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Sammanfattning 

Läsfrämjande arbete för barn ses som en självklar del av svensk biblioteksverksamhet idag. 

Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur dagens synsätt kring barns läsning har 

kommit att växa fram. För att uppnå detta har fyra texter som skrevs i början på 1900-talet i 

Sverige, analyserats. Sagda texter valdes ut då de skrevs av inflytelserika aktörer inom 

barnboks- och biblioteksområdet under den aktuella tiden. Studiens första syfte är att ta reda 

på vilka argument och förhållningssätt till barns läsning som går att identifiera i texterna. Det 

andra syftet är att skapa förståelse för de underliggande värderingar och attityder kring barns 

läsning som går att utröna från dessa argument och förhållningssätt. En tematisk analys gjordes 

av materialet. Fem övergripande teman identifierades, och utgjorde ramverket för resultatet: 

Synen på barnet, Rätt och fel litteratur, Individuellt anpassad läsning, Bibliotekets betydelse 

och Läsningens syfte. Resultatet visar att åsikter och argument uttrycks i texterna om bland 

annat barns behov, vad och varför de bör läsa, och om bibliotekets roll. De förhållningssätt 

som framkommer i texterna visar en tydlig prägel av den samtida kulturen och samhället, men 

de kan samtidigt kännas igen till viss del i dagens förhållningssätt till barns läsning. 

 

Nyckelord: Läsfrämjande, barns läsning, 1900-tal, bibliotek, barnböcker 
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1. Inledning 

Läsfrämjande verksamhet ses idag som en självklarhet. Det är klart att barn ska uppmuntras 

till att läsa! Dock är det inte lika tydligt varför barns läsning anses som så viktig att främja. 

Konceptet att barns läsning är något att eftersträva är så väl rotat i Sverige idag att det sällan, 

om någonsin, ifrågasätts. Det är så väletablerat, att det framgår i lagtext att folkbibliotek bland 

annat ”[…] 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” (SFS 2013:801). Barns läsning, och hur denna bör te sig, har länge 

varit ett ämne för diskussion i Sverige. Det går förstås att konstatera, att läskunnighet är något 

som underlättar livet i ett samhälle där informationsförmedling ofta sker i form av olika typer 

av texter. Utifrån detta är det förståeligt att mycket resurser läggs ned på att utveckla 

läskunnigheten hos barn. Men när ett barn väl kan läsa, vad är då syftet med att uppmuntra 

vidare läsning av böcker och andra medier? Och vilken roll har biblioteket och barnboken i 

detta? Det finns olika förhållningssätt till barns läsning, som det konstateras av Amira Sofie 

Sandin (2011). Enligt vissa perspektiv är barns läsning i alla dess former, det som eftersträvas. 

I andra fall är det förmedlingen av kultur, genom läsning, som anses vara viktigast. Eller, så är 

målet att utveckla barn till självständiga, kritiska läsare (Sandin 2011). Men på vilket sätt har 

sådana här förhållningssätt vuxit fram? Och med vilka argument har det etablerats att barns 

läsning är så pass viktig som vi anser den vara? Detta är frågor som kommer att undersökas i 

denna studie. Eftersom barns läsning som koncept som sagt har en stark position i Sverige idag, 

är det aktuellt att se bakåt i tiden för att få en förståelse för hur detta koncept kom att bli vad 

det är idag. Förhoppningen är att kunna identifiera de influenser och idéer som banade väg för 

utvecklingen av läsfrämjande verksamhet, och hur uppmuntran av barns läsning formulerades 

i relation till biblioteken och böcker, under den tid då biblioteksverksamheten och 

barnbokskritiken började växa fram i Sverige. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att identifiera och analysera argument och förhållningssätt kring 

barns läsning, så som de formulerats i början på 1900-talet i Sverige av två inflytelserika 

aktörer inom biblioteks- och barnboksområdet: Valfrid Palmgren, och Gurli Linder. 

Förhoppningen är att kunna skapa en djupare förståelse för vilka grundläggande värderingar 

och idéer det är som har lagt grunden för den läsfrämjande verksamhet som finns på bibliotek 

i Sverige idag.  
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Nedan formuleras de frågeställningar som studien utgår ifrån: 

 

1. Vilka huvudsakliga argument för barns läsning, och förhållningssätt till sagda läsning, 

går att identifiera i de aktuella texterna? 

2. Vilka underliggande värderingar och attityder kring barns läsning går att utröna från 

dessa argument och förhållningssätt? 

 

1.2 Avgränsningar och definitioner 

Läsning 

Läsning kan förekomma i olika typer av sammanhang, men fokus kommer huvudsakligen vara 

på så kallad fri läsning, om inte annat specificeras. Med fri läsning menas i denna kontext sådan 

läsning som läsaren själv tar sig för under sin fritid, vare sig det handlar om läsning för nöjes 

skull, för att lära sig något, eller av andra anledningar.  

 

Läsfrämjande 

Vad som avses med läsfrämjande som begrepp kan tyckas enkelt, men en del frågor kan ändå 

tåla att ställas i relation till detta ord. Ska till exempel alla former av läsning främjas, eller är 

det främst visst material som avses när man talar om läsfrämjande? Är det böcker eller annat 

vars läsning ska uppmuntras? Utan en tydlig begränsning eller vidare förklaring, kan detta vara 

svårt att avgöra. Det kan också vara värt att notera att det finns närliggande uttryck som har 

samma betydelse, så som exempelvis ”lässtimulans”, och ”uppmuntran till läslust” (Sandin 

2011). För att inte komplicera detta allt för mycket kommer främst ordet läsfrämjande användas 

i denna studie, som då avser läsning av tryckt material så som böcker och tidningar. 

 

Barn 

I denna uppsats kommer ”barn” att avse personer under 18 år, då detta stämmer överens med 

hur de aktuella författarna definierar barn och ungdom i sina texter. Ordet barn kommer 

användas i första hand, men även ungdomar innefattas alltså av den termen här, så länge dessa 

inte är över 18 år gamla.  
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Palmgren Munch-Petersen 

Valfrid Palmgren Munch-Petersen kommer i majoriteten av texten att refereras till med 

Palmgren som enda efternamn. Detta då hon vid den tid då texterna skrevs, endast hette 

Palmgren. 

 

Aktuell tidsperiod 

Med ”början på 1900-talet” avses i denna uppsats perioden mellan cirka 1900 - 1920.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är upplagd som så, att en teoretisk grund först beskrivs för att kontextualisera och 

förklara bakgrunden till attityder kring barns läsning, som de ser ut idag och förr. Därefter 

kommer ett metodkapitel, som förklarar hur urvalet och analysen av materialet har gått till. Här 

diskuteras även några överväganden som är aktuella för studien. Efter metodkapitlet 

presenteras resultatet av analysen. Detta följs av ett kapitel där resultatet diskuteras i 

förhållande till den teoretiska bakgrunden och nutida förhållningssätt till barns läsning. 
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2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

I det följande avsnittet presenteras den kontext i vilken de aktuella texterna producerades. Här 

ges även exempel på tidigare forskning som berör ämnet, samt hur synen på barns läsning ser 

ut idag. Vidare beskrivs tidigare forskning rörande Gurli Linder och Valfrid Palmgren, för att 

ge mer förståelse för vilka personer de var, och hur de kom att skriva de texter som analyseras 

i denna studie. 

 

2.1 Synen på barns läsning och läsfrämjande 

Forskning kring barns läsning är ett förhållandevis nytt fenomen, enligt Jonas Andersson 

(2015) och ämnet har blivit stort först under de senaste årtiondena. Matthew Grenby, som utgår 

ifrån ett brittiskt perspektiv i sin bok The child reader, 1700–1840 (2011), konstaterar att det 

är svårt att hitta tydlig information om hur barns läsning tedde sig för bara några hundra år 

sedan. Han menar att anledningarna till varför människor läser har förändrats med tiden, och 

att förhållandet till läsning har berott mycket på hur den enskilda personens position sett ut i 

deras samtida samhälle. Klass, kön, religion och ålder är exempel på faktorer som kan ha 

påverkat huruvida en person läste för att det var en nödvändighet, att det ansågs ge denne ett 

bra rykte, för eget nöjes skull, eller av andra anledningar. Grenby förklarar att det är oklart 

exakt när och hur attityderna kring just barns läsning kom att bli den ”moderna” som vi har 

idag. Han hävdar att vuxna under mitten på cirka 1700–1800-talen, generellt sett, har sett barns 

läsning som ett verktyg för att uppnå ett mål snarare än att läsningen sågs som ett mål i sig. Det 

finns vissa som påstår att barns läsning för nöjes skull är ett relativt nytt koncept, men det 

saknas tydliga data för att detta ska vara helt säkert, förklarar Grenby (2011). 

 

Vad gäller de svenska förhållandena under början på 1900-talet, har Mats Dolatkhah gjort en 

del forskning om ämnet. I sin artikel The rules of reading: Examples of reading and library 

use in early twentieth-century Swedish families (2008) tar han upp några exempel på attityder 

kring läsning, utifrån intervjuer med tre personer som var läsande barn under den aktuella tiden. 

