofta ämnen som 
främst  flickor  kan  relatera  till,  som  engagerar  känslomässigt  och  behandlar 
relationer  (s.  43).  Något  tillspetsat  leder  det  till  att  halva klassen upplever  att 
läsning  är  något  som  inte  angår  dem,  den  behandlar  inte  de  ämnen  de  är 
intresserade av och ger dem inte några verktyg för den egna tillvaron. 
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Synen på pojkar och deras läspreferenser är  något  även KåKå Olsen i  sin 
uppsats Pojkars problematiska läsning – En diskursanalys med utgångspunkt från  
Läsandets  kultur  (SOU  2012:65)  (2014) diskuterar  med  utgångspunkt  i 
litteraturutredningen  Läsandets  kultur. Utredningen  initierades  2011  för  att 
genomlysa litteraturens ställning och föreslå statliga insatser med målsättningen 
att detta skulle leda till ett ökat läsande och ett rikt utbud av kvalitetslitteratur. Då 
kvalitetslitteraturen,  som  i  Läsandets  kultur beskrivs  som  ”författarskap  och 
böcker  som  recenseras  i  prestigefyllda  sammanhang,  som  behandlas  i 
litteraturhistoriska översiktsverk eller som erhåller litterära priser” (Olsen, 2014, 
s.  38–39),  blir  svaret  på  hur  vi  får  pojkar  att  läsa  mer,  istället  för  att  vidga 
begreppet litteratur så att även typiska pojkgenrer som faktaböcker och fantasy 
ingår,  konstruerar  vi  ett  problem,  ”pojkproblemet”.  Olsen  menar  att  en  alltför 
stark fokusering på skönlitteraturen kan leda till att pojkars läsning underkänns, 
vilket leder det till att man som pojke definierar sig själv som en ickeläsare, vilket 
i sin tur leder till minskad läsning (s. 56–57). 

Detsamma  menar  Gunilla  Molloy,  fil.  dr.  i  svenska  vid  Lärarhögskolan  i 
Stockholm. I När pojkar läser och skriver (2007) undersöker hon pojkars läsvanor 
i relation till skolans läskultur och konstaterar att pojkars läsning inte tas tillvara i 
undervisningen.  Hon  värjer  sig  mot  uttalanden  som  ”pojkar  läser  inte”  och 
understryker att de visst läser, men inte alltid det som skolan, eller ens de själva, 
definierar som läsning (s. 149). Hon frågar sig varför många pojkar tycker att det 
är så tråkigt att läsa skönlitteratur, och kommer fram till att det i många fall kan 
vara  ett  sätt  att  dölja  svårigheter  att  läsa,  eller  ett  sätt  att  protestera  mot  den 
läsning  som erbjuds  i  skolan  och  sättet  den  utförs  på.  Liksom Millard  menar 
Molloy att de kunskaper och kompetenser som vissa elever besitter inte tas tillvara 
i svenskundervisningen med sitt fokus på skönlitteratur.  Jag tror detta visar på 
möjligheter vi enkelt kan ta tillvara just för att öka pojkars intresse för läsning.

Läsfrämjande arbete

I detta kapitel belyser jag bibliotekens läsfrämjande arbete utifrån olika aspekter 
för att visa på hur arbetet kan utvecklas för att nå fler barn, även barn som inte 
direkt fångas upp av de traditionella metoderna. 

Ovana läsares behov vid lässtimulering
Oavsett om barns ovilja att ta till sig läsning beror på fysiska svårigheter, ovana 
eller  attityd  till  läsning,  behöver  man anpassa  det  läsfrämjande arbetet  för  att 
knäcka läskoden, eller för att gå från att kunna läsa till att bli en läsare.  En av 
grundförutsättningarna för  att  kunna hitta  rätt  bok till  rätt  barn  är  ett  varierat 
bokbestånd,  vilket  Limberg  (2003)  betonar  vikten  av  i  Skolbibliotekets  
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pedagogiska roll (s.  57).  Detsamma gör  bibliotekarien Maria  Törnfeldt,  som i 
projektet Att väcka läslust hos lässvaga barn och ungdomar (1993) menar att det 
är än viktigare i arbetet med lässvaga barn, då traditionella urval kanske inte alls 
passar  just  dem,  vare  sig  i  fråga  om  tjocklek,  handling  eller  strukturer.  Hon 
poängterar  nödvändigheten  i  att  utgå  från  barnets  behov,  liksom den  positiva 
verkan bokprat kan uppnå. I Törnfeldts studie visade det sig som ovan nämns vara 
gynnsamt för de lässvaga eleverna med ett bredare och även mer okonventionellt 
urval böcker och med en större åldersmässig spridning, gärna från förskoleböcker 
och ända upp till ungdomsböcker. Liksom Dreher (2003) menar hon att det också 
är viktigt att blanda skönlitteratur med faktaböcker, många gånger återfinns just 
de böcker som fungerar bra för lässvaga barn just på fackhyllorna, exempelvis 
gudasagor eller deckarhandböcker (Törnfeldt, 1993, s. 30–31). Detta är något som 
uppmärksammas  av  flera  studier  och  som  jag  återkommer  till  längre  fram  i 
uppsatsen. 

Även i skyltningen av böcker är det bra att blanda bilderböcker, faktaböcker 
och  skönlitteratur  för  att  synliggöra  så  mycket  av  bibliotekets  bestånd  som 
möjligt. Högläsning, helst i små grupper, är viktigt då många läsovana barn gärna 
väljer att läsa något de redan hört berättas: att ta till sig en bok är lättare om man 
redan känner till innehållet (s. 24).

Som tidigare konstaterats behövs ett nära samarbete med lärare, vilket även 
Törmfeldt framhäver, då läsovana barn sällan kommer till biblioteket av fri vilja 
och  läraren  därmed  är  den  som  har  den  bästa  insikten  i  läspreferenser  och 
läsförmåga,  som bibliotekarien  med sin  bokkännedom kan  matcha  (Törnfeldt, 
1994, s. 207). Viktigt är också en stor grad i boken, att hitta lagom långa kapitel 
för att få vilopauser i läsandet, och också lagom tjocka böcker; den sociala biten 
av  läsandet  är  viktig,  att  få  läsa  en  ”riktig”  bok,  precis  som klasskamraterna. 
Bilder kan lätta upp berättelsen och ge referenspunkter till det lästa. Törnfeldt har 
också funnit att roliga böcker efterfrågas oftare av lässvaga barn, och tolkar det 
som att roliga böcker till skillnad från spännande böcker oftast är mer episodiskt 
upplagda  medan  spännande  böcker  bygger  upp  en  handling  som  får  sin 
upplösning först i slutet av boken (s. 205–206).

Barns olika förhållningssätt till läsning
Det är oftast de vuxnas röster som hörs i diskussionen kring lässtimulans. Därför 
blir Åse Hedemarks, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala 
Universitet, studie Barn berättar (2011) intressant för att få ett perspektiv från de 
som denna uppsats fokuserar på, barn och ungdomar. Hedemark har undersökt ett 
antal tioåriga barns syn på läsning och bibliotek. När det gäller lässtimulerande 
åtgärder efterfrågar barnen mer bokprat, gärna inriktat på ett tema åt gången, som 
faktaböcker  eller  fantasy,  vilket  motsäger  bland  annat  Törnfeldts  (1993) 
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rekommendation om ett  blandat  urval.  Möjligtvis  är  en  förklaring att  barnen i 
Hedemarks studie är mer läsvana, om än inte alltid läsmotiverade. 

Barnen efterlyser också ett samtal om de böcker de läser, liksom aktiviteter 
som  inte  är  kopplade  enbart  till  läsning,  som  tevespeltävlingar  och 
dramatiseringar  av  böcker  (s.  44–45).  Detta  får  Hedemark att,  liksom Molloy 
(2007), efterfråga ett vidgat textbegrepp där även andra medier såsom teater och 
informationsteknik  används,  utöver  de traditionella  läsfrämjande metoderna  (s. 
48–49).  Hedemark  påpekar  även  att  flera  av  barnen  i  hennes  undersökning 
efterfrågar fler faktaböcker på bokpraten (s. 46–47). 

Hedemark urskiljer  tre olika förhållningssätt  till  läsning hos de undersökta 
barnen, med olika behov av bibliotekets tjänster. Till skillnad från barn som ägnar 
sig åt den lustfyllda läsningen och som har ett stort behov av böcker och läser för 
läsandets  egen skull,  ägnar  sig  barn  med förhållningssättet  läsning  som tvång 
endast åt läsning om de måste, för att föräldrar tjatar eller för att lärare säger det. 
De försöker komma undan läsning genom att fuska och inte läsa de böcker de 
blivit  tilldelade. Förhållningssättet  kan vara kopplat till  bristande läskunskaper, 
skriver Hedemark, och det blir därför viktigt att undkomma läsningen. Även dessa 
barn har ett behov av berättelser, men använder sig helst av andra medier som 
tevespel eller internet. När de via skolan kommer till biblioteket använder de sig 
helst av icke bokrelaterade aktiviteter, exempelvis datorrelaterade sådana.

I den instrumentella läsningen förhåller sig barnen neutrala inför läsning, som 
i första hand ses som nyttobetonad. Man läser för att uppnå andra saker, för att få 
kunskap om historia eller framtiden, eller helt enkelt för att utveckla sitt ordförråd.  
Man är medveten om att det är viktigt att kunna läsa och skriva bra för att klara 
sig i framtiden. Det är också viktigt att kunna hänga med och tala med kompisar 
om populära böcker, något också Törnfeldt (1994) menar är viktigt även för ovana 
läsare. Man använder sig av biblioteket för att hitta läsning som inte sällan rör sig 
om faktaböcker. Läsfrämjande arbete har betydelse för dessa barn då det leder till 
att de läser mer (46–47). 

