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Abstract 
Den här utvärderingen undersöker den läsfrämjande verksamheten Ettorna på Östersunds 

stadsbibliotek. Ettorna tar emot besök av förstaklassare med målet att välkomna dem till 

biblioteket. Syftet med utvärderingen är att undersöka främst barnens upplevelser av besöket 

och därigenom få en förståelse förom verksamheten verkar läsfrämjande. Syftet med 

utvärderingen är också att undersöka verksamhetens genomförande gentemot de mål 

verksamheten har och se om den skulle kunna förändras och/eller förbättras med hjälp av en 

utveckling av mål och styrning.  

Utvärderingen har genomförts genom observationer av tre besök, intervjuer med tolv av de 

barn som medverkat på besöken, intervjuer med de tre ansvariga lärarna för de aktuella 

besöken samt intervjuer med den ansvariga bibliotekarien. Resultaten av utvärderingen har 

visat att barnen och lärarna varit överens om vad som är positivt och negativt med besöket. De 

positiva minnena är främst kopplade till de stunder barnen själva har varit delaktiga samt 

faktumet att de får en bok med sig hem. De negativa upplevelserna kommer främst ifrån de 

tillfällen barnen inte får besöka de faktiska bibliotekslokalerna. Här pekar utvärderingen på en 

konkret förbättringsmöjlighet, då målet med besöket är att barnen ska känna sig välkomna och 

se bibliotekets möjligheter, något inte alla de deltagande barnen får uppleva idag då inte alla 

får gå in på det faktiska biblioteket. Det finns i dagsläget inget styrdokument för 

verksamheten, något som skulle kunna utgöra ytterligare en betydelsefull 

utvecklingsmöjlighet då man genom att ha nedskrivna mål avsevärt skulle kunna förbättra 

förutsättningarna för att vidareutveckla verksamheten. En ytterligare utveckling skulle kunna 

innebära att det som händer på besöken ses över, då de främst är inriktade på att medelst 

berättade anekdoter visa barnen varför man behöver kunna läsa och vad som händer om man 

inte kan läsa. Då målen med besöket är att välkomna barnen till biblioteket och att de ska 

tycka att det är en rolig plats skulle en utveckling som innebär att man flyttar fokus från 

läskunnandet till läsmöjligheterna, och därmed till det roliga med läsningen och med 

biblioteket, vara önskvärd. Det finns alltså klara förbättringsmöjligheter för en verksamhet 

som pågått på ungefär samma sätt väldigt länge men alltså ändå inte uppfyller de mål den har. 

 



 

 

Innehållsförteckning 
Abstract .....................................................................................................................................................  

Innehållsförteckning ..................................................................................................................................  

Inledning .................................................................................................................................................. 1 

Om Ettorna och om läsfrämjande ....................................................................................................... 2 

Syfte och frågeställningar ................................................................................................................... 3 

Bedömningskriterier ........................................................................................................................... 3 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter .................................................................................. 4 

Om läsfrämjande ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv ................................................................ 6 

Om bemötande på bibliotek ................................................................................................................ 7 

Metod och genomförande ........................................................................................................................ 9 

Etiska överväganden ......................................................................................................................... 14 

Resultat och analys ................................................................................................................................ 15 

Besöken ............................................................................................................................................. 15 

Samtalen ............................................................................................................................................ 19 

Vad minns barnen? ....................................................................................................................... 20 

Positiva och negativa upplevelser ................................................................................................. 21 

Bemötandet ................................................................................................................................... 22 

Läser barnen mer? ........................................................................................................................ 25 

Verksamhetens mål och genomförandet av målen ....................................................................... 26 

Mål med läsfrämjande verksamhet ur ett nationellt perspektiv .................................................... 31 

Slutsatser och rekommendationer ......................................................................................................... 33 

Metoddiskussion och förslag på ytterligare forskning .......................................................................... 35 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................. 37 

Bilaga 1: Intervjuguide för intervjuer med barn ........................................................................................  

Bilaga 2: Intervjuguide för intervju med bibliotekarie ..............................................................................  

Bilaga 3: Intervjuguide för intervjuer med lärare ......................................................................................  

Bilaga 4: Medgivandeblankett ...................................................................................................................  