I de tre fallen kom Dolatkhah fram till att läsning dels kunde uppmuntras för att barnet då höll 

sig från att göra ofog. Läsningen i sig sågs då som viktigare än att barnet till exempel lärde sig 

något eller fick ut nöje av att läsa. Läsning kunde också uppmuntras av särskild litteratur, så 

som moraliserande böcker eller klassiker som ansågs rätt för bildade personer att läsa. Den 

sista informanten som beskrivs i artikeln uppmuntrades inte till att läsa i hemmet. Detta 

eftersom det ansågs ta tid ifrån viktigare saker som behövde göras. Attityderna kring barns 

läsning kunde alltså skilja sig ganska mycket åt från hushåll till hushåll (Dolatkhah 2008).  
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De tre intervjuer som analyserades i artikeln som beskrevs ovan, är från en samling intervjuer 

om upplevelser av bibliotek och läsning under början på 1900-talet. I sin doktorsavhandling 

Det läsande barnet: Minnen av läspraktiker, 1900–1940 (2011) använder sig Dolatkhah av 

samma intervjusamling. Avhandlingen handlar om hur och varför barn och unga läste under 

början på 1900-talet. Här kommer Dolatkhah fram till att intervjupersonerna utryckte att 

läsningen kunde ha olika syften, och ge olika upplevelser. I många fall var det svårt för 

informanterna att läsa på grund av brist på böcker, eller avsaknad av passande miljöer att läsa 

i. Vidare förklarar Dolatkhah att en annan svårighet bestod i krav och kontroll från vuxnas håll 

gällande hur läsandet skulle te sig, om läsning uppmuntrades överhuvudtaget. Han menar att 

denna problematik går i linje med vad tidigare forskning kommit fram till om barns läsning 

under denna tid. Tydligt är också hur informanterna ser maktförhållandet mellan barn och 

vuxen, till barnets nackdel, som väldigt tidstypiskt. Detta samtidigt som nya ideal om läsning 

växte fram under denna tid, vilket eventuellt gav lite mer utrymme för barnen att vara med och 

bestämma över den egna läsningen än tidigare (Dolatkhah 2011). 

 

Amira Sofie Sandin förklarar i sin studie Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, 

förhållningssätt, samarbete (2011) att vuxnas förhållningssätt till barns läsning påverkar hur 

barnen själva förhåller sig till bland annat bibliotek, litteratur och läsning. Sandin beskriver en 

modell där förhållningssättet hos den som förmedlar litteratur till barn kan förklaras utifrån tre 

olika sätt att förhålla sig: det pragmatiska förhållningssättet, det traditionalistiska 

förhållningssättet, och det emancipatoriska förhållningssättet. Det pragmatiska 

förhållningssättet innebär att barnet uppmuntras att läsa, oavsett vad denne läser. All läsning 

ses som bra utifrån detta perspektiv. Den som arbetar utifrån det traditionalistiska 

förhållningssättet lägger fokus på att förmedla kulturarv och bildning, till exempel genom 

läsning av klassiker. Med det emancipatoriska förhållningssättet är avsikten att göra barnet till 

en självständig och kritisk läsare, och läsningen sätts in i en historisk och social kontext (Sandin 

2011). Även Kerstin Rydsjö och Anna Carin Elf förklarar i sin kunskapsöversikt Studier av 

barn- och ungdomsbibliotek: En kunskapsöversikt (2007) hur de olika förhållningssätten kan 

användas för att förstå hur exempelvis bibliotekarier arbetar med läsfrämjande insatser i 

praktiken idag. 

 

I en kunskapsöversikt av Jonas Andersson, Med läsning som mål: Om metoder och forskning 

(2015) förklaras hur kunskapsläget ser ut kring läsfrämjande i det nutida Sverige, och vilka 
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attityder som finns kring varför barn bör läsa. I Kulturrådets definition av läsfrämjande, som 

Andersson utgår ifrån, läggs inte någon vikt på läsning av olika sorters material, utan fokus 

ligger på läsning i allmänhet. Den fria läsningen ses som nyttig, samtidigt som själva läsningen 

kan ha ett värde i sig. Mer specifikt menar Andersson att fri läsning har en god inverkan på 

språkutvecklingen, ger en utökad vokabulär, bättre kunskaper i att skriva och läsa, samt en mer 

positiv attityd till läsning generellt sett. Vad gäller läsmotivation, menar Andersson att det är 

lättare att motivera barn till att läsa om de själva får välja böcker som intresserar dem. Vidare 

förklarar han att flertalet studier visar på att barn som kommer ifrån goda sociala förhållanden 

generellt sett läser mer, samt att de som läser mer ofta har bättre studieresultat. Utifrån detta 

medför fri läsning fördelar på olika sätt, även vad gäller utbildning och sociala sammanhang, 

menar Andersson (2015). 

 

2.2 Attityder om barndom 

I sin bok Barnen och välfärdspolitiken: nordiska barndomar 1900–2000 (2011) beskriver Astri 

Andresen, Ólöf Garðarsdóttir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola och Ingrid 

Söderlind hur förutsättningarna såg ut för barn i Norden i början på 1900-talet. I Sverige levde 

majoriteten i fattigdom på landsbygden där barnarbete var vanligt, och skolan hade en mer eller 

mindre stark roll. Många barn jobbade i hemmet eller hos andra, varför sådant som läsning 

kunde ses som en distraktion från viktigare göromål, vilket även Dolatkhah konstaterar (2008). 

Andresen et al. (2011) förklarar att barn vid denna tid saknade rättsliga skyddsnät, och att 

rådande normer och ideal satte ramarna för hur barns behov och sociala ställning uppfattades. 

År 1900 utkom en bok kallad Barnets århundrade av Ellen Key, i vilken hon uttrycker sina 

idéer och tankar om detta. I boken opponerar hon sig mot det synsätt som samhället i stort hade 

kring dåtidens barn. Bland annat uttrycker Key kontroversiella åsikter om vilka människor som 

borde få skaffa barn och inte. Hon förespråkar också bättre socialt skydd för barn, bättre 

barnavård, och ansåg att barnet borde ses som en egen självständig individ med 

utvecklingspotential. Key menar även att barnaga och barnarbete borde förbjudas. Hon 

uttrycker sig kritiskt mot samtida barnböcker, och bifogar i sin bok en lista på sagor och 

klassiska författare som hon anser utgöra lämplig läsning för barn (Key 1900). I Kåreland och 

Englunds bok Rätten till ordet: En kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor 1880–

1920 (2008) framgår att Keys bok blev både hyllad och kritiserad, vilket tyder på att synen på 

barn kring sekelskiftet var delad. 
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I antologin Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (2010) 

förklarar Barbro Johansson i ett kapitel hur synen på barnet, och barnets plats i samhället, har 

förändrats under 1900-talet på ett sätt som saknar motsvarighet. Johansson menar att barnets 

perspektiv och omsorg nu uppmärksammas på ett sätt som aldrig förr. Hon förklarar att ett 

avgörande paradigmskifte skedde i barndomsforskningen kring 1990-talet, vilket gjorde att 

sådant som strukturella ojämlikheter mellan barn och vuxna började ifrågasättas. Johansson 

förklarar att ett uttryck som fick spridning under 1990-talet var ”Det kompetenta barnet” 

(Johansson 2010, 37), vilket syftar på lite olika saker. Dels att barn, liksom vuxna, kan tänka, 

agera och reflektera. Dels att barn har kompetenser som vuxna inte har. Enligt Johansson sågs 

barn innan dess mer som ”human becomings” än ” human beings” (2010, 35) i relation till 

vuxna. Detta sågs som ett naturligt förhållningssätt att ha till barn, innan barndomsforskningen 

började problematisera ett sådant synsätt. Tidigare uppfattades barn inte som färdiga och 

utvecklade på samma sätt som nu. Det nya synsättet utgår mer ifrån att barnets liv har ett värde 

i det samtida skedet, inte bara när barnet vuxit upp. Vidare konstaterar Johansson att nutida 

barndomsforskare försöker tona ned vikten av ålder, och inte förutsätta att det alltid finns 

separata perspektiv för vuxna och barns upplevelser. Vad gäller specifikt barnbibliotekarier 

fastslår Johansson (2010) att de arbetsmetoder som anses mest konstruktiva är de där barnet 

bemöts utifrån dess individuella behov och intresse, snarare än efter faktorer som ålder och 

kön. 

 

2.3 Barnboken 

Eva von Zweigbergk beskriver i sin bok Barnboken i Sverige 1750–1950 (1965) hur det i början 

på 1900-talet fanns ett stort utbud på böcker av olika typer i Sverige, som riktade sig till barn. 

Bland annat fanns det gott om så kallade flick- och pojkböcker, bearbetningar av klassiska 

verk, och översättningar av utländska böcker. Under denna tid var sagor också ett vanligt tema 

i barnböcker, och författare som Selma Lagerlöf, Zacharias Topelius och Elsa Beskow var 

populära. Religiös och moraliserande litteratur var också vanlig, även om denna under 1900-

talets gång blev gradvis mindre populär, särskilt i städerna. Von Zweigbergk förklarar att idéer 

om skadlig litteratur i stor grad styrde vilken typ av böcker som rekommenderades eller inte 

till barn. Så kallade indianböcker eller tjuvpojksböcker var mycket populära under början på 

1900-talet, men ansågs enligt många inte utgöra passande läsning för barn. Medan sådana 

böcker var mer populär hos pojkar, läste flickor oftare böcker med mer realistiska 

familjeskildringar där huvudkaraktärerna utgjordes av tonårsflickor. Kritiker under denna tid 

var inte förtjusta i sådana böcker heller, utan ansåg dem ofta vara fördummande och opassande 
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då de ofta handlade om livet som tonåring eller vuxen. Enligt von Zweigbergk påverkades 

synen på flickböckerna och deras olämpliga innehåll av att det saknades litteratur för 

övergångsåldern. Den generella uppfattningen var att ”Flickor skulle vara barn tills de blev 

vuxna, och därmed basta” (von Zweigbergk 1965, 434).  