Faktaböcker i lässtimulerande arbete
Som  tidigare  forskning  visat  finns  både  en  osäkerhet  kring  faktabokens 
användningsområden och sätt att använda den. Nedan följer ett urval exempel på 
hur faktaböcker kan tillämpas i det läsfrämjande arbetet. 
I  artikeln  Motivating the Lifelong Reading Habit  Through a Balanced Use of  
Children's Information Books visar Doiron (2003) på kriterier som han funnit vara 
till  hjälp  vid  urvalet  av  faktalitteratur.  Utöver  mer  generella  kriterier  som ett 
lockande utseende och format  för  att  till  att  börja  med plocka upp boken bör 
innehållet i boken vara så uppdaterat som möjlig och presenteras utan stereotyper. 
Stilen  ska  vara  okonstlad  och  anpassad  för  den  tänkta  läsaren  och 
intresseväckande för att väcka engagemang (s. 42). Men Doiron påpekar också att 
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det allra viktigaste är att involvera eleverna själva och välja böcker utifrån de egna  
intressena.  Som  pedagog  är  det  lätt  att  ”återanvända”  en  bok  som  man  av 
erfarenhet vet väcker intresse hos många läsare. Med faktaböcker är detta svårare 
att uppnå, menar Dorion, och kanske heller inte önskvärt: många gånger är det 
lärarens entusiasm över en viss bok som får eleverna att uppskatta den mer än 
elevernas egna preferenser. Genom att istället utgå från barnens egna önskemål 
och hitta faktaböcker om dessa ämnen uppmuntrar man ett läsintresse (s. 43–44). 

Bibliotekarierna  i  Mauritzons  och  Wijks  undersökning  (2008)  känner 
osäkerhet  inför  att  bokprata  om faktaböcker  och  har  svårt  att  hitta  en  ingång. 
Dorion menar att högläsning fungerar utmärkt även med faktaböcker. Barn kan 
behöva se olika sätt att ta till sig läsningen utöver att att läsa en bok från början till  
slut.  En faktabok ger möjligheter att  hoppa fram och tillbaka i  texten,  bläddra 
mellan  text och  bilder  (Dorion,  s.  45).  Dorion understryker  vikten av  att  läsa 
kontinuerligt för att få upp en läsvana, precis som det behövs träning för att kunna 
cykla. Likaså är det viktigt att hålla beståndet av böcker aktuellt och välfyllt för 
att  hålla läsintresset  uppe och att  utvidga faktaläsningen till  att  även inkludera 
tidningar och internet exempelvis (s. 46–47).

Mary  Dayton-Sakari  och  Ronald  Jobe,  båda  verksamma  i  Kanada  som 
språkprofessorer, menar i artikeln Reluctant Readers Choose Nonfiction (2003) att 
de flesta elever, även ovilliga läsare, har många olika intressen och uppskattar att 
lära sig mera om dessa, om man hittar rätt ingång. Författarna urskiljer olika typer 
av ovana läsare och har sitt fokus på hur faktaböcker kan väcka läsintresset hos 
dessa. Den första gruppen av ovilliga läsare är de som läser väl, men bara inte 
känner för det. Uppmärksamheten från så många andra saker som är roligare att 
göra kallar. De andra gruppen består av barn som inte bara är ointresserade, utan 
som  också  får  kämpa  mer  med  sitt  läsande  och  som  behöver  öva  upp  sina 
läsfärdigheter. De ser på sig själva som icke-läsare och tror att de inte kan lära sig 
läsa ordentligt.  Genom att  närma sig dem via deras intressen kan spärren ofta 
släppa, då de dels till stor del är intresserade av fakta framför fiktion och dels då 
de, precis som Doiron skriver, får ett godkännande av sina intressen och inser att 
de går att inkorporera i läsningen (s. 21–22). Jag menar att detta är relevant inte 
bara för barn som kämpar med sin läsning utan även för barn som kan läsa men 
som kanske får  sitt  behov av  fiktion  genom andra  medier  eller  som likställer 
läsning med skönlitteratur och inte anser sig vara intresserad.

Dayton-Sakari  och  Jobe  urskiljer  fyra  begrepp  för  att  beskriva  vad  som 
appellerar till dessa läsovilliga barn: Action, för de barn som ogillar att vara stilla 
och som vill att det händer mycket runt dem. Praktiska böcker om hur man bygger 
saker, eller om olika sporter, passar bra.  Minutiae, för de barn som gärna gräver 
ner sig i detaljer, antingen som specialist som fokuserar på ett enda ämne, eller 
som generalist, som mer slumpvis snappar upp fakta att fördjupa sig i, exempelvis 
om dinosaurier eller hästar (s. 23). Camouflage, för de barn som inte känner sig 
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hemma i klassrummet och som inte vill visa upp sina svårigheter med läsning och 
därför döljer sig bakom antingen ett stökigt beteende eller genom att sjunka in i 
väggen.  Deras  utanförskap  kan  ge  ovanliga  intressen  som  mysticism  eller 
katastrofer. Facts in fiction är för de barn som är intresserade av historien bakom 
berättelsen, de som i fiktionen vill veta vad hur det är på riktigt, och gillar till 
exempel biografier och dokumentärer (s. 24–25). Precis som Dorion och Törnfeldt 
understryker de vikten av att ha ett stort bestånd att välja ur, där även tidningar, 
tidskrifter, internet och almanackor och uppslagsverk får plats (s. 22). Även de 
betonar  nödvändigheten av  att  beståndet  hålls  aktuellt  för  att  hålla  läsintresset 
uppe (s. 27), liksom att läsa högt och att fylla även klassrummet med aktuella 
böcker (s. 21–23). 
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Teori 

Nedan  presenteras  det  teoretiska  ramverk  jag  använder  mig  av  i  min 
undersökning, Adrian Chambers Läsandets cirkel och Mats Dolatkhahs Läsandets  
fyra M.

Som teoretisk bas har jag använt mig av Adrian Chambers modell  av hur 
processen för en läsare under utveckling mot att bli en läsande människa ser ut, då 
den består av handfasta riktmärken och lyfter fram samarbetet mellan barnet och 
den vuxna i processen att bli en läsare.  I min uppsats studerar jag huruvida de 
metoder  bibliotekarierna  i  min  undersökning  använder  sig  av  överensstämmer 
med Chambers teorier, som är väl beprövade inom det läsfrämjande arbetet.

Som ett komplement till Läsandets cirkel använder jag mig också av Mats 
Dolatkhahs Läsandets fyra M, formulerade för att rikta uppmärksamheten mot vad 
Dolatkhah  anser  är  återkommande  utmaningar  inom  den  läshistoriska 
forskningen,  men  som  också  är  väl  lämpade  att  applicera  på  bibliotekens 
läsfrämjande arbete. Jag anser att dessa båda teorier kompletterar varandra då de 
behandlar samma problematik men med olika anslag; Chambers ger en praktisk 
plattform att utgå från medan Dolatkhah är mer teoretisk, vilket ger ingångar i 
undersökningen från olika håll.

Läsandets cirkel

Adrian Chambers är författare till ett stort antal barn- och ungdomsböcker. Han 
har också skrivit böcker om läsandets glädje och om att hjälpa läsovilliga barn och  
unga att hitta in i vad han kallar Läsandets cirkel. Hans teorier är välkända för de 
flesta som arbetar med barn och läsning. 

 Chambers definierar själv litteratur (med författaren David Daiches ord) som 
”alla typer av alster som vars syfte inte är att kommunicera fakta, utan att berätta 
en historia (antingen tagen helt ur fantasin eller en som med fantasins hjälp fått 
nytt liv) eller att bereda nöje genom den kreativa fantasins förmåga att använda 
ord”.  Med det  avses inte  bara skönlitteratur  utan även ”böcker inom genrerna 
biografi,  historia,  religion,  filosofi,  naturvetenskap och  politik”.  (s.  105).  Med 
denna definition faller vissa delar av faktalitteraturen bort, men jag väljer ändå att 
använda mig av Chambers modeller, då de fokuserar på läslust och på att hitta en 
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ingång till att bli en läsande människa, vilket jag menar att hela faktaboksgenren 
kan bidra till. 

Läsandets  cirkel  är  en  modell  för  hur  processen  mot  att  bli  en  läsande 
människa ser ut, och vad man som erfaren vuxen kan göra för att underlätta stegen 
in  i  denna  cirkel.  I  min  undersökning representeras  vuxenstödet  av  barn-  och 
ungdomsbibliotekarier.

1. Att välja 
All läsning börjar med ett val, och för att kunna hitta det vi letar efter måste vi ha 
tillgång till  böcker.  Det  måste  gå att  nå dem rent  fysiskt  naturligtvis,  men de 
behöver också finnas i en miljö där man känner sig välkommen att botanisera 
bland dem. Att  välja  böcker  handlar  inte  bara  om tillgång,  utan även om hur 
böckerna presenteras (2014, s. 16–18). För vana läsare är att leta efter en bok i sig 
ett nöje, men för en ovan läsare kan mängden böcker istället kännas skrämmande 
och skapa osäkerhet. Då är det viktigt att en vuxen finns i närheten och kan lyssna 
och komma med förslag (s. 36).

Chambers understryker också vikten av att låta barnen gå runt bland böckerna 
och  småprata  om  dem,  skapa  ett  ”positivt  grupptryck”.  Detta  grupptryck  kan 
praktiseras på en rad olika sätt: bokprat, läseklubbar, önskemål om författarbesök, 
delaktighet i inköp, utställningar och skyltning (s. 88–96).

För  att  fånga  läsares  intresse  är  skyltning  av  böcker  ett  värdefullt  medel. 
Eftersom all skyltning bygger på visuell dragningskraft är valet av plats och en 
tilltalande presentation avgörande för det  första intrycket. Skyltningen behöver 
bytas ut  med jämna mellanrum för att upprätthålla nyhetsvärdet kring den och 
bestå av böcker som finns tillgängliga för utlåning genast (s. 30–32). När tillfälle 
finns är det  värdefullt att låta de tilltänkta läsarna själva vara med att utforma 
skyltningen och sköta  bokinköp. För det krävs diskussioner,  och det medföljer 
också ett ansvar när resultatet visas upp (s. 93).

Att hinna med det vardagliga boksamtalet, när en vuxen visar genuint intresse 
för barnets läsning, kan ge barnet extra lust att prova på en ny bok. Genom att visa 
upp olika utgåvor, originalutgåvan, ljudboken, den lättlästa varianten, av en och 
samma titel kan lusten väckas att prova något nytt. Att ge barnen verktyg för att 
prova på böcker som balanserar på kanten av deras förmåga visar att man som 
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pedagog har höga tankar om dem som läsare kan ge mod att våga utvecklas som 
läsare (s. 96–99).

2. Att läsa
Läsa är mer än att ta sig igenom bokstäverna i en bok. Att bara rikta in sig på att 
avkoda ord kan göra att en läsare som inte klarar det känner sig misslyckad. För 
att skapa en god läsmiljö behövs också högläsning, ett genomtänkt bokbestånd 
och att få respons på den lästa boken och regebunden lästid (s. 45).