 

1 

 

Inledning 
För många barn är biblioteket en plats för möjligheter och en plats där böcker öppnar upp nya 

världar. Men hur når man barnen från början? Läsfrämjande är idag en viktig fråga på många 

bibliotek och att bjuda in yngre barn till biblioteket borde vara en naturlig del av den 

läsfrämjande verksamheten. Bibliotekslagen som var giltig fram till januari 2014 slår fast att 

folk- och skolbiblioteken ska tillhandahålla medier anpassade för barnens behov, men 

däremot tas interagerandet med biblioteket inte upp.1 I de projektrapporter som görs av 

läsfrämjande projekt saknas också ofta målbeskrivningar och dokumentation. Många av de 

utvärderingar som gjorts av lässtimulerande projekt är också otydligt formulerade om hur de 

har genomförts. Ofta saknar de metodbeskrivningar för utvärderingen, vilket motiveras med 

att målen om läsfrämjande för barn inte går att mäta eller ställer för stora krav på metoden.2 

Ett mål med den här utvärderingen är att titta på en befintlig verksamhet för att därigenom få 

kunskap om hur mål och styrdokument för den skulle kunna utformas, samt hur eller om en 

förändring av bibliotekslagen och skulle kunna utveckla den läsfrämjande verksamheten 

lokalt och/eller nationellt. Frånvaron av biblioteksinteragerande i lagen betyder dock inte att 

det är en fråga som inte berörs alls ute på biblioteken. På Östersunds stadsbibliotek drivs 

verksamheten Ettorna där förstaklassare varje år bjuds in till biblioteket, detta är menat som 

ett välkomnande till biblioteket och ett sätt att få barnen att upptäcka de möjligheter som finns 

där. Den här typen av årliga inslag förekommer också på andra bibliotek, bland annat på 

Umeåregionens bibliotek där man riktar sig mot förskoleverksamhet på ungefär samma sätt.  

Nästan trettio procent av biblioteksprojekten i Sverige riktar sig mot läsfrämjande och större 

delen av dem har barn som målgrupp – däremot riktar sig det övergripande sättet att arbeta i 

projekten mot vuxna snarare än direkt mot barn. Detta menas vara läsfrämjande för barn på 

lång sikt och innefattar ofta kompetensutveckling av bibliotekarier.3 De projekt som riktar sig 

direkt mot barnen utvärderas dock sällan utifrån barnens perspektiv utan snarare utifrån 

personalens.4 Ettorna riktar sig direkt mot barnen och därför kommer utvärderingen också 

fokusera på barnens upplevelser, detta genom intervjuer med barnen och observationer av 

besöken. Jag menar att utvärderingen därigenom inte bara kommer gagna verksamheten i sig 

utan även fylla ett tomrum gällande utvärderingar av läsfrämjande verksamhet.  

                                                 
1 SFS 1996:1596. Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet  
2 Sandin, Amira Sofie. Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete. Stockholm: 

Regionbibliotek Stockholm, 2011, 67-71. 
3 Sandin, Barnbibliotek och lässtimulans, 37. 
4 Ibid, 67-68. 
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Om Ettorna och om läsfrämjande 

Ettorna har genomförts årligen på Östersunds bibliotek sedan början på 1990-talet. Tidigare 

riktade sig Ettorna mot förskoleklasser men är nu inriktade mot förstaklasser. Verksamheten 

inleds på hösten, detta genom att den ansvariga bibliotekarien för barn- och 

ungdomsavdelningen skickar ut ett välkomstbrev till lärarna för alla ettor i Östersund. Lärarna 

får sedan boka en av flera föreslagna tider då deras klass får komma till biblioteket. Oftast är 

det större delen av de inbjudna skolorna som bokar en tid. Besöket varar i ungefär fyrtiofem 

minuter och består av en samlingsstund där bibliotekarien pratar om läsning och om 

biblioteket. Biblioteket bjuder också på pepparkakor och ger barnen Barnens andra bok.5 Här 

kopplar man också tillbaka till ett annat projekt för barn som görs i samarbete mellan 

biblioteket och kommunen och som syftar till att alla nyfödda barn i kommunen ska få 

Barnens första bok.6 Enligt bibliotekarien som är ansvarig är målet att ”ettorna ska få en 

första positiv upplevelse av biblioteket” samt att de vill visa vad som finns på biblioteket, 

däremot finns inga styrdokument och inga nedskrivna mål. Inte heller har Östersunds 

bibliotek någon biblioteksplan där den läsfrämjande verksamheten skulle kunna ta plats. 

Enligt kultur- och fritidsnämnden bestämdes det i april 2013 att en biblioteksplan skulle 

formuleras, men i skrivande stund (november 2013) är den ännu under utformning.7 Kultur- 

och fritidsnämnden för Östersunds kommun har däremot en övergripande kulturplan där 

biblioteket nämns på flera ställen, dock främst som ett stöd till övriga verksamheter och 

kulturmål och inte i specifika ordalag. Ordet ”läsfrämjande” nämns inte men det förs fram att 

biblioteket ska främja utbildning och kulturupplevelser genom att ha ”tillgång till media 

utifrån barns och ungdomars särskilda behov av språklig och kulturell stimulans.”8 

Ordet ”läsfrämjande” används vanligen med flera olika betydelser och synonymer men ofta i 

samband med frågan om barns läsvanor och läsförståelse.9 Man menar också att begreppet 

kan kopplas både till kvantitet och kvalitet i relation till litteratur.10 Då Ettorna främst syftar 

till att visa bibliotekets möjligheter för barnen är begreppet ”läsfrämjande” i den här 

utvärderingen främst kopplat till entusiasmerande kring biblioteket och i längden läsningen.  