 

Lena Kåreland som är barnboksforskare, har publicerat många böcker och texter som rör tidiga 

barnböcker och barnbokskritik. I sin bok Gurli Linders barnbokskritik (1977) beskriver hon 

hur kulturen kring barnbokskritiken såg ut i Sverige under början på 1900-talet. Hon förklarar 

att barnboksrecensioner blev allt mer vanliga inslag i tidningar kring jultiden varje år, från 

ungefär mitten på 1800-talet. Detta eftersom det under denna tid var vanligt att ge ”julböcker” 

till barn, i samband med högtiden. Många samtida barnboksrecensenter signerade inte sina 

bidrag i tidningarna, varför kritikern ofta förblev okänd. Av de recensenter som är kända, 

konstaterar Kåreland att Gurli Linder var att anse som en auktoritet på området. Linders arbete 

beskrivs mer specifikt i avsnittet om henne. När det gäller vilken typ av litteratur som ansågs 

passa barn eller inte var det många röster som gjorde sig hörda, och det fanns under denna tid 

mängder av litteratur som kritiserades från olika håll (Kåreland 1977).  

 

Av den typ av böcker som ansågs opassande var Nick Carter-böckerna, som var populära bland 

pojkar, framträdande. Ulf Boëthius beskriver i sin studie När Nick Carter drevs på flykten: 

Kampen mot ”smutslitteraturen” i Sverige 1908–1909 (1989) hur dessa detektivböcker kom 

att få stor spridning i Sverige och hur många olika aktörer kampanjade emot dem, eftersom de 

ansågs vara moraliskt förkastliga. Under denna tid växte begreppet ”smutslitteratur” fram, som 

användes för att beskriva sådant som ansågs vara ”lägre” litteratur som kunde vara skadlig för 

de som läste den. Tre sorters ”smutslitteratur” beskrivs av Boëthius: Dekadanslitteraturen, 

kolportagelitteraturen [litteratur som såldes av kringvandrande försäljare], och Nick Carter-

böckerna. Efter en lyckad kampanj mot Nick Carter-böckerna avtog försäljningen av dessa, 

varefter en diskussion tog vid om vad barn och unga borde läsa istället. Boëthius förklarar att 

i slutet på 1909 tog Folkbildningsförbundet och Centralförbundet för socialt arbete initiativ till 

bildandet av en kommitté för bekämpande av kolportagelitteraturen. Kommittén fick namnet ” 

kommittén för främjande av god nöjesläsning”. Valfrid Palmgren och Gurli Linder var båda 

med i denna kommitté under en tid, dock inte samtidigt (Boëthius 1989). 
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2.4 Bibliotekets roll 

I Barnbibliotekets begynnelse (1983) om barnbibliotekens framväxt i Sverige förklarar Åke 

Åberg hur förutsättningarna såg ut för de sockenbibliotek och församlingsbibliotek som fanns 

kring sekelskiftet 1900. Under början på 1900-talet fanns det väldigt få barnavdelningar 

jämfört med nu, då det finns barn- och ungdomsavdelningar på alla folkbibliotek (Sandin 

2011). Åberg konstaterar att tillgången till böcker var begränsad för många, vilket påverkades 

mycket av enskilda förutsättningar och familjeförhållanden. De barn vars familjer hade 

tillräckliga ekonomiska medel hade större möjligheter att tillgå litteratur på olika sätt i hemmet, 

på kommersiella bibliotek, eller via andra kontakter. Detta till skillnad från de barn som var att 

betrakta som fattiga, som endast hade billiga böcker - eller inga böcker alls - att tillgå, på grund 

av exempelvis ekonomiska prioriteringar (Åberg 1983).  

 

I samband med diskussionen om tillgång till bra böcker för barn och unga, blev bibliotekets 

potentiella roll i detta en närliggande fråga, förklarar Boëthius (1989). Först 1911 öppnades 

Sveriges första barnbibliotek, och innan dess saknades sådana utrymmen som riktade sig till 

barn. Boëthius förklarar vidare hur flera aktörer såg till Amerika som en förebild i denna fråga. 

Valfrid Palmgrens bok om amerikanska bibliotek, Bibliotek och folkuppfostran: anteckningar 

från en studieresa i Amerikas förenta stater (1909) rekommenderades därför av flera 

barnbokskritiker. I Böcker, bibliotek, bildning: Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk 

(2015) förklarar Lena Lundgren, Mats Myrstener och Kerstin Wallin omständigheterna kring 

öppnandet av det fösta barnbiblioteket i Sverige: Stockholms barn och ungdomsbibliotek. 

Bibliotekets utformning och upplägg tog mycket inspiration från hur barnavdelningarna såg ut 

på de amerikanska bibliotek som Palmgren studerat några år tidigare. Mer detaljer om detta 

beskrivs i avsnittet om Valfrid Palmgren. I början på 1900-talet utvecklades flera 

arbetsmetoder för lässtimulerande arbete på bibliotek som går att känna igen i dagens 

biblioteksverksamhet. Sagostunder och bokprat är exempel på den typ av verksamhet som 

Palmgren tog med sig från de arbetsmetoder som hon observerat på amerikanska bibliotek 

(Lundgren, Myrstener och Wallin 2015).  

 

De metoder som implementerades på det första barnbiblioteket kan även kännas igen i dagens 

läsfrämjande verksamhet på bibliotek. Sandin förklarar i sin kunskapsöversikt (2011) hur 

liknande arbetsmetoder används för att anpassa biblioteksverksamhet efter barn och deras 

behov. Vanligt är att ha läsfrämjande verksamhet i form av exempelvis sago- och sångstunder, 

boklekar, boksamtal, bokklubbar, och anpassningar i form av olika typer av läsmaterial. Som 
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framgår i bibliotekslagen (SFS 2013:801) är det just läsning och språkutveckling som ska vara 

i fokus, när det gäller den verksamhet som riktar sig mot barn. Sandin konstaterar att biblioteket 

har i uppdrag att, i läsfrämjande syfte, förmedla olika typer av litteratur och material. Till 

skillnad från det tidiga barnbiblioteket där det var läsning av böcker som uppmuntrades är det 

nu också film, musik, serier och mer anpassat material utifrån enskilda behov, som förmedlas 

till barn. I sitt läsfrämjande arbete samarbetar även bibliotek ofta med andra myndigheter eller 

aktörer som är viktiga för barn, så som skolor, förskolor och barnavården (Sandin 2011).  

 

I antologin Styra eller stödja (2012) har Dolakhah i ett kapitel gjort en jämförande analys av 

nutida och dåtida perspektiv på bibliotekets roll. I analysen jämförs Valfrid Palmgrens 

biblioteksutredning från 1911 och ett betänkande från 2006, av kommittén Aktionsgruppen för 

Barnkultur. I denna analys utgår Dolatkhah ifrån vad biblioteken ska göra för barn, och vilka 

likheter och skillnader som finns att se i hur de olika texterna förklarar barnbibliotekets 

förhållande till barn. Han kommer fram till att de båda texterna menar att barnbibliotek främst 

ska ge barn tillgång till böcker, och möjligheter att läsa. Dolatkhah utgår ifrån Johanssons 

(2010) förklaring om hur barn kan ses som beings, alternativt becomings, och konstaterar att 

hur biblioteket ska förhålla sig till barnet, kan ses ur båda perspektiven. Å ena sidan kan ett 

barn ses som en being, vars behov av roliga böcker bör tillgodoses av biblioteket. Å andra sidan 

kan barnet ses som en becoming, som främst ska uppfostras av bibliotekets böcker (Dolatkhah 

2012).  

 

2.5 Gurli Linder 

Gurli Linders liv och verk har studerats av barnboksforskaren Lena Kåreland, som har 

publicerat flertalet böcker som rör Linder. I biografin Ett sällsamt dubbelliv: Gurli Linders 

memoarer om Åren med S.A. Andrée (2011) beskriver Kåreland hur Linder, vars flicknamn var 

Peterson, föddes i Närke 1865. När Linder var liten flyttade familjen till Stockholm, och i sin 

egenskrivna biografi På den tiden: några bilder från 1870-talets Stockholm beskriver Linder 

sig själv som ”En Stockholms rännstensunge” (Linder 1924, 9). Kåreland menar att Linders 

skolgång var typisk för en flicka från en borgarfamilj under denna tid, då Linder gick på 

privatskolor och flickpension. Bland annat hade hon August Strindberg som lärare under en 

period. I början på 1880-talet studerade hon vid Kungliga Högre lärarinneseminariet. Därefter 

arbetade hon en kort tid som lärare på en flickskola, varefter hon gifte sig med en av sina 

tidigare lärare, Nils Linder. Kring sekelskiftet 1900 skiljde de sig, vilket hörde till ovanligheten 

på den tiden (Kåreland 2011). 
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Kåreland konstaterar i sin bok Gurli Linders barnbokskritik (1977) att Linder var en aktiv 

skribent som skrev många artiklar rörande bland annat skolfrågor, kvinnofrågor, och författare. 