Den regelbundna lästiden ger relevans åt alla övriga läsaktiviteter, eftersom 
den är en grundförutsättning för att utvecklas som läsare. Barn som läst mycket 
hemma kan läsa längre än barn utan den erfarenheten, som kan behöva vänja sig 
vid att läsa, till exempel genom att börja lässtunden med högläsning för att koppla 
på ”läshjärnan” (s. 41). 

Chambers  talar  om  inre  och  yttre  förutsättningar  för  läsning.  De  inre 
förutsättningarna är ”den blandning av intellektuella och känslomässiga attityder” 
som vi bär  med oss:  tidigare erfarenheter,  sinnesstämningar,  förväntningar och 
som bestämmer hur vi uppfattar vissa aktiviteter. Tycker vi om att läsa kommer 
lässtunden  att  bli  trevlig.  Om  man  tvärtom  ogillar  att  behöva  läsa  kommer 
lässtunden sannolikt att bli tråkig. Genom att vara medveten om hur läsarens inre 
förutsättningar  påverkar  en  upplevelse,  kan  man genom att  se  till  att  de  yttre 
förutsättningarna är de optimala tona ner eventuella negativa känslor (s. 25–26). 
Därför är förutom tiden också platsen för läsning viktig. Chambers nämner vikten 
av en trivsam plats där bara läsning är tillåten, en lugn hörna där man får läsa utan 
störande moment och dessutom sammanhängande (s. 28).

Högläsning är viktig långt upp i åldrarna. När någon annan läser lyfts ansvaret 
från  barnet  och  det  finns  tid  att  sakta  vänja  sig  vid  texten  och  hur  den  är 
uppbyggd, ta till sig hela berättelsen och inte bara de tryckta orden. Den vuxna 
läsaren ”lånar ut sitt  kunnande” till barnen och förbereder barnen för den egna 
läsningen  (s.  62–64).  Chambers  menar  att  högläsning  är  viktig  genom  hela 
skoltiden, inte bara för de yngre barnen, då olika delar av hjärnan aktiveras vid 
tyst- och högläsning och alla delar behövs för att bli en utvecklad läsare (s. 78). 

3. Reaktion och respons
Läsning påverkar oss på olika sätt, skapar reaktioner av olika slag; glädje, olust, 
fascination.  När  man  jobbar  med  barn  som  ska  bli  tänkande  läsare  är  det  i 
huvudsak två reaktioner som är viktiga:

När vi läst en bok vi gillar vill vi gärna vara med om den upplevelsen igen. 
Kanske vill vi läsa samma bok igen, kanske en annan av samma slag eller av 
samma författare.  Återigen  gör  vi  ett  val  och  börjar  ett  nytt  varv  i  Läsandets 
cirkel. Den andra reaktionen är att vi gärna vill prata om boken vi läst, få respons 
på det vi känt och dela med oss av våra upplevelser kring boken.
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Chambers  delar  in  samtal  om böcker  i  två  typer:  det  informella  samtalet 
mellan vänner, och det mer formella samtalet, ett strukturerat samtal som sker i 
klassrummet eller på biblioteket (s. 21). De samtal som mer ingående får oss att 
fundera över vad vi läst gör oss också medvetna om vad som sker i oss när vi läser 
och får oss  att  förstå  vad vi  letar  efter  för att  få  den känslan igen,  vi  blir  en 
”tänkande läsare”. Därför, menar Chambers, är det helt avgörande att en läsare 
under utveckling får hjälp av någon som redan vet hur man gör, en vuxen som 
med sin erfarenhet kan hjälpa till att övervinna hinder på vägen och ge tips och 
råd. I modellen av Läsandets cirkel sitter därför vuxenstödet placerat i navet, men 
Chambers påpekar också att de dubbelriktade pilarna visar att det inte är frågan 
om ett enkelriktat stöd utan att barn och vuxna kan lära av varandra. Det kan 
också bidra till att Läsandet cirkel förvandlas till en uppåtgående spiral. Hinder på 
vägen för läsare under utveckling kan övervinnas om det finns en vuxen som de 
har förtroende för som fungerar som stöd och en förebild (s. 23–24).

Läsandets fyra ”M”

Mats Dolatkhah, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås,  forskar  bland  annat  kring  läsning  som  social  praktik  och  förändrade 
läsvanor  i  vår  tid.  Han  menar  att  en  viktig  utgångspunkt  i  bibliotekens 
läsfrämjande uppdrag är bibliotekariernas förståelse för barns läsning, exempelvis 
när det gäller bedömningar om litterär kvalitet och värderingar om vad barn bör 
läsa, men också hur man tar till sig läsning, som sammanhängande text i en bok, 
eller  i  kortare  fragment  på  webben,  liksom hur  läseprocessen  ser  ut.  För min 
undersökning blir dessa begrepp relevanta då de kompletterar Chambers teorier 
men också lyfter blicken från de mer praktiska råden och sätter in dem i ett större 
och uppdaterat sammanhang.

Om man  fokuserar  på  den  tolkningsprocess  som läsning  innebär  kan  den 
jämföras med exempelvis filmtittande, även om just läskunnigheten inte aktiveras. 
Det  gör  den  å  andra  sidan  inte  heller  när  man  läser  en  bilderbok  utan  text. 
Dolatkhah  menar  att  man i  ett  lässtimulerande  arbete  bör  lyfta  fram samtliga 
aspekter av läsning; tolkningsprocessen, den alfabetiska kompetensen och boken 
som medium, och lyfta de möjligheter som nya medier ger (2010, s. 103).

Utifrån sin egen läshistoriska forskning har han formulerat fyra begrepp som 
kan appliceras på läsfrämjande arbete för att ge en förståelse för barns läsning 
utifrån ovan nämnda aspekter, ”läsandets fyra M”.

Meningsskapande. 
Olika personer läser samma text på olika sätt. Meningen i en text kan tolkas på 
flera sätt vilket gör det svårt att förutsäga resultatet av en läsning med hjälp av 
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bara  texten.  Meningen  skapas  istället  i  läsakten  (s.  107).  Vid  exempelvis  det 
urvals- och inköpsarbete som görs finns oftast bara omdömen från andra vuxna 
med en viss typ av värderingar och erfarenhet att tillgå, som inte nödvändigtvis 
motsvarar den tolkning ett barn skulle göra av samma bok (s. 124). Detta kan 
återkopplas  till  Chambers  inledande  del  av  Läsandets  cirkel,  där  han 
rekommenderar att barnen själva får vara delaktiga i urval och inköp av böcker. 

Materialitet. 
En aktivitet som läsning manifesteras alltid konkret, utöver den tolkning av texten 
som sker. För att kunna läsa behövs bokstäver. Dessa kan vara små, stora, lätta att 
läsa  eller  svårtolkade.  Dessutom kan mediet  de presenteras  på se  olika ut;  en 
fysisk  bok,  en  läsplatta  eller  ett  nedklottrat  kvitto.  Förutsättningarna  för  vår 
läsning  kan  alltså  se  helt  olika  ut.  Dessutom finns  i  läsning  alltid  en  fysisk 
aktivitet inblandad, vare sig det gäller att scrolla med musen eller vända blad, och 
läsningen utförs  på en fysisk plats,  som i  sig  spelar  roll  för  vår  läsupplevelse 
(s. 109–111),  vilket  även  Chambers  behandlar  i  begreppen  inre  och  yttre 
förutsättningar. 

Modalitet. 
Precis som Chambers talar om högläsning som ett sätt för en läsare att kunna ta in 
hela  berättelsen genom att  inte  behöva koncentrera  sig  på att  tolka bokstäver, 
menar Dolatkhah att en läsart kan ge en annan upplevelse av en text än en annan 
(s. 111). Som läsare kan man använda sig av olika läsarter för att uppnå olika 
syften,  vilket  ger  möjlighet  till  flera  ingångar  till  en  text,  via  exempelvis 
högläsning, boksamtal, upprepade läsningar eller att läsa tillsammans med någon 
annan (s.124). 

Makt. 
Chambers menar att vuxenstödet är en absolut förutsättning för barn att hitta sin 
plats i Läsandet cirkel.  Dolatkhah talar om den makt som den vuxna besitter i 
fråga om vad som får läsas och i viss mån även när och hur (s. 111). Han talar 
även om hur en text tas emot och läses som en maktrelation: hur en bok tolkas är 
beroende  av  de  olika  sammanhang,  exempelvis  det  kulturella,  som finns  runt 
läsaren.  Som vuxen,  ”auktoritet”,  kan  man nå  ut  med sitt  budskap genom att 
producera, beställa eller pålägga någon att läsa en bok, men inte rå över hur boken 
tolkas. Den makten finns hos läsaren (s. 113).
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Metod

I  detta  kapitel  diskuterar  jag metoden jag använt  mig av  i  min undersökning; 
kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer.

Då  jag  vill  studera  hur  bibliotekarier  arbetar  med  olika  lässtimulerande 
metoder har valde jag en kvalitativ metod till min undersökning, där människors 
åsikter, bevekelsegrunder och resonemang lyfts fram. Enligt Jan Trost, författare 
till  boken  Kvalitativa  intervjuer,  syftar  metoden  till  att  urskilja  varierande 
handlingsmönster  och  de  bakomliggande  betingelserna  för  dessa  handlingar, 
vilket  passar  denna  uppsats  syfte  (1997,  s.  16).  Min  studie  grundar  sig  på 
halvstrukturerade  intervjuer  med  bibliotekarier  som  arbetar  med  barn  och 
ungdomar.  Enligt  Trost  är  fyra  till  fem  intervjuer  är  ett  lämpligt  antal  vid 
kvalitativa intervjuer, för att materialet inte ska bli ohanterligt och därmed svårt 
att överblicka och dra slutsatser ifrån (s. 110). I denna uppsats studie ingår fyra 
barn- och ungdomsbibliotekarier och en bibliotekarie vars titel är skolbibliotekarie 
men som arbetar halvtid som barn- och ungdomsbibliotekarie. 