                                                 
5 Widerberg, Siv och Widerberg, Gertrud (red.), Barnens andra bok: en antologi. Stockholm: En bok för alla, 

2001. 
6 Widerberg, Siv och Wedsberg, Malin (red.), Barnens första bok: en antologi, 21. tr., Stockholm: En bok för 

alla, 2006. 
7 Östersunds kommun. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2013-04-16, 15. 
8 Östersunds kommun. Plan för kultur. Östersund, 2005, 10. 
9 Kulturrådet. Läsfrämjande. http://www.kulturradet.se/Lasframjande/ (Hämtad 2014-01-21). 
10 Sandin, Barnbibliotek och lässtimulans, 21. 

http://www.kulturradet.se/Lasframjande/
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här utvärderingen är för det första att undersöka barnens upplevelser av 

besöket samt verksamhetens mål och därigenom få en förståelse om den verkar läsfrämjande. 

För det andra syftar utvärderingen också till att ge svar på frågan om verksamheten skulle 

kunna förbättras med hjälp av en utveckling av mål och styrning och även hur reglering av 

läsfrämjande verksamhet nationellt skulle kunna utvecklas. Mer specifikt kommer 

utvärderingen att ge svar på följande frågeställningar: 

- Vilka minnen dominerar barnens berättelser om besöket? 

- Vilka eventuella positiva upplevelser uttrycker barnen när de berättar om besöket? 

- Vilka eventuella negativa upplevelser uttrycker de? 

- Upplever bibliotekarie och lärare någon förändring i barnens läsmönster efter besöket och 

i så fall vilken? 

- Hur blir barnen bemötta i samband med biblioteksbesöket? 

- Hur väl svarar verksamhetens genomförande mot de mål som finns? 

- På vilka sätt kan regleringen av Ettorna och annan läsfrämjande verksamhet utvecklas? 

Bedömningskriterier 

Den här utvärderingen är till karaktären kvalitativ, vilket medför att bedömningskriterierna 

kan vara mer svårfångade än vid en kvantitativ utvärdering. Det illustreras bland annat genom 

att kriterierna inte är mätbara utan snarare handlar om övergripande mönster. Utvärderingen 

kommer att resultera i en bedömning av hur väl verksamheten fungerar genom att se på 

genomförandet, vilket gör utvärderingen till en processutvärdering.11 Då utvärderingens fokus 

ligger på barnens upplevelser kommer bedömningskriterierna främst att utgå från barnens 

egna utsagor och intryck av sitt deltagande i besöket. Analysen kommer till stor del också att 

ske med grund i barnens åsikter. Bedömningen av hur väl projektet genomförts kommer också 

grundas i teorier och tidigare forskning om barn och läsning. Utöver detta utgör även 

verksamhetens mål en grund för bedömningen. Bedömningskriterierna är således: 

- Barnens minnen från besöket. 

- Lärarnas upplevelser av förändrade läsvanor bland barnen 

- Barnens upplevelser av bemötandet vid besöket. 

- Den ansvarige bibliotekariens målsättning(ar) med verksamheten. 

                                                 
11 Karlsson, Ove. Utvärdering - mer än metod: En översikt. Stockholm: Svenska kommunförb., 1999, 

15-17. 
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
I utvärderingen har jag använt mig av två olika sorters litteratur, dels metodlitteratur som har 

använts som en teoretisk förankring till observationer och intervjuguider, dels litteratur om 

läsfrämjande. Den senare har jag främst använt för att placera utvärderingen i ett teoretiskt 

sammanhang av läsfrämjande metoder och för att förankra den i biblioteks- och 

informationsvetenskapsämnet, men även för att jämföra verksamhetens praktiska 

genomförande med andra läsfrämjande projekt. 