Hon skrev bland annat om Selma Lagerlöf och Ellen Key, som Linder själv hade 

vänskapsrelationer med. Kåreland förklarar att det är svårt att säga exakt när Linder började 

recensera barnböcker, men att hon förmodligen började med det på 1890-talet. Mellan år 1900–

1933 hade hon ansvar för barnbokskritiken i Dagens Nyheter, men hon skrev även recensioner 

av barnböcker i Folkbildningsbladet och Biblioteksbladet. Utöver detta publicerade hon två 

böcker där hon framförde sina åsikter om barnboksfrågan: Våra barns nöjesläsning (1902) 

samt Våra barns fria läsning (1916). Enligt Kåreland (1977) ansågs Linder vara mycket 

inflytelserik under sin tid som barnbokskritiker. 1910 var Linder en av grundarna av, och sedan 

ledamot för "kommittén for främjande av god nöjesläsning", vars syfte var att bekämpa så 

kallad "smutslitteratur" (Boëthius 1989). I samband med detta skickades Linder till Tyskland 

och Danmark, för att undersöka hur ”smutslitteraturen” bekämpades där. Linder har även 

skrivit två biografier, som handlar om hennes perspektiv på livet i Stockholm under slutet på 

1800-talet: Sällskapsliv i Stockholm under 1880-och 1890-talen: några minnesbilder (1918) 

och På den tiden: några bilder från 1870-talets Stockholm (1924).  

 

2.6 Valfrid Palmgren Munch-Petersen 

I biografin Böcker, bibliotek, bildning: Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk (2015) 

beskriver Lena Lundgren, Mats Myrstener och Kerstin Wallin Palmgrens liv och på vilka sätt 

hon har varit en viktig aktör för utvecklingen av biblioteksverksamheten i Sverige. Palmgren 

föddes i Stockholm 1877. Som barn gick hon i faderns egenstartade skola, Palmgrenska 

samskolan, som var en av de första skolorna i Sverige att erbjuda undervisning för både flickor 

och pojkar. Som ung gjorde hon många resor i Europa, och i samband med att hon läste vid 

Uppsala universitet studerade hon delvis i Tyskland och England. Samtidigt som hon studerade 

arbetade hon också som lärare på Palmgrenska skolan. När Palmgren tog sin kandidatexamen 

sökte hon anställning på Kungliga biblioteket, men blev nekad och uppmuntrades att först 

doktorera. Efter att ha tagit sin doktorsexamen blev hon provanställd 1905, vilket väckte 

mycket uppmärksamhet eftersom det var första gången kungliga biblioteket anställde en kvinna 

(Lundgren, Myrstener och Wallin 2015). 

 

Lundgren, Myrstener och Wallin förklarar att år 1907 beviljades Palmgren ett resebidrag från 

Ecklesiastikdepartementet [motsvarar ungefär nutida utbildningsdepartementet] för att åka till 
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Amerika och studera biblioteken där. 1909 gav hon ut boken Bibliotek och folkuppfostran: 

anteckningar från en studieresa i Amerikas förenta stater, i vilken hennes upplevelser och 

observationer från resan är dokumenterade. Särskilt intresse fäster Palmgren vid de 

amerikanska bibliotekens barnavdelningar. Under Nick Carter-fejden var Palmgren även 

engagerad, då utifrån ett biblioteksperspektiv. Hon ville arbeta för att ge barn och unga bättre 

alternativ, genom att starta bibliotek för just den målgruppen. 1910 publicerade hon en ny bok, 

Om folkuppfostran, som rör främst tysk biblioteksverksamhet, varefter hon skrev en 

biblioteksutredning åt Ecklesiastikdepartementet som blev färdig 1911: Förslag angående de 

Åtgärder, Som Från Statens Sida Böra Vidtagas för Främjande af Det Allmänna 

Biblioteksväsendet i Sverige. Samma år valde hon att lämna sin anställning på Kungliga 

biblioteket, och startade Sveriges första barnbibliotek. Hon gifte sig kort därefter och flyttade 

då till Danmark. Palmgren var dock fortsatt engagerad i barnbiblioteket, och deltog sporadiskt 

i styrelsemöten och liknande ända fram till dess att biblioteket stängde i samband med att 

Stockholms stadsbibliotek öppnade 1927 (Lundgren, Myrstener och Wallin 2015). 
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3. Metod 

I detta avsnitt förklaras mer konkret hur studien har gått till. Här framgår hur de aktuella 

texterna valdes ut och varför. Varje text beskrivs också övergripande för att ge en förståelse 

för dess innehåll. Den valda analysmetoden förklaras därefter, och den avslutande 

diskussionens upplägg förklaras. Några relevanta överväganden för studien tas också upp i 

detta avsnitt. 

 

3.1 Urval 

Som framgår i syftesformuleringen, har texter skrivna av Valfrid Palmgren och Gurli Linder 

analyserats. Initialt undersöktes andra potentiella personer som kunde ha publicerat relevanta 

texter. Genom läsning av tidigare forskning om inflytelserika personer inom området under 

den aktuella tiden valdes slutligen Palmgren och Linder, av flera anledningar. För det första 

råder det enligt många källor en konsensus om att de båda har varit mycket inflytelserika under 

sin tid, vad gäller synen på barns läsning. De har också båda publicerat texter som hade en stor 

betydelse i den samtida debatten om barns läsning, böcker, och bibliotek. De var även aktiva 

under ungefär samma tidsperiod, vilket gör att det går att dra paralleller och jämföra deras 

åsikter med varandra i förhållande till den samtida kulturen och samhället.  

Texterna som har valts ut, är därför de följande: 

➢ Våra barns nöjesläsning (1902) av Gurli Linder 

➢ Våra barns fria läsning (1916) av Gurli Linder 

➢ Bibliotek och folkuppfostran: anteckningar från en studieresa i Amerikas Förenta 

Stater (1909) av Valfrid Palmgren 

➢ Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af 

det allmänna biblioteksväsendet i Sverige (1911) av Valfrid Palmgren 

 

Palmgrens Bibliotek och folkuppfostran: anteckningar från en studieresa i Amerikas Förenta 

Stater (1909), samt hennes biblioteksutredning (1911) behandlar biblioteksfrågan ur olika 

perspektiv, varav barns läsning är ett sådant perspektiv. Därför är inte dessa texter i sin helhet 

relevant för studien, varför endast vissa delar ur texterna har valts ut för analys. Linders böcker 

Våra barns nöjesläsning (1902) samt Våra barns fria läsning (1916) är mer fokuserade på 

barnböcker och därmed diskuteras även barns läsning frekvent i dessa böcker. Dock är inte allt 

som står skrivet i dessa böcker relevant för studien. Endast de stycken där det går att utläsa att 

Linder framför sin åsikt om barns läsning, eller andra närliggande frågor som är relevanta för 

en analys, är av intresse. Därför blir de delar av texten där Linder exempelvis listar upp förslag 
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på passande litteratur, eller citerar böcker hon kritiserar, inte relevanta i sig. Däremot kan delar 

av sådana stycken vara relevanta, om Linder samtidigt uttrycker åsikter som är av intresse för 

studien. 

 

Våra barns nöjesläsning är en bok från 1902, författad av Gurli Linder. Boken behandlar frågan 

om barns läsning med fokus på vad de läser, och vad de bör eller inte bör läsa. Boken är baserad 

på en artikel med samma namn, som Linder publicerade i Svenska Dagbladet 1897 (Kåreland 

1977). I boken behandlar Linder olika aspekter av barnböcker och barns läsning och redogör 

för sina åsikter om hur barns fria läsning bör te sig. Hon beskriver bland annat vad hon anser 

om de böcker som riktar sig till barn, och hur hon menar att passande böcker ska väljas ut för 

läsning. Linder ger exempel på författare och böcker som hon anser att barn borde läsa, och 

hon kommenterar vad Ellen Key säger om barns läsning i sin bok Barnets århundrade (1900). 

Som för att ge belägg för vad som är rätt eller fel att läsa, finns även i boken ett avsnitt med 

författares egna beskrivningar av vad de själva läste som barn. Linder redogör också för listor 

på vad specifika barn har läst i olika åldrar, och menar att dessa kan vara vägledande. I boken 

uttrycker sig Linder också kortfattat om bibliotekets roll för barns läsning. Kåreland (1977) 

menar att Linder i denna bok avsåg att ge bränsle åt barnboksdebatten, och att texten därför är 

upplagd väldigt mycket som ett debattinlägg.  

 

Våra barns fria läsning, också skriven av Linder, utkom 1916. Vid det laget hade det alltså gått 

14 år sedan hon skrev Våra barns nöjesläsning (1902). Till viss del bygger denna bok på den 

förra, men den är cirka 150 sidor längre, har ett annat upplägg, och tar upp fler aspekter av 

barns läsning än föregångaren. I denna bok ville Linder även lägga fokus på att den fria 

läsningen har fler syften än bara nöje, varför boken fick den nya titeln ”Våra barns fria läsning” 

och inte är att anse som en ny utgåva av den förra boken (Kåreland 1977). I boken ger Linder 

fler exempel på olika typer av litteratur än tidigare, och ett kapitel om bland annat Nick Carter, 

25-öresböcker och kriminallitteratur har tillkommit. Hon skriver också mer om tidningar, och 

vad hon anser om dem, till skillnad från den förra boken som främst behandlade böcker. I denna 

bok citerar även Linder texter som hon anser olämpliga, och hon kommenterar dessa.  

 

Bibliotek och folkuppfostran: anteckningar från en studieresa i Amerikas Förenta stater (1909) 

skrevs av Valfrid Palmgren i samband med en resa som hon gjorde till Amerika för att lära sig 

mer om hur biblioteksverksamheten bedrevs där. Själva resan gjorde Palmgren 1907, då hon 

under drygt tre månader besökte nio olika stater och ett trettiotal städer. Efter resan skrev 
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Palmgren en rapport 1908, med samma namn som boken sedan kom att få. Innan boken 

publicerades skrev Palmgren även flera artiklar om resan (Lundgren, Myrstener & Wallin 

2015). I boken redogör Palmgren för olika typer av amerikanska bibliotek, och ger exempel på 

hur sådana fungerar. I boken finns även bilder på olika bibliotek och deras interiörer och 

besökare. Palmgren ger också exempel på observationer eller upplevelser som hon erfarit under 

resans gång. Till synes är bokens syfte att sälja in det amerikanska konceptet med ”public 

libraries”, som Palmgren skriver mycket varmt om. Hon uttrycker särskild uppskattning för att 

biblioteken är öppna för allmänheten, till skillnad från de svenska biblioteken på den tiden: 

”[…] de amerikanska biblioteken äro afsedda för alla samhällsmedlemmar utan åtskillnad; de 

äro i det afseendet det vackraste uttrycket för sann demokrati, som kan tänkas” (Palmgren 1909, 

11). 