Jag kontaktade de berörda biblioteken per e-post och beskrev min uppsats och 
mina frågeställningar. Enligt Trost är det bra att vid kvalitativa intervjuer sträva 
efter så stor variation som möjligt för att undvika alltför liknande svar, givetvis 
inom en rimlig ram, och min avsikt var att få fram vissa variationer inom den 
homogena grupp jag undersöker, exempelvis genom att välja bibliotek av olika 
storlek och i olika miljöer (s. 105).

 Intervjuerna utfördes i två fall på informanternas arbetsplatser i avskildhet, 
och i två fall per telefon eftersom avståndet till dessa gjorde det svårt att ses.

Tre av intervjuerna gjordes enskilt. På ett av de bibliotek jag kontaktade fanns 
två bibliotekarier som både tackade ja till att bli intervjuade och som föredrog att 
bli  intervjuade  tillsammans.  Trost  visar  på  både  för-  och  nackdelar  med 
gruppintervjuer: å ena sidan kan det leda till att mer tystlåtna inte kommer till tals 
eller att det blir svårt att hävda sin egen vilja gentemot övriga deltagare, å andra 
sidan kan det leda till interaktion i gruppen och att deltagarna kan bygga vidare på 
övriga medverkandes idéer (s. 26). Vid den gruppintervju jag utförde var bara två 
personer  utöver  mig  själv  inblandade,  och  jag  upplever  att  de  snarare  kunde 
vidareutveckla sina resonemang i relation till varandra. 
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 Inledningsvis upplyste jag de medverkande om att deras svar kommer att 
behandlas  konfidentiellt  och  deras  namn  fingeras  i  uppsatsen,  enligt  Trosts 
rekommendationer (s. 40).

Jag  hade  i  förväg  skrivit  ner  de  frågor  jag  ville  ha  svar  på  och  noterat 
eventuella följdfrågor, men i själva intervjusituationen försökte jag förhålla mig 
fritt till dessa frågor och i möjligaste mån låta den intervjuade leda samtalet, för 
att fånga upp bibliotekariernas åsikter utan att försöka styra dem.

Samtliga intervjuer spelades in och jag har sedan valt att skriva ner delar av 
intervjun ordagrant och vissa delar mer sammanfattande för att få en struktur och 
överblick över materialet. Dessa utskrifter utgör mitt huvudsakliga källmaterial.
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Undersökningen 

I detta kapitel går jag igenom min undersökning. Först följer en presentation av 
studiens informanter där deras namn fingerats, sedan resultatet av de genomförda 
intervjuerna  där  informanternas  samlade  svar  redovisas  under  rubriker  satta 
utifrån intervjufrågorna och avslutningsvis en analys av svaren utifrån de teorier 
jag använt mig av. 

Undersökningens informanter

Sara har jobbat som barn- och ungdomsbibliotekarie ända sedan hon avslutade sin 
utbildning för femton år sedan, först på stadsbiblioteket i en större ort och sedan 
2007 på sin nuvarande arbetsplats,  ett  folkbibliotek i  en mindre ort  med cirka 
4000  invånare,  på  samma område  som en  F9-skola.  Skolan  har,  i  likhet  med 
kommunens övriga skolor, inget eget bibliotek, dock ett läsrum där eleverna kan 
sitta och läsa och som biblioteket hjälper till att köpa in böcker till. 

Adam är nyutexaminerad bibliotekarie och har arbetat ett halvår som kombinerad 
skolbibliotekarie och barn- och ungdomsbibliotekarie. Jenny har arbetat på samma 
bibliotek sedan 1992, då hon utexaminerades som bibliotekarie, och som barn- 
och ungdomsbibliotekarie sedan 1998. Tidigare arbetade hon bland annat social 
verksamhet, som Boken kommer och arbetsplatsbesök. 

Biblioteket ligger i en stad med cirka 25 000 invånare. Jenny, och även Adam 
som är anställd på halvtid som skolbibliotekarie,  har sin bas på folkbiblioteket 
men lägger en stor del av sin tid på att arbeta med de av kommunens skolor som 
har  en  boksamling  men  som saknar  bibliotekarie,  efter  lärarnas  önskemål  om 
bokkassar till olika projekt, bokprat och gallring.

Anneli har jobbat inom samma kommun sedan hon slutförde sin utbildning 1989, 
först på en filial som var ett kombinerat folk- och skolbibliotek och sedan 1996 
som barn- och ungdomsbibliotekarie på huvudbiblioteket. I kommunen med cirka 
35 000 invånare finns ett kulturhus där flera olika verksamheter finns samlade, 
bland annat folkbiblioteket som har nya luftiga lokaler till sitt förfogande och har 
ett nära samarbete med övriga kulturinstitutioner. 

27



Karin har arbetat som bibliotekarie sedan början av nittiotalet, bland annat med 
uppsökande  verksamhet  och  arbetsplatsbibliotek,  men  främst  på  mindre 
filialbibliotek där hon haft ansvar för hela verksamheten. Hon har alltid fokuserat 
på barn och ungdomar och att stimulera deras läslust och arbetar nu som barn- och 
ungdomsbibliotekarie på kommunens stadsbibliotek i en stad med drygt 30 000 
invånare.

Resultat av intervjuerna 

1. Lässtimulerande arbete 
Samtliga bibliotekarier värderar det läsfrämjande arbetet högt. 

Sara menar att alla barn har en ryggsäck med sig, och om man inte får packa 
upp den är det som om man inte duger. Hon ger som exempel invandrarbarn som 
inte  får  läsa  sagor  de  känner igen  eller  hur  lärarna på  skolan  knappt  vet  vad 
Minecraft är fast alla barn vet massor om det, och menar att det är lättare att jobba 
läsfrämjande om man närmar sig barnens intressen istället för att hålla strikt på 
vad som ”bör” läsas. Därför håller hon sagostunder på vissa teman, exempelvis 
bandy, för att locka barn som inte kommer till biblioteket så ofta. 

Hon  arbetar  mycket  med  att  barnens  läsning  på  biblioteket  ska  vara  en 
fritidssyssla och inte likna skolan för mycket. Nu för tiden får hon många tips om 
hur man kan arbeta och om olika böcker via sociala medier, vilket har gjort det 
lättare att arbeta läsfrämjande. Det gör att man inte behöver uppfinna hjulet igen, 
utan man kan visa varandra vad som fungerar och inte. 

Flera  nämner  vikten  av  att  ge  mindre  barn  en  positiv  inställning  till 
biblioteket, för att underlätta för dem att komma tillbaka när de blir äldre.

Karin arbetar mycket med att nå barn som som inte redan läser, exempelvis 
genom olika läsrelaterade aktiviteter som pyjamasparty med sagostund, skapande 
aktiviteter kring en bok och  högläsning, eftersom det kan ge andra upplevelser av 
och ingångar till en bok. Efteråt är det intressant att diskutera det lästa, då alla 
barn uppfattat boken olika, vilket kan ge uppslag till vidare läsning. Hon arbetar 
med många barn som inte  är  biblioteksvana,  och menar  att  faktaböcker  är  en 
jätteviktig ingång. Genom att använda sig av alla olika typer av texter blir tröskeln 
till  läsning lägre. Hon menar att det  viktigt att våga bjuda på lästips, alltid ha 
någon trumf i bakfickan, prata mycket om böcker när man träffar på barn, för att 
locka dem till läsning. Liksom Sara försöker hon skilja på skolans och bibliotekets  
läsning genom att hålla bokprat utanför skolan så att barnen inte ska känna att 
deras lärare behöver ”kolla av” hur långt de kommit i läsningen. 
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 Det är något som även Jenny och Adam kämpar med, då bibliotekets insatser 
mot skolan tar upp en stor del av deras arbetstid som de hellre använt till bokprat 
där eleverna kan vara friare i sina val av böcker istället för att gå efter lärarnas 
önskemål. De efterfrågar en mindre strikt uppdelning av skön- och faktalitteratur 
från  skolans  sida,  då  lärarna  bara  efterfrågar  skönlitteratur  när  det  gäller 
lästräning, och menar att en blandning tillfredsställer flera barns behov. 

Karin  har  trots  liknande  önskemål  från  lärarna  valt  att  alltid  inkludera 
faktaböcker  i  sina  bokprat,  för  att  ge  barnen  fler  ingångar  till  läsningen. 
Exempelvis kan en ett bokprat om en deckare med fågeltjuvar väcka olika frågor 
och vägar att gå vidare, till en annan deckare eller till en fågelbok. Ett spel om 
fåglar kan fånga upp ytterligare barns intresse.

Ett närmare samarbete med skolan skulle vara önskvärt för att kunna jobba 
mer  läsfrämjande  anser  flera  bibliotekarier,  och  mer  tid  för  lärarna  att  utbyta 
tankar med barnbibliotekarierna om olika idéer och enskilda barns behov. Sara får 
ligga på för att få bokprata medan skolan inte tycker sig ha tid till det. 

Annelis bibliotek däremot har ett gott samarbete med skolorna i kommunen, 
som avgiftsfritt får beställa böcker, ofta hela klassuppsättningar som plockas ihop 
av bibliotekspersonalen, vilket gör att många skolor ägnar mycket tid åt läsning. 

Hon nämner de viktiga referenssamtalen som ett viktigt  hjälpmedel för att 
hitta rätt bok, som hon anser bör få ta sin tid eftersom det inte alltid är så lätt att 
förstå  vad som efterfrågas  – även de uppföljande referenssamtalen:  den första 
boken kanske är självklar, en bok som alla vill läsa, men att följa upp den är desto 
svårare. Hon nämner som exempel en pojke som läst Zlatanboken och som ville 
läsa något mer om kändisar, men inte alls en bok om Messi eller Ronaldo, utan 
som till sist nöjd gick från biblioteket med en bok om Alfred Nobel.

2. Att hitta till läsarna
Samtliga bibliotek arbetar med utåtriktade verksamheter för att  hjälpa barn att 
hitta till biblioteket. 