Förslag angående de åtgärder som från statens sida böra vidtagas för främjande af det 

allmänna biblioteksväsendet i Sverige (1911) är en utredning av Valfrid Palmgren. Efter att ha 

lagt fram sina argument för allmän biblioteksverksamhet i Sverige, inspirerad av den 

amerikanska modellen, fick Palmgren i uppdrag av ecklesiastikministern att göra en utredning 

om boksamlingar i Sverige och att komma med förslag på åtgärder som bör tas av allmänheten 

för att främja biblioteksrörelsen (Lundgren, Myrstener och Wallin 2015). 1911, nästan två år 

efter att hon först tagit på sig uppdraget, var utredningen färdig för riksdagen att se över. I 

utredningen redogör Palmgren för hur den allmänna biblioteksverksamheten sett ut tidigare i 

Sverige, och ger belägg i form av statistik och argument för varför verksamheten borde 

utvecklas, och på vilket sätt. Återkommande i utredningen är Palmgrens önskan om att 

biblioteksverksamheten i Sverige ska enas, inte splittras. I utredningen föreslås bland annat att 

de allmänna biblioteken ska vara avgiftsfria, att bidrag ska utgå till olika former av bibliotek, 

och att en biblioteksbyrå ska inrättas. Utredningen omformulerades till en proposition, som i 

sin tur ledde till en biblioteksreform där flera av Palmgrens förslag slogs fast, med vissa 

ändringar gällande bland annat bidragens omfattning. Särskild vikt fästes vid avgiftsfria 

bibliotek (Lundgren, Myrstener och Wallin 2015). 

För att kunna göra jämförelser med nutida attityder om barns läsning i den avslutande 

diskussionen i denna uppsats, används bland annat Jonas Anderssons kunskapsöversikt Med 

läsning som mål (2015). Just denna text upplevs vara passande vid jämförelser då det är en 

kunskapsöversikt över aktuella läsfrämjande metoder, hur dessa tillämpas i Sverige idag, och 

med vilka syften (Andersson 2015). Kunskapsöversikten förklarar också hur bibliotekets roll 
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ser ut, och varför barn är en prioriterad målgrupp för läsfrämjande verksamhet. Även Sandins 

kunskapsöversikt Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete 

(2011) används i den avslutande diskussionen, då de förhållningssätt till läsning som beskrivs 

av Sandin är aktuella att diskutera i förhållande till resultatet. 

 

3.2 Analysmetod 

En form av tematisk analys har gjorts av de aktuella texterna. Detta då denna analysmetod 

framstod som mest lämplig för att få fram det viktigaste ur materialet. En nackdel med tematisk 

analys är att den kan vara lite svår att definiera, förklarar Virginia Braun och Victoria Clarke, 

i sin artikel Using thematic analysis in psychology (2006). Detta menar även Alan Bryman i 

sin bok Samhällsvetenskapliga metoder (2011). Enligt Bryman är det ofta oklart hur själva 

analysen har gått till, även om många forskare påstår sig använda sig av metoden. Braun och 

Clarke konstaterar samtidigt att, då det till viss del saknas en konsensus kring hur en tematisk 

analys ska gå till rent konkret, så är tematisk analys en väldigt flexibel analysmetod som kan 

tillämpas på många olika sätt. För att klargöra hur det går att bära sig åt har Braun och Clarke 

tagit fram ett antal steg att följa som kan vara till stöd vid en sådan här analys. De olika stegen 

faller i stort sett i linje med hur den tematiska analysen har gått till i denna studie. I första hand 

ska forskaren göra sig bekant med materialet, för att sedan skapa initiala koder i form av 

exempelvis intressanta stycken. Därefter ska teman identifieras utifrån koderna, varefter dessa 

teman ses över och organiseras. Slutligen definieras och namnges sagda teman. Efter detta 

sammanställs materialet (Braun och Clarke 2006). Nedan beskrivs hur denna analys gick till i 

just den här studien. 

 

Palmgren och Linders texter lästes igenom flertalet gånger under studiens gång. Först skapades 

en övergripande förståelse för texternas upplägg och innehåll. Stycken i texterna där författarna 

uttryckte åsikter eller attityder som var av intresse noterades sedan, och sorterades utifrån vad 

de uttryckte om olika aspekter kring barns läsning. Till exempel var stycken där författarna 

uttryckte sig om bibliotek i förhållande till barns läsning, och läsningens syfte, av intresse. 

Dessa intressanta stycken går att se som koder. I och med kodningsprocessen kunde ett antal 

teman identifieras i materialet. Efter att ha sett över de teman som hittats, formulerades så 

småningom slutgiltiga sådana, som sedan användes som ett ramverk för analysen och 

resultatets upplägg.  
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Sagda teman är de följande: 

➢ Synen på barnet 

➢ Rätt och fel litteratur  

➢ Individuellt anpassad läsning 

➢ Bibliotekets betydelse 

➢ Läsningens syfte  

Huvudsakligen tillämpades ett induktivt arbetssätt, vilket innebär att materialet mer eller 

mindre avgjorde vad som kom att analyseras (Bryman 2011). Till en början fanns en mer 

specifik strävan efter att ta reda på vad författarna säger om syftet med barns läsning. Läsning 

av texterna klargjorde dock att det fanns fler aspekter kring barns läsning som var relevanta att 

titta närmare på, utifrån hur författarna uttryckte sig. Således fanns det från början en viss idé 

kring vad som skulle hittas i materialet, medan det i slutändan blev materialet som styrde vilka 

koder och teman som kom fram. 

 

3.3 Överväganden 

När det gäller samhällsvetenskaplig forskning, finns det olika sätt att avgöra om en studie har 

en bra forskningsdesign. Bryman (2011) förklarar att det finns tre bedömningskriterier som 

kan användas som referens för detta: reliabilitet, replikation, och validitet. Då reliabilitet rör 

främst kvantitativa undersökningar, kommer endast de två sistnämnda kommenteras här. 

Replikation handlar om huruvida det är möjligt att replikera en studie och att komma fram till 

samma resultat. Validitet rör slutsatserna, och om dessa är rimliga eller ej (Bryman 2011). I 

teorin vore det möjligt att replikera denna studie, då metoden beskrivs och materialet i fråga är 

enkelt att tillgå. Detta till skillnad från till exempel en studie som baserats på intervjuer. 

Eftersom det inte är möjligt att vara helt objektiv, kan dock undertecknad ha genomfört 

analysprocessen på ett sätt som en annan uppsatsförfattare inte hade gjort. Det är också möjligt 

att undertecknad fäster mer eller mindre vikt vid olika bitar i texterna på grund av eget intresse, 

tidigare erfarenheter, eller andra faktorer. Vad gäller själva analysmaterialet har detta tolkats 

utifrån de åsikter som Linder och Palmgren uttrycker i sina texter. Dessa åsikter tycks vara 

tydligt formulerade och således borde det vara möjligt för även någon annan att analysera dem 

på ett liknande sätt, men återigen så är även detta en tolkning som har gjorts av 

analysmaterialet. Samma sak går att konstatera vad gäller validiteten. Resultatet är baserat på 

uttryck som finns i texter och tolkningar av dessa, vilket betyder att det inte finns ett tydligt 

”rätt” eller ”fel” resultat. För att tydliggöra i resultatet hur analysen har gjorts och vad 
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tolkningarna utgår ifrån, citeras källorna där så behövs för att tydliggöra hur analysmaterialet 

ser ut. På så vis blir analysprocessen transparent, och det blir lättare för läsaren att förstå hur 

tolkningar har gjorts. Om det råder något tvivel hos läsaren huruvida de tolkningar som har 

gjorts är rimliga, kan den som är intresserad vända sig direkt till källorna.  

 

Eftersom denna studie har behandlat texter, finns det inga intervjupersoner att ha i åtanke, eller 

andra faktorer som gör en diskussion om sekretess eller etik aktuell. Möjligtvis kan det vara så 

att de tolkningar som framförs i denna studie inte helt och hållet representerar det som Linder 

och Palmgren velat uttrycka. Då båda författarna inte längre är i livet är det inte något som går 

att verifiera. 
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4. Resultat 

I denna del presenteras studiens resultat utifrån de teman som har beskrivits i metodavsnittet. 

Hur Linder och Palmgren uttrycker sig om frågor som rör varje tema förklaras, deras åsikter 

jämförs, och huvudsakliga punkter de trycker på rörande temat lyfts fram. 

 

4.1 Synen på barnet 

 

Men smaken för att genom själfständig läsning, själfständiga studier höja sin bildningsgrad, 

vinna utveckling och förkofran å såväl teoretiska som praktiska verksamhetsområden 

måste väckas redan i barndomen. (Palmgren 1911, 49). 

 

Palmgren och Linders tankar och åsikter om vad det innebär att vara barn, uttrycks ofta av dem 

i förhållande till barns relation till böcker eller bibliotek. Vid ett tillfälle skriver Linder att: 

”[…] åldern 8-18 år – den tid då själen är mest mottaglig för intryck, minnet kraftigast 

utvecklat, fantasien friskast och rörligast, då det gäller förvärvandet av värdefulla intellektuella 

vanor och förmågan att urskilja, - en tid som aldrig kan återköpas […]” (Linder 1916, 4). Linder 

anser alltså att barndomen, specifikt tiden mellan 8-18 år, är en mycket viktig tid i en människas 

liv och att denna måste tas tillvara. Här nämner hon också den fantasi som hon menar finns hos 

barn, vilket är något både hon själv och Palmgren ofta skriver om i sina texter. Barns fantasi 

beskrivs, särskilt av Linder, som något som bör uppmuntras och då gärna genom att låta barnet 

läsa sagor och annat som stimulerar sagda fantasi. Vidare säger Linder att: ”Barns 

iakttagelseförmåga och fantasi äro ju liksom en törstig svamp, som dricker i sig allt vad som 

kommer i dess väg” (Linder 1916, 79), och att ”[…] barn ursprungligen har ett övervägande 

handlingens intresse; ämnet betyder för dem allt, formen nästan intet. De fordra riklig och 

spännande sysselsättning för sin rörliga fantasi” (Linder 1916, 115).  

 

Om fantasi skriver Palmgren bland annat att bilderböcker kan ”[…] skänka dess fantasi den 

näring, som ett barns sinne ovillkorligen kräfver” (1911, 49), och ”Hur den barnsliga fantasin, 

om vi icke i tid och på ett klokt sätt tillgodose dess kraf, själf tager ut sin rätt och då kan bli ett 

lättfångadt rof för osunda och skadliga inflytelser […]” (Palmgren 1911, 49). Linder skriver 

också om hur många barn saknar ”konstnärlig blick och fattning” (1916, 7) och att denna i 

sådana fall måste uppfostras hos barnet. Ett argument för detta är att barnets så kallade själsliv 

annars kan ta skada, enligt Linder. Palmgren skriver om bibliotek att dessa bland annat kan 

tillfredsställa barns vetgirighet och odla deras smak, och menar att barns krav på roliga böcker 
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är berättigat. Hon beskriver också att det finns en läslust eller läshunger att tillfredsställa 

(Palmgren 1909 & 1911).   

 

I korthet diskuterar Linder barn i fattigdom, och hon konstaterar att flertalet böcker som riktas 

till barn ofta handlar om överklassens barn. Detta då, enligt Linder, den generella uppfattningen 

är att barn vill läsa om sina likar (Linder 1902 & 1916). Palmgren talar också kort om barn i 

fattigdom. Hon utgår då ifrån hur bibliotek kan ge sagda barn förströelse de annars inte hade 

kunnat tillgå (Palmgren 1909). I övrigt skriver de två inte så mycket om barn i olika 

samhällsklasser, eller om barn med olika förutsättningar. Palmgren ger ett specifikt exempel i 

sin bok, där hon beskriver hur biblioteket kan vara till gagn även för blinda barn i missgynnade 

grupper (1909) men i övrigt diskuteras barns olika förutsättningar inte nämnvärt av Palmgren 

eller Linder. Ekonomiska förutsättningar och fattigdom, och vad Linder och Palmgren säger 

om detta i förhållande till bokinköp och boklån, kommer att tas upp och diskuteras vidare i de 

följande avsnitten.  

 

Linder och Palmgren är överens om att barn är fantasifulla och i behov av läsning som 

uppmuntrar denna fantasifullhet. Samtidigt menar de båda att barn behöver vägledas, för att 

inte ta skada på något sätt. Barnet anses ha mycket potential under sin uppväxt, och behöver 

näring i form av bland annat läsning för att få goda influenser, medan vuxna behöver sätta upp 

ramarna för hur barnen tar till sig sådant de läser. Frågan om vad barn bör läsa och inte, är en 

närliggande diskussion som kommer tas upp i nästa avsnitt som rör åsikterna om vad som anses 

vara ”rätt” litteratur för barn.   

 

4.2 Rätt och fel litteratur 

 

Må vi visst söka göra barnen goda, rena och ljusa som Balder, men på samma gång ge dem 

en rustning mot vilken de giftiga pilarna studsa och ej lita på att vi lyckats undanröja alla 

sådana. (Linder 1916, 122). 

 

Eftersom Linder var barnbokskritiker, har hon mycket att säga om vilken typ av läsning som 

passar sig för barn och inte. Hon uttrycker i sina böcker att tillgången till litteratur som riktar 

sig till barn har ökat och att detta kan ge både positiva och negativa konsekvenser för barns 

läsning (Linder 1902 & 1916). Generellt sett är hon kritisk mot den litteratur som riktar sig 

specifikt mot barn. Hon talar dock mycket gott om bilderböcker med text för små barn, som 
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läses av en vuxen tillsammans med barnet. Samtidigt anser hon att den stora tillgången på 

böcker som riktar sig till lite större barn, innebär ett överskott på dessa, och medför svårigheter 

att välja ”rätt” sorts litteratur. Detta är något som Linder återkommer till hela tiden - vikten av 

att inte bara läsa böcker, utan att läsa rätt böcker (Linder 1902 & 1916).  

 

Sagor skriver Linder mycket positivt om, och hon anser det viktigt att barn ska läsa klassiska 

verk. Sagor är bland det bästa som finns för barn och ungdoms fria läsning, enligt Linder (1902 

& 1916). Vidare menar hon att det är att föredra att barn läser litteratur riktad till vuxna om det 

är lämpligt utifrån barnets mognad, snarare än att de läser ”fel” barnlitteratur. Hon är även 

kritisk mot att litteratur som i sin ursprungsform inte riktar sig mot barn, anpassas för att bli 

mer barnvänligt, då hon anser att barn istället bör få växa till sig om de inte är mogna nog för 

viss litteratur. Dock anser hon samtidigt att barn bör få läsa bibliska historier, men utan de 

moraliserande bitarna (Linder 1902 & 1916).  

 

Utöver detta uttrycker Linder sig också kritiskt mot översatt litteratur, då hon anser att denna 

ofta är dåligt översatt, och att ”[…] dessutom bära översättningarna i allmänhet i alltför hög 

grad prägel av sitt utländska ursprung” (Linder 1916, 71). Hon anser att det är bäst att läsa 

svensk litteratur i första hand, om möjligt. Hon menar också att det är bättre att svenska barn 

läser litteratur på originalspråken när det gäller danska och norska. Språket i böcker får inte 

heller vara för tråkigt eller högtravande, menar hon (Linder 1916). Sämst är enligt Linder de 

böcker som är alltför moraliserande, eller har karaktärer som är dåligt skrivna. Bättre är det om 

en sensmoral finns i en bra berättad historia, menar hon. Kritisk är Linder även mot historiska 

och patriotiska böcker som skildrar krig. Hon menar att det är goda och stora handlingar som 

skildras, men även lögn, list, våld och tarvlighet: ”Här lurar en ny och stor Nick-Carter-fara” 

(Linder 1916, 73). Flickböcker är Linder inte heller förtjust i, och hon hänvisar till ett citat som 

hävdar att sådana böcker är farligare för flickors karaktär än böcker om ondska och brott 

(Linder 1916, 66). Kolportagelitteraturen skriver Linder även mycket om, då hon anser att 

denna litteratur är skadlig och något man inte bör låta barn och unga läsa. I sina böcker ger 

Linder exempel på listor på böcker som hon anser vara passande, och hon uttrycker sig särskilt 

positivt om specifika författare som Zacharias Topelius och Selma Lagerlöf (Linder 1902 & 

1916).  För att exemplifiera sådant som hon anser vara dålig litteratur, har Linder i sin senare 

bok lagt in utdrag från texter som hon tycker att barn inte borde få läsa, och kommenterat dessa 

(Linder 1916). 
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Palmgren går inte in på ämnet i lika mycket detalj som Linder, men hon har också åsikter om 

vad som är rätt och fel litteratur. Hon håller med Linder om kolportagelitteraturen, som hon 

anser har ”fördärfliga verkningar” (Palmgren 1911, 8), och hon skriver: ”Har man glömt att [ 

…] […] det i vår tid gäller att vinna ungdomen tillbaka från den råhet i smakriktning, seder 

och förströelser, som kolportagelitteratur och dåliga biografer gemensamt arbeta för att skapa?” 

(Palmgren 1911, 73). Hon skriver också att ”Tillgång till god läsning för allmogen är af vikt 

icke blott för att underhålla den i barndomen förvärfvade folkskolebildning och för att väcka 

mera ideella intressen, utan äfven för att motverka den allt mer och mer rika tillgången 

på mindre god litteratur, hvilken numera ymnigt sprides öfver landet” (Palmgren 1911, 35). På 

tal om detta menar hon även att barns fantasi är ett lätt byte för skadliga och osunda influenser. 

Palmgren säger att goda, roliga och nyttiga böcker, och så kallad verklig litteratur är sådant 

som barn bör läsa. Sådan läsning gör att barn lär sig om inflytelserika män och kvinnor, som 

kan ge barn ideal att sträva efter och smak för hälsosam litteratur, enligt Palmgren (1909). 

”Verklig litteratur” är något som både Palmgren och Linder anser att barn bör läsa. Vad som 

menas med begreppet är lite oklart, men då det används verkar det vara ett generellt uttryck för 

den sorts litteratur som anses vara av god kvalitet.  