På  Saras  bibliotek  finns  man  i  slalombacken,  vid  hockeyrinken,  med 
bokkassar på kyrkans öppna förskola, i olika aktivitetshus för invandrare. Hennes 
mantra är att alla ska veta vem som är barnbibliotekarien, därför arbetar hon också 
mycket  med  sociala  medier.  Det  underlättar  också  hennes  jobb,  menar  hon, 
eftersom det blir lättare för barnen att komma till henne om de känner igen henne. 
Är en bok populär och lockar läsare till biblioteket köper Sara in massor av den, 
hon vill inte be någon som vanligtvis aldrig läser ställa sig i kö ”på plats hundra”. 
I  de sociala medierna vill  hon röra sig bortom bibliotekens egen hemsida, där 
förhållandevis få barn rör sig. Hon önskar att de kunde nå ut till andra forum, och 
ger som exempel BRIS som startat ett kontor i Minecraftvärlden. Genom att vara 
”överallt” blir det ingen stor grej för barnen att besöka biblioteket, menar Sara. 
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Liksom Sara arbetar Karin mycket med att synas utanför biblioteket, på torg 
och badstränder, genom att hålla sagostunder utomhus och ordna med pop up-
skyltningar för att visa upp allt biblioteket har att erbjuda. På Världsboksdagen 
bjöd hon in till högläsning på kvällen med pyjamas och gosedjur. Genom att bjuda 
på något för flera sinnen lockas barn till biblioteket och får uppleva dess skatter, 
som på den internationella nalledagen med Bamsedisco, nallekakor, blåbär och 
högläsning ur böcker om björnar, då många nyfikna lånade hem dessa böcker. 

Jenny brukar bokprata på fotbollsläger, företrädesvis om fotbollsböcker, och 
påpekar  att  det  till  viss  del  beror  på  de  övriga  vuxna,  tränare  och  föräldrar, 
huruvida samtalet blir positivt eller inte. Det är viktigt att få med sig även dem i 
den positiva stämningen kring böckerna. Hon och Adam bjuder också in till sago-
läsning efter dagis och har anordnat bokcirklar för mellanstadiebarn efter skolan. 

Anneli träffar många barn via skolan, då de ofta kommer och lånar böcker 
klassvis. Hon arbetar inte mycket med högläsning, eftersom det är relativt lätt för 
skolpersonal  och  föräldrar  att  utföra,  men  däremot  har  man  regelbundet 
dramatiseringar på olika teman i  samarbete med övriga kulturinstitutioner som 
finns i samma lokaler.

När det gäller biblioteksmiljön framhålls önskemål om en mysigare miljö för 
både barn och ungdomar där de kan sitta i en mysig vrå och läsa eller bara umgås 
och på ett naturligt sätt interagera med personalen. Anneli är den enda som är nöjd 
med bibliotekets lokaler, där det finns plats för både mysig avskild läsning och 
större aktiviteter.

3. Att arbeta med faktaböcker
Alla bibliotekarier ser nyttan av faktalitteratur vid lästräning. Man talar om flera 
ingångar till läsning, att anknyta till böcker via ett intresse, att faktaböcker alltid 
väcker frågor och behovet av att läsa olika texter. Det finns dock stora skillnader i 
hur mycket man använder sig av faktaböcker. 

För Karin är arbetet med faktaböcker en självklarhet. Hon ser dem som en 
viktig  ingång  till  vidare  läsning  men  också  som  en  egen  kraft  i  sig.  Hon 
poängterar vikten av att lära sig läsa båda genrerna och struntar fullkomligt i om 
det är en fack- eller skönlitterär bok, det viktigaste är att texten för en att tänka 
och reflektera, att den träffar rätt och får en att vilja läsa vidare. Hon tycker inte 
att det är svårare att presentera faktaböcker, tvärtom ger de flera uppslag. Vissa 
går att läsa rakt igenom och i andra läser man lite och diskuterar därefter. Vid 
bokprat brukar hon kopiera några uppslag och prata kring dem, exempelvis om 
barns rättigheter. Det arbetet kan sedan fortsätta i klassrummen om lärarna är med 
i ett samarbete.

Ofta ligger fakta- och skönlitterära avdelningarna långt ifrån varandra vilket 
gör att man annars måste veta vilket slags bok man är ute efter. När Karin märker 
att  det  finns  ett  sug  efter  något  särskilt  ämne  för  hon  ihop  bilderböcker, 
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kapitelböcker och fackböcker till ett ställe så att barnen inte ska behöva springa 
runt för att hitta det de vill läsa. På ungdomsavdelningar blandas ofta fakta, poesi 
och annan skönlitteratur, vilket Karin tycker fungerar bra även för yngre barn.

Sara menar att facklitteraturen i det lässtimulerande arbetet går sida vid sida 
med  skönlitteraturen  och  att  hon  nästan  alltid  blandar  faktaböcker  och 
skönlitteratur i sina bokprat men säger också att hon aldrig hållit i ett bokprat med 
enbart  faktaböcker.  Hon tänker  att  hon i  så  fall  skulle  kunna komma för  nära 
skolans arbete och att betoningen på den luststyrda fritidsläsningen skulle kunna 
försvinna. Det blir mycket faktaböcker av mer lättsmält art för att särskilja sig från 
skolan, som trolleriböcker, med även teknikböcker och böcker om hur man bygger 
saker fungerar bra. Vid sagostunder för mindre barn finns alltid faktaböcker med. 
När det gäller faktaböcker lever Sara på principen att vi lär av varandra, man kan 
ta en bok och säga, visste du det här? För de läsovilliga äldre barnen kan det vara 
svårt att hitta rätt böcker, man får falla tillbaka på lättlästa böcker som vänder sig 
till mindre barn, men när det gäller faktaböcker är det enklare att hoppa mellan 
åldrar. Det är något som flera av bibliotekarierna poängterar. 

Adam och Jenny arbetar inte mycket med faktaböcker, men när de gör det 
försöker Adam framhålla nyhetsvärdet i de böcker han rekommenderar, att han 
kan komma med något spännande och aktuellt som känns intressant, vilket han 
menar är ännu viktigare när det gäller faktaböcker. Han nämner som avskräckande 
exempel  kartböcker  från  före  Berlinmurens  fall  som fortfarande  finns  i  vissa 
skolbibliotek.  De  menar  också  att  det  kan  vara  lättare  att  rekommendera 
faktaböcker till någon som vill sjunka ner i en skön fåtölj och bara läsa en liten 
stund, eftersom de inte behöver läsas linjärt. 

Anneli menar istället att det ibland kan vara svårare att läsa en faktabok, då de 
har en annan uppbyggnad än vad man är van vid från skönlitterära böcker. På 
hennes bibliotek satsar man i den första kontakten med elever som bjuds in till 
biblioteket på att främst presentera skönlitteratur, dels på grund av önskemål från 
lärare och dels  på grund av att  de bedömer att  det  är  effektivast  för att  väcka 
elevernas  intresse  för  biblioteket  och  för  att  det  efterfrågas  i  högre  grad.  Vid 
senare kontakter tar hon ofta upp faktaböcker för att visa på bibliotekets utbud, 
och  ofta  när  grupperna  är  spridda  åldersmässigt.  För  att  tillgängliggöra  fakta-
böcker som Anneli vet passar många barn brukar hon märka om dem och ställa 
dem på den skönlitterära lättlästa hyllan för att barnen enkelt ska hitta dem. De 
skyltar också varje månad efter ett tema, där skön- och faktalitteratur kring temat 
blandas, och dekorerar faktaavdelningens skyltning med utgångspunkt i det som 
skyltas,  som instrument  eller  dinosaurier.  Liksom Karin blandar  Anneli  genrer 
under vissa teman som ofta efterfrågas av barn och föräldrar för att underlätta 
sökprocessen.
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4. Barns olika läsning
Flera av informanterna noterar att faktaavdelningen snabbt fylls av killar vid olika 
klassbeök på biblioteket. De uppfattar det också som att fler flickor lånar av sig 
själva medan pojkar behöver mer hjälp. Flera poängterar också att de träffar både 
pojkar och flickor som gillar att läsa, men att det bland de läsovilliga finns en 
övervikt av pojkar. 

Karin, som arbetar med fakta- och skönlitterära böcker i samma utsträckning 
och inte gör någon skillnad dem emellan, ser däremot knappt någon skillnad i 
pojkars och flickors läsning. 

Jenny och Adam, som många gånger stött på en attityd hos främst pojkar att 
läsning är töntigt, understryker vikten av att komma förbi denna inställning, och 
av att kunna få en personlig relation till barnen. 

Samtliga  menar  att  man  får  jobba  olika  mot  olika  barn  och  från  olika 
situationer, och även här skulle ett utökat samarbete med lärarna underlätta när det 
gäller att fånga in de elever som behöver extra hjälp med läsningen. 

Man nämner också de barn, ofta pojkar, som uttrycker att läsning är tråkigt 
och där inga böcker tycks passa. Oftast hittar de ändå sin bok på faktaavdelningen 
när de väl tagit sig dit. Det vara bra med några färdiga kort, något som engagerar 
även utanför bokvärlden, exempelvis en bok om ninjor, skräck eller fantasy. Att 
visa omslag, läsa högt, närma sig böcker på olika sätt ger barnen flera möjligheter. 
Att få barnen att rekommendera böcker till varandra framhålls om effektivt, de har 
bra koll på hur andra ligger till i läsningen och vill gärna dela med sig av det de 
själva läst. Att följa upp läsningen med ett samtal om boken är ett bra sätt att se de 
olika behoven hos barn utan att de behöver känna sig utpekade, menar Karin. 

Även Sara poängterar vikten av att hjälpa barnen att hitta rätt bok i bokfloden , 
och när man träffar rätt kan man förvåna både läsaren själv och läraren som tror 
att  barnet  aldrig  läser.  Därför  är  det  så  bra  när  det  kommer  en  bok  som 
Zlatanboken, som ”alla” vill läsa, även de som annars inte läser, för att kunna utgå 
från den vid nästa tillfälle, och för att böcker kan bli ”tufft” och man vill läsa mer. 

Att nå föräldrarna, särskilt till barn utan läsvana, betonas också som viktigt. 
På föräldramöten där Sara pratar om böcker är 95 procent kvinnor. Läsning 

blir  mer självklar för tjejer,  som ser läsande kvinnliga förebilder runt sig hela 
tiden. De uppmuntras i sitt intresse till skillnad från pojkar. Både Karin och Sara 
efterfrågar fler manliga läsande förebilder. Karin, som jobbar mycket med barn 
utan  biblioteksvana,  lyfter  ofta  fram fackböcker  som ett  bra  exempel  på  vad 
pappor kan läsa för sina barn för att  komma igång, kanske via  ett  gemensamt 
intressen, för att blir tröskeln till att börja läsa ska sänkas. 