 

I frågan om bra och dålig läsning, är alltså Linder och Palmgren ganska överens. De har tydliga 

åsikter om vad som är rätt eller fel, och de anser båda två att läsning av fel sorts litteratur kan 

vara skadlig eller ha en i övrigt negativ inverkan på barn. Som barnbokskritiker uttrycker 

Linder mer detaljerade åsikter om vad som passar sig och inte, men Palmgren verkar ha ungefär 

samma ståndpunkt utifrån det som går att utläsa i hennes texter.  

 

4.3 Individuellt anpassad läsning 

 

[…] så stor frihet som möjligt bör lämnas barnen att i sin läsning välja det för dem 

individuellt lämpligaste […] [Författarens kursivering] (Linder 1902, 62). 

Även om Linder ställer sig kritisk till att låta barn läsa vad som helst, återkommer hon ofta i 

sina böcker till det hon kallar individualisering. Med detta menar Linder, att anpassning bör 

ske för vad varje barn läser, efter just det specifika barnets individuella förutsättningar (Linder 

1902 & 1916). Linder uttrycker det bland annat som att ”[…] hänsyn tages till barnens olika 

sinnesriktning, intresse och andliga mogenhet […]” (Linder 1902, 95). Utifrån 

individualiseringssynpunkten menar Linder att rekommendationer efter ålder och liknande när 
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det gäller böcker inte är särskilt relevanta, utan att det istället beror på varje barn om en bok 

passar sig eller inte. Att göra specifika distinktioner mellan barn- och vuxenlitteratur är därför 

inte så viktigt, enligt henne (1902). Barnets eget intresse för en boks ämne och handling är en 

viktig aspekt utifrån individualisering, enligt Linder (1916). Hon säger bland annat om sagor, 

som hon ju annars tycker att barn bör läsa, att: ”Emellertid gäller det ju här, som vid all barnets 

fria läsning, att individualisera och ej påtvinga barnet en saga […]”  (Linder 1916, 26). Hon 

menar att det kan vara farligt att tvinga på barn böcker som de inte vill läsa. Individualisering 

handlar också enligt henne om att ge barnet rätt bok vid rätt tid, och att i den mån det går, låta 

barnet välja själv. Vidare säger Linder att individualisering är ett huvudvillkor för att barn ska 

kunna läsa med ”[…] glädje, eftertanke och behållning […]” (Linder 1902, 63), och att man 

bör ”[...] låta dem inom mycket vida gränser själva söka och upptäcka vad som bäst passar 

dem, ej ideligen sätta böcker i händerna på dem […]” (Linder 1916, 123). Som framgår i 

avsnittet om rätt och fel litteratur, menar Linder dock att vägledning ändå behövs för att barn 

ska kunna utveckla förmågan att själva välja den litteratur som passar dem bäst. ”Här gäller 

emellertid att utgå från barnets och ej från bokens beskaffenhet, att som alltid individualisera. 

Märker jag att barnets själsliv i ett eller annat avseende tar skada av en bok – så weg med den!” 

[författarens kursivering] (Linder 1916, 11-12). 

Palmgren skriver inte om individualiseringsprincipen per se. Däremot skriver hon om hur 

bokurval till bibliotek bör ske bland annat utifrån ”[…] det individuella barnet och dess smak 

etc.” (Palmgren 1909,165). Hon menar också att det är viktigt för bibliotekarier att lära känna 

barnets karaktär, för att kunna vara det till stöd vid bokurval. I sin biblioteksutredning nämner 

hon vid flera tillfällen vikten av att ta hänsyn till individuella behov och önskningar, vad gäller 

bokbeståndet på bibliotek. I övrigt säger Palmgren inte så mycket om detta, förmodligen 

eftersom hon inte har lika mycket fokus på böcker och urval av dessa, jämfört med Linder. 
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4.4 Bibliotekets betydelse 

 

[…] biblioteket undervisar icke, det bjuder, bjuder på allt godt och nyttigt, stort och skönt i 

såväl ord som bild, som kan elda ett barns håg, tilltala dess sinne, utveckla dess anlag, 

tillfredsställa dess vaknande vetgirighet och odla dess smak; det är ett kunskapens träd 

med härliga frukter, som alla äro tillåtna, som locka och fängsla barnets fantasi, hjärta och 

förstånd. (Palmgren 1909, 14-16). 

 

Biblioteksverksamhet och utlåning av böcker diskuteras i båda Linders böcker. Hon ställer sig 

skeptisk till så kallade ”utlåningssystem”, där privatpersoner lånar ut böcker till varandra, av 

flera skäl (Linder 1902 & 1916). Hon menar att det allra bästa är att äga sina böcker för att 

kunna skapa en relation till dessa, och att utlåning medför en stor risk för borttappade böcker. 

Hon motsätter sig därför att privatpersoner lånar böcker sinsemellan, om det inte är så att det 

är absolut nödvändigt på grund av ekonomiska förutsättningar. Är det så att ett barn saknar 

tillräckligt med böcker hemma, menar Linder att hen i första hand bör använda sig av 

skolbibliotek, om tillgång finns till ett sådant (Linder 1916). Samtidigt konstaterar Linder att 

alternativ saknas för de barn som inte har en familj med god ekonomi, tillgång till ett välförsett 

bibliotek, eller vänner som kan låna ut böcker. Linder förespråkar därför läsestugor för fattiga 

barn och hänvisar till en artikel hon läst om amerikanska bibliotek som har inrättat 

barnavdelningar (Linder 1902). Som framgår nedan talar även Palmgren om Amerika som ett 

föregångsland vad gäller biblioteksverksamhet riktad mot individer som har det sämre ställt. 

Skolbibliotek diskuterar Linder kort i sin senare bok, och hon framför då oro kring att alla 

möjliga sorters böcker köpes in till sådana bibliotek. Hon anser att det då föreligger en risk för 

att ”[…] även folkskolebarnen få samma rikliga tillgång på struntböcker som den s. k. 

överklassens barn i långliga tider haft” (Linder 1916, 169). Hon utrycker det som att den 

”beprisade lättillgängligheten” blir en stor kulturfara (Linder 1916, 170), och efterfrågar 

samarbete mellan offentliga bibliotek och skolbibliotek.  

 

Eftersom Palmgren utgår ifrån bibliotekets fördelar i sina texter, understryker hon ofta vikten 

av bibliotekets roll och vad det kan erbjuda samhällets medborgare. Hon uttrycker särskilt en 

stor beundran för den amerikanska modellen med ”public libraries”. Hon förklarar också hur 

olika typer av bibliotek kan vara till nytta för de barn som hon beskriver som fattiga: ”[…] 

många äro de barn, i hvilkas dystra lif hembiblioteket och den förströelse det bringar är den 
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enda ljusglimten” (Palmgren 1909, 151-152). Enligt henne kan biblioteket ge dessa barn ”[…] 

hvad de behöfva för att gå framåt såväl andligen som materiellt” (Palmgren 1909, 52). Hon 

menar att tillgång till bra bibliotek, ger barn tillgång till goda, nyttiga och roliga böcker.  

 

Att Palmgren anser att bibliotekens material bör vara till stöd vid studier och annan 

kunskapsfördjupning är också tydligt, men hennes fokus ligger inte på detta. I de av hennes 

kapitel som rör just barn, är ord som ”nöje” och ”roligt” vanligt förekommande. Det är tydligt 

att Palmgren anser att biblioteket kan vara ett stort stöd för barn på olika sätt, vad gäller läsning. 

Som nämndes i avsnittet om synen på barn, talar Palmgren om barns fantasiliv och hur 

biblioteket kan uppmuntra detta genom att ”[…] äfven bereda det minsta lilla barn glädje, 

trefnad och nyttig sysselsättning genom att bjuda det vackra, dess färg-, form- och smaksinne 

utvecklande bilderböcker, genom att skänka dess fantasi den näring, som ett barns sinne 

ovillkorligen kräfver” (Palmgren 1911, 49). I ett stycke jämför Palmgren biblioteket med 

kyrkan. Hon menar att även de som kan ha olika trosuppfattningar, tror på boken som en källa 

till bildning och glädje, som kan låta en person ”[…] förflytta sig ur hvardagslifvets gråa grå 

och fördjupa sig i ett intressant och lärorikt studium eller i njutningen af en fängslande 

skildring” (Palmgren 1911, 50).  Det råder inga tvivel om att Palmgren anser biblioteket vara 

mycket värdefullt för barns möjligheter att läsa i olika syften, medan Linder inte är lika positivt 

inställd. De är båda överens om de fördelar som bibliotekets tillgängliggörande av böcker 

medför, särskilt för de som inte har råd att köpa egna böcker. Samtidigt är det tydligt att Linder 

är skeptisk, särskilt vad gäller bibliotekets utbud av böcker.   

 

4.5 Läsningens syfte 

 

Det gäller att öppna deras ögon för att den fria läsningen har ett annat och högre mål än 

förströelse för stunden, att småningom göra allt förmyndarskap överflödigt, så att de själva 

känna ansvaret och förvärva makten att bruka böckerna i frihet, under ansvar, i kärlek. 

(Linder 1916, 236) 

Som framgår till viss del i de tidigare delarna av resultatet, finns det olika skäl till varför 

Palmgren och Linder anser att barns läsning är viktig. Linder menar att läsning är något positivt 

av flera anledningar. Det kan bland annat främja barns fantasier, känslo- och tankeliv, samt 

kan ge barn nöje (Linder 1902 & 1916). Palmgren skriver också flertalet gånger om hur läsning 

kan vara roligt och ge nöje åt barn (1909 & 1911). Som tidigare framkommit menar Palmgren 
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att bilderböcker kan främja barns fantasi, och på tal om bilderböcker säger Linder att ”[…] de 

utgöra barnets första undervisning, meddelad i form av lek, men därför icke mindre värdefull 

och grundläggande” (Linder 1916, 6). Synen på böcker som undervisande är något Linder 

återkommer till, på olika sätt. Hon citerar en annan författare som hon håller med om att ”[…] 

ordet i främsta rummet skall tjäna till att moraliskt förbättra barnet […] […] boken kan inträda 

som undervisade och moraliserande i det talade ordets ställe.” (Linder 1916, 41). I sin senare 

bok skriver hon att målet med skönlitterär läsning ska vara ”konstnärlig uppfostran” (Linder 

1916, 111), och att detta är viktigare än den fria läsningens intellektuella och moraliska 

inverkan. Dock beskriver hon inte vidare vad som menas mer specifikt med ”konstnärlig 

uppfostran”. Däremot kan det antas att det går i linje med hur Linder anser att barn bör lära sig 

att uppskatta ”rätt” sorts litteratur, så som klassiska böcker. Palmgren menar att bibliotek, och 

underförstått läsning, kan göra barn intelligenta och boksynta. Läsningen kan enligt henne vara 

ett stöd i barns studier, men också ge dem nöje, sysselsättning och trevnad. Linder menar att 

det är en vanlig missuppfattning att det främsta syftet med fri läsning är ”[…] ett lättjefullt 

fördrivande av överflödig tid” (Linder 1916, 62). Tvärt om, menar Linder, så kan en bok låta 

någon ”vinna mer för sin själ” (Linder 1902, 65) snarare än sysslor i hemmet eller annat. Hon 

menar att vuxna tenderar att se barns läsning som ett slöseri med tid, och att detta inte är rätt 

(Linder 1902). Till exempel menar hon att en lärorik bok kan vara till större nytta än många 

muntliga förmaningar. Här menar alltså Linder att rätt bok kan vara uppfostrande på ett sätt 

som tillsägelser inte förmår. Att läsa gemensamt i familjen är också något som Linder 

förespråkar, då hon anser att det kan bidra till familjens gemenskap och ”[…] höja och odla 

den uppväxande ungdomens litterära smak […]” (Linder 1902, 79). Hon anser också att böcker 

kan lära barn om sedliga ideal och religion. Barnets egen önskan om att få läsa, är också ett 

skäl till att uppmuntra läsning enligt både Palmgren och Linder. Linder uttrycker det som att 

barn kan ha ett läsintresse att tillgodose (Linder 1902), och Palmgren skriver om läshunger och 

läslust som behöver tillfredsställas (Palmgren 1911). 

Generellt sett så verkar både Linder och Palmgren anse att läsningen kan ha olika syften och 

mål. Barn kan läsa för att det är roligt och nöjsamt, samtidigt som det kan vara undervisande 

och uppfostrande. Läsningen kan vara ett verktyg för att nå andra mål, så som bildning och 

uppfostran, men läsningen kan också vara ett mål i sig för att tillfredsställa barnets egna 

önskemål om att läsa. 
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5. Avslutande diskussion 

Som framgår i resultatdelen så är Linder och Palmgren ganska överens om flera aspekter kring 

barns läsning. De verkar ha ungefär samma uppfattning om barn, och deras behov i förhållande 

till läsning. I deras texter ligger mycket fokus på vilken litteratur som är rätt och fel för barn 

att läsa, särskilt vad gäller Linder. Åsikterna om att viss litteratur är skadlig eller farlig på andra 

sätt kan till viss del kännas igen i nutida diskurser, men då handlar det sällan om böcker. Det 

påminner snarare om diskussionen om ”videovåldet” som var mycket aktuell under 80-talet i 

Sverige, och även nutida debatter om våldsamma tv-spel och deras påverkan på barn och unga. 

Detta till skillnad från synen på barns läsning idag, som det går att utläsa i Kulturrådets avsikter 

med läsfrämjande arbete (Andersson 2015). Där står inget om uppmuntran till ”god” litteratur 

eller liknande, utan fokus ligger på läsning i allmänhet. Kanske beror det på att barnböcker 

generellt sett har blivit ”bättre” under det senaste århundradet, och således inte kritiseras lika 

hårt. Det kan också vara så att samhällsförändringar och synen på barn och deras behov har 

påverkat hur barnböckernas innehåll bedöms. Sådant som sågs som olämpligt kring början på 

1900-talet, anses kanske inte vara olämpligt 2019. En annan möjlighet är att oron kring risken 

att barn tar skada av sådant de konsumerar endast har bytt måltavla, i och med nya mediers 

uppkomst. Eller, så rör det sig om en kombination av de olika faktorerna, eller något helt annat. 

Oavsett är det en intressant aspekt kring hur synen på barns läsning har förändrats över tid. 

 

Som både Palmgren och Linder konstaterade, kan barns läsning fylla olika syften. Enligt 

Andersson (2015) är ökad läsförmåga och läsmotivation vanliga argument för att uppmuntra 

läsning i nutida Sverige, och som nämnt ovan står det i Bibliotekslagen (SFS 2013:801) att 

folkbiblioteken ska arbeta för att främja barns läsning och språkutveckling. Fokus idag ligger 

på förmågan att kunna läsa, att motiveras till att läsa, och att utveckla språk. Detta är intressant 

i kontrast till Linder och Palmgren, som verkar ha andra åsikter om varför det är viktigt att barn 

läser. I sina texter beskriver de visserligen många olika anledningar till barns läsning, men de 

huvudsakliga skälen enligt dem verkar vara uppfostran, utbildning, och att ge barn nöje. På sätt 

och vis kan de olika idéerna kopplas till Sandins (2011) förhållningssätt till läsning. Det 

pragmatiska synsättet där all möjlig läsning uppmuntras, liknar det som Kulturrådet menar att 

nutida läsfrämjande verksamhet ska syfta till. Detta till skillnad från Palmgren och Linder, som 

ofta uttrycker att läsningen ska förmedla sådant som är av kulturellt värde. Enligt dem är 

klassiska böcker och annan typ av ”god” litteratur den som bör läsas, vilket faller i linje med 

det traditionalistiska synsättet. Det emancipatoriska förhållningssättet går att se i både de nutida 

och dåtida attityderna. Som det går att utläsa från Anderssons kunskapsöversikt (2015) samt 
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Palmgren och Linders texter, finns det nu likt då, en strävan efter att göra barn till självständiga 

läsare som själva kan införskaffa information och orientera sig i biblioteksmiljöer på ett 

givande sätt. Frågan om individualism är en närliggande diskussion. Som särskilt Linder 

påpekar, är det bästa om litteraturen väljs efter läsarens individuella behov och önskemål. Detta 

känns igen i Anderssons kunskapsöversikt (2015). Han menar där att motivationen till läsning 

ökar om barn själva får välja vad de vill läsa utifrån sina egna intressen. Detta i sig går att 

koppla till biblioteket och dess urval. Vad finns det för möjligheter att välja olika typer av 

litteratur? Begränsas urvalet av det som anses vara passande litteratur för barn? Som framgår 

här går studiens teman delvis in i varandra, och hur de hänger ihop på olika sätt skulle kunna 

diskuteras hur länge som helst. 

 

När det gäller biblioteksfrågan ser Palmgren och Linder ut att ha lite olika ståndpunkter, vilket 

är förståeligt med tanke på vilka perspektiv de båda har. Eftersom Linder är av den åsikten att 

barnböcker finns i överflöd – särskilt dåliga barnböcker – är det inte så konstigt att hon är 

skeptisk till bibliotekens utbud av böcker. Fast samtidigt menar ju även Palmgren att 

bibliotekets bokurval är en viktig fråga, och hon anser som Linder att viss litteratur är bättre 

och sämre. På sätt och vis drar de åt samma håll i frågan, men Linder verkar inte lika intresserad 

som Palmgren av att diskutera vikten av bibliotek för de som inte kan införskaffa eller låna 

böcker på andra sätt. Hon verkar därför fokusera på potentiella nackdelar, så som ökad tillgång 

till dålig litteratur, före bibliotekets potential i övrigt. Idag är det ingen tvekan om att biblioteket 

anses ha en viktig roll för barns läsfrämjande. Biblioteket har i uppdrag att, i läsfrämjande syfte, 

förmedla olika typer av litteratur och material som Sandin (2011) konstaterar. Även i lagtext 

etableras att biblioteket ska arbeta för att stimulera barns läsning (SFS 2013:801). Bibliotekets 

betydelse för barns läsning har utvecklats otroligt mycket, särskilt med tanke på att den knappt 

existerade för ungefär 100 år sedan, och utan pionjärer som Palmgren kan man fråga sig hur 

denna utveckling hade sett ut idag. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att en del av de attityder som uttrycks om barns 

läsning för cirka 100 år sedan, går att känna igen i dagens synsätt och arbetsmetoder. Vissa 

attityder har till synes skiftat till att handla om andra medier – så som diskussionen om skadliga 

böcker – medan nutida idéer om individuellt anpassad läsning, och att barn ska läsa för sitt eget 

nöjes skull, liknar de dåvarande. Bibliotekets roll som viktig vad gäller barns läsning och 

tillgång till böcker är nu väletablerad, till skillnad från en tid då biblioteken inte hade fastställts 

som en viktig och uppskattad plats för barn och unga att utvecklas. Mycket har hänt på området 
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under de senaste 100 åren, samtidigt som attityderna kring barn, deras läsning, böcker och 

bibliotek, ständigt förändras. Förhoppningsvis kan denna studie vara till stöd för att förstå hur 

dagens attityder växte fram, och kanske hur de kan komma att utvecklas i framtiden. 
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