Jenny, som ofta är ute i fritidsklasser och pratar, nämner hur motståndet mot 
läsning redan satt  sig hos en del barn,  framför allt  pojkar.  ”De säger ’Jag har 
aldrig läst en bok och kommer inte att göra det heller’, och då hör jag förälderns, 
pappans,  röst  därbakom”.  Hon  försöker  visa  pojkarna  som  säger  sig  aldrig 
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kommer att  läsa en bok att  böcker behövs i  alla  sammanhang, en reparations-
handbok om bilen går sönder, en kokbok för att laga mat. 

Analys

I  nedanstående  kapitel  analyserar  jag  informanternas  intervjusvar  utifrån  min 
teoretiska bas, Adrian Chambers modell Läsandets cirkel, som består av delarna 
Att  välja,  Att  läsa  och  Reaktion/respons,  med  syftet  att  utröna  huruvida 
informanternas läsfrämjande metoder överensstämmer med Chambers utprövade 
modell  på  området.  Jag  sätter  dem  även  i  relation  till  min  andra  teoretiska 
utgångspunkt, Mats Dolatkhahs Läsandets fyra M, samt den övriga forskning som 
uppsatsen behandlar.

I  den  sammanfattade  diskussionen  av  uppsatsens  syfte  som  sedan  följer 
belyser jag även uppsatsens frågeställningar.

Att välja
Adrian Chambers menar att all läsning börjar med ett val. För att göra ett val som 
hjälper barnet att gå vidare i Läsandets cirkel behövs också en erfaren vuxen som 
kan guida barnet  rätt,  genom boksamtal,  lockande skyltning av böcker och ett 
inbjudande bokbestånd som signalerar tillgänglighet och som är varierat för att 
väcka nyfikenhet. 

Att kunna hjälpa ett barn till rätt bok anser samtliga bibliotekarier som väldigt 
viktigt. Man vill vara den som guidar och stödjer barnet på vägen i sina val. Mats 
Dolatkhah talar om meningsskapande som ett viktigt begrepp både vid urvalet av 
böcker och vid ett referenssamtal, då den vuxna sannolikt läser en viss bok på ett 
annat sätt än barnet, och det gäller att uppmärksamma den mening som skapas 
genom barnets läsning. Flera nämner valet av rätt bok som vitalt för att komma 
över hindret för läsning. Man använder sig därför av både skönlitterära böcker och 
faktaböcker vid exempelvis skyltning och vid bokprat – i den mån inget annat 
efterfrågats  av  exempelvis  skolan:  att  kunna  presentera  ett  varierat  utbud  är 
särskilt  viktigt  för  lässvaga  barn,  både  åldersmässigt  och  genremässigt. 
Faktaböcker  har  visat  sig  ofta  fungera  väl  för  dessa  barn  som  behöver 
”hållplatser” längs vägen i sitt läsande vilket faktaboken genom sitt upplägg ofta 
kan erbjuda. 

Hedemark (2011) har i sin studie av barns syn på läsning och bibliotek funnit 
att  flera  barn  efterfrågar  mer  faktaböcker  på  bokpraten.  Samtidigt  som denna 
uppsats bibliotekarier ser fördelar med faktaböcker vid bokprat menar vissa att det 
nästan alltid finns  en tonvikt  på  de skönlitterära  böckerna.  Anledningarna kan 
vara, utöver krav från lärare, att man inte vill lägga sig för nära skolans arbete för 
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att betona aspekten av nöjesläsning, att det är de skönlitterära böckerna främst 
man vill presentera eller att man anser att det är det barnen vill ha. 

När det gäller faktaböcker använder man sig ofta av barnens intresse för att 
lära sig nya saker och betonar faktaaspekten. Att involvera ett ointresserat barn i 
läsaktiviteter via olika intressen är  ett bra sätt att stimulera till läsning: även om 
läsovilliga barn inte uppskattar böcker har de flesta precis som andra barn många 
intressen och genom att presentera böcker utifrån fakta om dessa intressen är de 
lättare att nå. Adam betonar nödvändigheten i att faktaboksbeståndet hålls aktuellt,  
vilket även inom tidigare forskning framhålls som en förutsättning för att locka 
barn att vilja läsa om sina intressen. 

Kraven  från  skolan  att  elever  ska  läsa  ”riktiga”  böcker,  det  vill  säga 
skönlitteratur,  nämns  som ett  problem då  bibliotekarierna  ser  att  många  barn, 
främst  pojkar,  letar  sig  till  fackhyllorna  när  de  får  välja  själva.  Hos  den  av 
informanterna  som jobbar mest  med att  blanda fack och skön och inte  lägger 
någon värdering i vilken genre en bok tillhör syns minst av denna indelning. Detta 
tyder på att pojkars och flickors preferenser till viss del bestäms av förutbestämda 
attityder till läsning och att dessa med medvetna strategier kan vidgas.

Tydligt är att skolans åsikter om vilka slags böcker som räknas som ”läsning” 
och eleverna därmed ska låna emellanåt försvårar det lässtimulerande uppdraget 
för biblioteken. En fråga som infinner sig är huruvida bibliotekarierna utgår från 
att  skolorna  vill  ha  det  på  ett  visst  sätt  och  anpassar  sig  efter  det  utan  att 
egentligen undersöka hur skolan ställer sig till andra val av litteratur. Till vilken 
del skulle lärarna lyssna på bibliotekarierna och låta sig övertygas om att vidga 
sina läskrav om ämnet togs upp till diskussion? Ett ökat samarbete med skolan 
nämns som önskvärt av mina informanter och i detta fall tror jag att det skulle 
kunna leda till viss förändring i både lärares och bibliotekariers sätt att arbeta.

Att läsa
Att skapa tid och rum för att läsa nämner Chambers som en förutsättning för att 
bli en läsande person. Även om det kanske främst åligger skolan och hemmet att 
skapa all den lästid som behövs vill bibliotekarierna ge möjlighet åt barnen att 
sitta på biblioteket och läsa, och att interagera med personalen på ett otvunget sätt. 
Liksom Chambers framhäver Dolatkhah också den fysiska platsens betydelse för 
bokupplevelsen, liksom själva läsarten; att befinna sig i en lugn omgivning utan 
något tvång om att prestera ett visst antal sidor utan istället kunna bläddra, kolla 
på bilder, hoppa fram eller gå tillbaka kan ge en positiv upplevelse av läsning som 
med andra förutsättningar kanske varit omöjlig. 

Flera  önskar  sig  en  mysigare  biblioteksmiljö  där  det  finns  plats  för  en 
ombonad läsvrå för alla som behöver det, eller som bara vill slå sig ner och läsa 
en stund och den av bibliotekarierna som tycker sig ha en plats som lämpar sig väl 
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för  läsning  menar  att  det  är  en  stor  tillgång  för  barnen  och  ungdomarna  ur 
läspedagogisk synpunkt.

Några av informanterna påpekar att faktaböcker ofta lämpar sig väl för en 
stunds avkopplande läsning, eftersom det är lättare att hoppa mellan sidor och 
bläddra fram och tillbaka, något även Doiron (2003) påpekar är en fördel för en 
ovan läsare. 

Man önskar ett närmare samarbete med skolan där biblioteket skulle kunna 
utnyttjas betydligt  mer  för  bland annat  lästid  och ett  utbyte  av idéer vilket  är 
särskilt viktigt för de elever som behöver hjälp med sin läsning, då lärarna är de 
som bäst känner till elevernas förutsättningar. Anneli, som har ett gott samarbete 
med skolorna i området, upplever att det är till barnens fördel då de får tillgång till 
ett aktuellt bestånd och mycket lästid. 

Chambers talar också om de inre förutsättningar för läsning som varje person 
bär med sig, i form av bland annat tidigare erfarenheter, förväntningar och roller. 
Pojkar och flickor utsätts för olika förväntningar på hur de ska agera för att passa 
in i de genusregimer som råder i vårt samhälle, och där synen på läsning, särskilt 
skönlitteratur, fått kvinnliga förtecken medan pojkar mer ägnar sig åt läsning i 
praktiskt  syfte.  Jenny  har  redan  i  förskoleklasser  märkt  av  ett  motstånd  mot 
läsning från en del pojkar, och flera bibliotekarier menar att det är fler pojkar som 
behöver  hjälp  med  att  komma  igång  med  läsningen  och  att  de  ofta  väljer 
faktalitteratur. Flera bibliotekarier efterfrågar fler manliga läsande förebilder. 

Vid bokprat tänker många på att välja böcker som ska passa både pojkar och 
flickor.  Molloy  (2007)  talar  om  vikten  att  skapa  utrymme  även  för  pojkars 
intressen och läsning för att skapa läslust. De undersökta bibliotekarierna tänker i 
samma  banor  och  arbetar  med  sagostunder  på  vissa  teman,  som  bandy  eller 
Minecraft, för att väcka en nyfikenhet på läsning och biblioteket. 

Sara menar, apropå Zlatanboken, att det är bra när det kommer en bok som 
”alla” vill läsa, då det hjälper många att ta sig över hindret att läsa. Det är också 
något som Törnfeldt (1993) framhåller, att även lässvaga elever gillar att hänga 
med och vill känna sig delaktiga i den läsande gemenskapen. Att en bok som det 
inte bara är viktigt att ha läst för att hänga med utan även som det är coolt att 
synas med, även i sammanhang där bokläsning annars inte står högt i kurs, kan 
göra  mycket  för  särskilt  pojkars  inställning  till  läsning,  särskilt  som  manliga 
läsande  förebilder  nästan  saknas.  Där  tror  jag  att  det  finns  fler  möjligheter  i 
faktagenren att lyfta fram liknande böcker.

Att  arbeta  med  faktaböcker  som  lässtimulering  är  något  som  samtliga 
bibliotekarier jobbar med för att fånga upp olika slags läsare, men i olika grad. 
Karin  blandar  fakta  och  skön  i  alla  sammanhang.  Anneli  arbetar  mest  med 
faktaböcker vid bokprat när eleverna redan stött  på bokprat en gång i  form av 
skönlitteratur,  för  att  variera  sig  och  även  när  barngrupper  har  en  större 
åldersmässig spridning: många menar att faktabokens form gör att den passar flera 
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åldrar. Jenny och Adam anser sig vara styrda av kraven från skolan i alltför hög 
grad,  men  försöker  ändå  framhålla  att  läsning  innefattar  mycket  mer  än 
skönlitteratur. Carter (2000) framhåller vetgirighet som nyckeln för att skapa ett 
läsintresse,  och  menar  att  man  även  genom  Guinness  rekordbok kan  uppleva 
läsglädje, vilket även Dolatkhah talar om med sitt begrepp meningsskapande; det 
är hos läsaren som bokens mening skapas. 

Högläsning är ett bra sätt för den vuxna att låna ut sitt kunnande till barnen, 
vilket enligt Dorion med faktaböcker även ger en chans visa på möjligheterna att 
ta  sig an dem på olika sätt. De intervjuade bibliotekarierna i  Mauritzsons och 
Wijks uppsats (2008) uttrycker osäkerhet  inför att tala om faktaböcker. I denna 
undersökning upplever  vissa  att  högläsning  ur  en  faktabok fångar  barnen mer 
direkt,  att responsen blir mer omedelbar och att det  ger flera ingångar, medan 
andra  menar  att  det  är  lättare  att  tala  om  en  skönlitterär  bok  med  en  linjär 
handling. Man påpekar också fördelarna med högläsning för lässvaga då de får 
arbeta med andra sinnen vilket ibland kan vara lättare. 

I  min  studie  upplever  jag  att  trots  att  det  inte  alltid  finns  genomtänkta 
strategier bakom informanternas arbete med faktaböcker agerar ändå flera av dem 
ungefärligt efter de förhållningssätt som exempelvis Doiron och Dayton-Sakarai 
och Jobe framhåller som effektiva för läsovilliga barn, om än i varierande grad. 
Man uppmuntrar till olika slags läsning, att bara bläddra eller läsa från början till 
slut, försöker hålla beståndet aktuellt, samlar alla böcker på ett visst tema så det är 
lätt att hitta sitt intresseområde och man håller faktaböcker synliga för den som 
bara allmänt letar efter något att lära sig mer om. Man erbjuder barn faktaböcker 
utifrån egna önskemål och intressen, möjligtvis i högre grad när det gäller pojkar 
än flickor. Flickors läsovilja kommer inte fram på samma sätt som pojkars i denna 
studie, kanske för att den inte manifesteras utåt i samma utsträckning. Måhända 
har  pojkar  också  bibliotekariens  ögon  på  sig  i  högre  grad  på  grund  av  den 
förförståelse om pojkars läsning som finns i samhället.

Reaktion/Respons
Chambers beskriver två reaktioner som extra viktiga för läsare under utveckling: 
viljan att uppleva samma känsla igen när man läst något man gillar, och behovet 
att prata om den lästa boken och dela med sig av det man upplevt. Genom att 
prata om boken och bli medveten om vad i upplevelsen man vill åt igen blir man 
en tänkande läsare. Han betonar behovet av vuxenstöd i denna process. 

Samtliga uttrycker vikten av respons från barnet på den lästa boken, då arbetet 
med att hitta nästa bok underlättas. Att diskutera en bok efter att ha läst högt ur 
den öppnar för ytterligare sätt att ta till sig berättelsen, då man kan diskutera både 
sina egna upplevelser och andras och därmed få fler uppslag till fortsatt läsning. 
Goméz (2008) menar att barnlitteratur skrivs av en grupp, vuxna, med makt över 
den grupp de skriver för, barnen, och att det påverkar utformning och ideologi, 
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vilket också Dolatkhah framhåller – det finns en maktrelation mellan den vuxna 
och barnet, där den vuxna i sin roll  som bokförmedlare kan rekommendera en 
bok, men inte veta hur barnet tolkar den. Därför blir responsen viktig för att få en 
vidgad bild av barnets preferenser, vilket flera bibliotekarier betonar.

En informant talar om samtalet efter den första boken som minst lika viktigt 
för  att  hålla  kvar  barnet  på  biblioteket  och  i  Läsandets  cirkel.  Det  som först 
lockade barnet till biblioteket kanske var en bok som alla ville läsa, och att hitta 
uppföljaren till den är många gånger den stora utmaningen. Därför blir inte bara 
responsen från barnet viktigt, utan även personalens sätt att hantera situationen för 
att få biblioteket att framstå som en välkomnande plats genom att visa på dess 
möjligheter  även  bortom  boken.  Min  uppsats  behandlar  främst  den  fysiska 
faktaboken men jag vill framhålla ett behov som framkommit i  responsen från 
barn  och  ungdomar  i  Hedemarks  studie  (2011):  inkluderandet  av  även  andra 
medier  för  att  locka också de barn till  biblioteket  som inte  helst  ägnar sig  åt 
läsande men gärna närstående områden som dramatiseringar eller  webbaserade 
aktiviteter. Detta är något man tagit fasta på i Annelis bibliotek där man arbetar 
regelbundet med olika slags dramatiseringar.

Bibliotekarierna arbetar med bokcirklar och sagostunder i sin interaktion med 
eleverna och en av informanterna rör sig mycket i sociala medier för att få respons 
från barn och ungdomar, och anser att bibliotek behöver röra sig där barn och 
ungdomar finns även i den digitala världen istället för på bibliotekens plattformar, 
något som vore intressant att arbeta vidare med även om detta inte är platsen för 
det.
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Slutdiskussion 

Det talas mycket om svenska elevers sjunkande läsning. Samtidigt har behovet av 
läsförståelse för att kunna fungera i samhället aldrig varit större. Klyftorna mellan 
de  som är  goda  läsare  och  de  som är  svaga  läsare  ökar  och  står  i  paritet  till 
utbildningsgrad och andra socioekonomiska förutsättningar. 

En viktig del av bibliotekens läspedagogiska arbete består i att väcka barnens 
läslust och därmed ge dem förutsättningar för att klara sig bra i vårt samhälle. 
Mycket  av  den  text  vi  möts  av  idag  är  faktatexter,  och  faktaböcker  är,  som 
forskningen visat, ett bra verktyg för att arbeta läsfrämjande. I denna uppsats har 
jag velat lyfta fram fördelarna med att arbeta läsfrämjande med faktaböcker och 
ge exempel på hur det kan gå till.

Min  första  frågeställning  var:  Vilka  metoder  beskriver  barn-  och 
ungdomsbibliotekarier  att  de  använder  i  sin  läsfrämjande  verksamhet  med 
faktaböcker? Min hypotes att faktaboken blivit ett naturligt inslag i läsfrämjande 
arbete visade sig endast delvis stämma. Ett av de undersökta biblioteken upplevde 
sig ha svårigheter att arbeta med faktalitteratur då skolorna i området, som till stor 
del nyttjar folkbibliotekets tjänster såsom bokplock och bokprat, fokuserade på 
skönlitterära  böcker.  Samma  informanter  talade  också  om  inaktuella 
faktaboksbestånd som försvårade arbetet ytterligare. Hos ett annat av biblioteken 
har  dock  faktaboken  en  betydligt  mer  framskjutande  position  och  används  i 
samma utsträckning som skönlitteratur vid läsfrämjande aktiviteter, man använder 
sig av de båda genrerna parallellt för att stimulera barns och ungdomars läslust 
genom att visa på litteraturens spännvidd. Även övriga bibliotek arbetar till stor 
del  med  att  lyfta  faktaböcker.  Vid  bokprat  blandas  skönlitteratur  med 
faktalitteratur, sagostunder hålls med olika faktateman och vid skyltning blandas 
böcker  efter  teman  istället  för  genrer.  På  flera  av  de  undersökta  biblioteken 
bestämmer böckers ämne snarare än genrebehörighet placeringen. Man håller sig 
med ett  antal  säkra  kort  i  bokväg som appellerar  till  ovilliga  läsare  via  deras 
intressen, och man använder sig av faktaboken på grund av dess flexibilitet när det 
gäller olika ingångar för att underlätta läsandet för läsare under utveckling, och 
föreslår  gärna  en  faktabok  för  en  stunds  kravlös  läsning  just  på  grund  av 
möjligheten att bläddra fram och tillbaka om det linjära läsandet känns svårt. Man 
använder  sig  av  rekvisita  för  att  locka  intresserade  till  faktaavdelningen,  man 
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lockar till läsning genom att använda sig av flera sinnen; hörsel och smak, och 
man använder sig av barns naturliga nyfikenhet. 

Min andra frågeställning var:  Upplever bibliotekarier  att vissa barn har ett 
större behov av faktaböcker än andra? Det visade sig att den största skillnaden i 
barns  preferenser  enligt  undersökningen  var  den  mellan  könen,  även  om 
skillnaderna  verkar  vara  mindre  än  tidigare  studier  visar.  Pojkar  är  de  som 
behöver mest  hjälp med att  komma igång med sin  läsning.  Även om flera  av 
bibliotekarierna nämner att de ser många läsande killar, talar de knappt alls om 
läsovilliga flickor. Pojkar är de som oftast självmant går till faktahyllorna och de 
är  också  de  som  det  oftast  refereras  till  som  mest  mottagliga  när  det  gäller 
faktaböcker. Rimligtvis finns även läsovilliga flickor, men de kan vara svårare att 
identifiera. 

Ju mer faktaböcker  och skönlitteratur blandas, ju  mindre skillnad man gör 
mellan de båda genrerna, desto mindre verkar klyftan mellan pojkars och flickors 
läspreferenser och läsförståelse vara. Detta tyder på att den attityd till läsning som 
pojkar och flickor skolas in i via samhällets sociala koder kan luckras upp. Genom 
att erbjuda läsning av alla slag, utan att göra någon åtskillnad, menar jag att man 
jobba mot dessa attityder och ge barnen möjlighet att välja friare.

Skillnader  utöver  könsskillnaden  har  informanterna  däremot  svårare  att 
urskilja.  Man  talar  om  läsovilliga  barn  som  kan  lockas  till  läsning  via  sina 
intressen  och  fackbokshyllan,  men  med  hjälp  av  Dayton-Sakari  och  Jobes 
indelning av läsovilliga barn tror jag att man komma längre i att urskilja olika 
behov hos dessa, genom att fokusera mer på hur de kan stilla sin nyfikenhet inom 
ett  visst  ämne  än  på  läsningen  i  sig,  vilket  jag  anser  skulle  underlätta  det 
läsfrämjande arbetet. Hedemarks indelning i barns inställning till läsning kan även 
den ge större insikt i barns olika behov av och på biblioteket, genom att för vissa 
barn fokusera mer på den lustkänsla läsning kan innebära och för vissa presentera 
olika sätt att närma sig böcker och läsning som biblioteket erbjuder, exempelvis 
via digitala och dramatiseringar. 

Min tredje frågeställning var: Upplever bibliotekarier att det finns en skillnad 
i att arbeta med faktaböcker och skönlitteratur? En stor skillnad är den självklara 
ställning som skönlitteraturen för många trots allt har. Även här dyker lärarnas 
krav, eller förväntningar, upp i diskussionen. De efterfrågar kapitelböcker som ska 
räcka till  nästa biblioteksbesök. För att lyfta fram faktabokens funktion i  detta 
arbete anser jag att en ökad dialog med skolan är av största vikt, att man från 
bibliotekens håll  arbetar  med att  informera om dess fördelar.  Sannolikt  arbetar 
vissa  lärare  mer  på  rutin  än  på  övertygelse  och  är  villiga  att  ta  till  sig  ny 
information.  En  annan  skillnad  som  tidigare  nämnts  är  synen  på  de  olika 
genrernas funktion, där faktaboken ofta främst används som ett sätt att lära sig 
saker.  Det  är  en  naturlig  väg  att  gå,  särskilt  som  ett  bra  sätt  att  involvera 
läsovilliga barn i läsaktiviteter är att gå via deras intressen där faktabiten självklart 
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måste  fokuseras.  Ändå  visar  undersökningar  på  att  läsglädje,  nyfikenhet  och 
känslor kan väckas ur ur faktaböcker likväl  som skönlitteratur.  Att  en bok ger 
mycket fakta hindrar inte från att den samtidigt, eller vid nästa läsning, ger även 
ren läsglädje och väcker en önskan att fortsätta läsa. I samband med de intervjuer 
jag gjort säger sig flera bibliotekarier ha fått upp ögonen även för faktabokens 
fördelar efter att ha diskuterat och tänkt igenom sin arbetssätt, som kanske annars 
bara tas för självklart.

Det kan ses som förvånande att faktabokens i stort sett oemotsagda fördelar 
inte  haft  ännu  större  genomslag  i  bibliotekens  läsfrämjande  arbete,  men 
ingenstans har jag heller stött på något motstånd mot att använda faktaböcker, inte 
heller så mycket osäkerhet kring användandet, utan snarare pekar min studie på att 
man är öppen för att börja inkludera faktalitteratur i större omfattning. Faktaboken 
används,  man  är  medveten  om  dess  förtjänster,  men  kanske  inte  alltid  alla 
förtjänster;  för  den  som söker  avkoppling,  för  den  som söker  spänning,  total 
absorbation i ett nytt och intressant ämne eller bara skratt. Med skönlitterära verk 
framhålls  ofta  de  värden  man  tillägnar  sig  under  läsningen,  men  mer  sällan 
läsglädjen  och  till  exempel  förståelsen  för  andra  människor  när  det  gäller 
faktalitteratur. Mats Dolatkhah menar att det är hos läsaren meningen i läsakten 
skapas, och genom att som bibliotekarie tänka på att även faktaböcker kan väcka 
frågor som annars tillskrivs skönlitteraturen, kan barnen få ut mer av sin läsning 
och utvecklas. 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning på området och information från de 
intervjuade i denna uppsats tycks det mig som om blandningen av genrer och att 
hitta  nya  sätt  att  presentera  dessa  blandningar  av  böcker,  som inte  utgår  från 
uppdelningen fack och skön, tycks vara en bra metod för att nå flera läsare, vilket 
också flera av informanterna arbetar med i sina bibliotek. Det är också ett sätt att 
undvika en dikotomi där flickor läser skönlitteratur och pojkar fakta, något som 
sedan  återspeglas  i  samhällets  uppdelning  av  kvinnligt  och  manligt,  enligt 
Dressman (1997). 

Ett  annat  problem  som  framkommit  är  avsaknaden  av  manliga  läsande 
förebilder.  Jag  anser  att  det  är  oerhört  viktigt  med  arbetet  att  inkludera  män, 
pappor  och  manliga  förebilder  i  en  läsande  kontext,  och  att  arbeta  mot 
inställningar att läsning inte anses tufft. Där tror jag att faktaboken har bra chanser 
att  nå ut  till  många barn och ungdomar med sin mångfald.  Att  uppmuntra till 
läsning  behöver  ske  på  flera  plan,  och  det  är  också  viktigt  att  fånga  in  de 
kunskaper  och  intressen  som  finns  även  utanför  skolans,  och  bibliotekens, 
traditionella  verksamhet,  att  erbjuda  läsrelaterade  aktiviteter  i  flera  former, 
självklart med bibehållen kvalitet; det handlar inte om att sänka ribban utan om att 
integrera flera sysslor i det arbete som redan utförs. 

För  mitt  syfte,  att  undersöka  bibliotekariers  arbete  med  faktaböcker  i 
lässtimulerande  arbete,  anser  jag  att  den  valda  metoden,  kvalitativa  intervjuer, 
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fungerade  bra.  Jag kom åt  bibliotekariernas syfte  med hur  de jobbade och de 
reflektioner de hade kring sitt arbete. Det var svårare än jag trodde att ringa in 
arbetet med just faktaböcker, då jag trots tidigare uppsatser i ämnet som pekat på 
motsatsen utgick från min egen, dock begränsade, erfarenhet att man arbetade mer 
aktivt med faktaböcker än vad som var fallet. En del av de följdfrågor jag tänkt 
följa upp de större frågorna med visade sig därför i  vissa fall  inte möjliga att 
ställa.  Utifrån  de  rådande  premisserna  har  jag  ändå  fått  en  nyanserad  och 
representativ bild av hur ett antal barn- och ungdomsbibliotekarier arbetar med 
faktaböcker i sin lässtimulerande arbete och kunnat belysa både de möjligheter 
och utmaningar som finns i verksamheten, och mina frågeställningar har besvarats 
på ett adekvat sätt. 

Förhoppningsvis  kan  denna  uppsats  visa  på  nyttan  av  faktaböcker  i 
bibliotekens läsfrämjande arbete och på olika sätt att integrera det i det omfattande  
och viktiga arbete som redan bedrivs på biblioteken.
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Sammanfattning 

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  hur  ett  antal  barn-  och 
ungdomsbibliotekarier arbetar med faktaböcker i sin läsfrämjande verksamhet. De 
frågeställningar  jag  arbetat  efter  är:  Vilka  metoder  beskriver  barn-  och 
ungdomsbibliotekarier  att  de  använder  i  sin  läsfrämjande  verksamhet  med 
faktaböcker?  Upplever  bibliotekarier  att  vissa  barn  har  ett  större  behov  av 
faktaböcker än andra? Upplever bibliotekarier att det finns en skillnad i att arbeta 
med faktaböcker och skönlitteratur?

Undersökningen som uppsatsen grundar sig på består av fyra intervjuer med 
fem barn- och ungdomsbibliotekarier från folkbibliotek. Genom halvstrukturerade 
kvalitativa intervjuer har jag undersökt de enskilda bibliotekariernas olika 
metoder i deras lässtimulerande verksamhet. I intervjuerna ringades dels 
bibliotekariernas allmänna åsikter och praktiska råd angående lässtimulering in, 
dels deras åsikter om faktalitteratur och dess roll i det läsfrämjande arbetet, för att 
få en bild av detta arbete och för att om möjligt ge infallsvinklar till nya idéer.

Resultatet  av  undersökningen  visar  att  det  lässtimulerande  arbetet  på  de 
undersökta biblioteken när det gäller faktalitteratur i stort sett alltid utgår från det 
som är  uppsatsens  teoretiska  bas,  Adrian  Chambers  Läsandets  cirkel,  men att 
omfattningen varierar stort. På vissa håll fokuserar man på skönlitteratur, delvis på 
grund av krav från de skolor man tillhandahåller tjänster åt, medan andra bibliotek 
till betydligt större del har integrerat faktaboken i detta arbete. Man använder sig 
av faktaboken i de traditionella läsfrämjande metoderna, man håller sagostunder 
på ett  visst  tema,  klassificerar  om faktaböcker  till  skönlitteratur  för  att  barnen 
bättre  ska  hitta  den,  skyltar  efter  teman  snarare  än  efter  genre  och  anordnar 
aktiviteter som lockar till läsning med flera ingångar, som temakvällar där även 
provsmakning ingår och dramatiseringar av böcker för att  väcka barns lust  till 
läsning. 

Vissa skolor använder sig endast av skönlitterära böcker vid lästräning, vilket 
man anser försvårar läsprocessen för många barn. Ett ökat samarbete för att kunna 
jobba tillsammans för barnen bästa efterfrågas, när det gäller att bredda urvalet av 
böcker och för att kunna identifiera lässvaga och läsovilliga barn för att ge ökad 
hjälp.

Till viss mån anser man att pojkar är de som främst föredrar fakta och att 
faktaböcker är ett större hjälpmedel i det läsfrämjande arbetet för dem, men man 
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framhåller också att många flickor uppskattar faktaböcker. För läsovilliga barn 
som inte uppskattar att läsa kan faktaboken vara en ingång via ett intressant ämne. 

Vissa av informanterna ser ingen eller liten skillnad i att arbeta med fack- och 
skönlitteratur. Man försöker att inte särskilja genrerna eftersom båda tjänar samma 
syfte, att hjälpa barnen att hitta en läsglädje. Man påpekar också att det finns fler 
sätt att närma sig faktaböcker på grund av dess uppbyggnad. För en kortare stunds 
läsning kan det vara lättare att bläddra i en faktabok än en skönlitterär bok med 
linjär handling. Även om inhämtandet av kunskap är det som mest betonas när det 
gäller fackböcker är man även medveten om andra värden som kan uppnås, som 
läsglädje och identifikationsskapande. 
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Bilaga: intervjuguide

Hur arbetar du lässtimulerande?
Praktiskt arbete
Några särskilda knep
Skyltning 
Facklitteratur/skönlitteratur

Hur når man läsovilliga barn?
Hur behålla dem
Uppsökande verksamhet
Facklitteratur/skönlitteratur

Ser du några skillnader i att jobba med faktaböcker och skönlitteratur
i det lässtimulerande arbetet?

Hur kommer man fram till vad barnet efterfrågar
Hur stor del skönlitteratur/facklitteratur i arbetet
Högläsning
Bokprat

Upplever du att det finns olika typer av läsovilliga barn?
Skillnader mellan kön 
Attityder till läsning
Olika strategier
Facklitteratur/skönlitteratur

Övrigt
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