Gällande metodlitteraturen har jag fokuserat främst på metodlitteratur med fokus på forskning 

om barn och ungdomar, detta eftersom barnens perspektiv har varit det viktigaste i 

utvärderingen. Som huvudsaklig metodlitteratur har jag använt boken Barn- och 

ungdomsforskning, metoder och arbetssätt av Soly Erlandsson och Lena Sjöberg. Härifrån har 

jag främst utgått ifrån två kapitel. Det första är kapitlet om etnografi i forskning om ungdomar 

av Helena Korp och Signild Risenfors12, detta för att observation har varit en del av min 

metod även om observationen inte har skett över lång tid så som är vanligt i etnografisk 

forskning. Det Korp och Risenfors anser vara bland det viktigaste i etnografisk forskning om 

barn och ungdomar är dock inte tiden, utan att man har ett barnperspektiv som innebär att 

forskningen ska fokusera på barns bästa och att barnen ska få en egen röst.13 Korp och 

Risenfors berättar om två sidor av etnografi, dels den som säger att observationen och 

lyhördheten spelar den största rollen och dels den som säger att en forskare måste ha en 

teoretisk förförståelse för att kunna skapa mening. En kritisk hållning menar att både nära 

beskrivningar av vad som hänt i fältet och teoretiska verktyg är viktiga.14 Det är också det 

senaste angreppssättet jag i utvärderingen har hållit mig till, detta genom att ha läst in mig på 

teoretiska verktyg innan observationernas början men samtidigt inte studerat dem nära då jag 

velat ha ett öppet förhållningssätt vid inledningen av observationerna. I samband med detta 

finns den teori som Korp och Risenfors relaterar till och som innebär att teorin i sig inte har 

ett egenvärde utan måste relateras till empiri och att för att man med etnografi ska förstå 

kulturen måste alla sociala grupper få komma till tals utifrån sina egna, levda erfarenheter. 

Dessa åsikter kommer från Willis och Trondmans Manifesto for Ethnography.15 Jag har 

använt teorierna från Korp och Risenfors i viss utsträckning under arbetet – framförallt den att 

                                                 
12 Korp, Helena och Risenfors, Signhild, Etnografi i forskning om ungdomars vardag. I Erlandsson, Soly och 

Sjöberg, Lena (red.), Barn- och ungdomsforskning, metoder och arbetssätt. Lund: Studentlitteratur, 2013. 
13 Korp och Risenfors, Etnografi i forskning om ungdomars vardag, 65. 
14 Ibid, 63. 
15 Ibid, 64. 
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försöka se observationerna ur barnens perspektiv. Detta har jag gjort genom att försöka tänka 

på hur barnen konkret reagerar på det bibliotekarien säger utan att tänka för mycket på att jag 

vet ungefär vilken effekt hen eftersöker med det som sägs. Jag har också använt mig av Korp 

och Risenfors diskussion om teori/empiri genom att försöka relatera mina observationer till 

teoretiska grunder men också dra egna slutsatser, samt att jag intervjuat både barn, lärare och 

en bibliotekarie för att få ta del av olika erfarenheter. 

Ur Barn- och ungdomsforskning har jag också tagit i beaktande de teorier om intervjuer med 

barn som presenteras i ett kapitel av Monica Hansen Orwehag.16 En viktig fråga som tas upp 

här är den om skillnaden mellan ”barnperspektiv” och ”barns perspektiv”. Här menas att 

forskningen traditionellt sett har behandlat barn som objekt, men om man istället behandlar 

dem som subjekt får man ett barnperspektiv – man tar då hänsyn till barnet som individ och 

forskningen syftar till barnet bästa. Med barns perspektiv menar man enligt Hansen Orwehag 

istället att barnet aktivt deltar i forskningen och man får då barnets synvinkel.17 Barnens 

perspektiv är också utvärderingens huvudfokus, jag har använt denna teori genom att främst 

observera barnens reaktioner under besöken samt att jag gjort intervjuer med tolv av de barn 

som närvarat. Barnens åsikter har också varit vägledande för min analys och mitt resultat. 

Viktigt att komma ihåg anser jag också vara aspekten att det finns många olika sätt att utgå 

från barnens perspektiv då barn har olika villkor beroende på livssituation och därmed också 

har olika perspektiv. I kapitlet går Hansen Orwehag också igenom vilka olika aspekter det kan 

finnas på barnintervjun som metod och att maktförhållandet mellan barn och vuxen i 

intervjusituationen är viktigt att hålla i minnet.18 Dessa aspekter har jag rent praktiskt använt i 

utformandet av min intervjuguide för intervjuerna till barnen. Jag har också använt flera av 

Hansen Orwehags teorier om utjämnande av maktförhållandet mellan vuxna och barn vid 

mina intervjutillfällen, framförallt genom att lägga intervjuerna på ett för barnen kanske mer 

hemtamt ställe än biblioteket, nämligen skolan, och på ett enkelt sätt förklara för barnen att 

intervjun är frivillig samt att de får säga vad de vill. Som bakgrund till mina intervjuer med 

lärarna och bibliotekarien har jag använt Den kvalitativa forskningsintervjun av Steinar Kvale 

och Svend Brinkmann19, denna har jag använt främst för att bestämma vilken sorts intervju 

jag vill göra och för att utforma intervjuguiderna. 

                                                 
16 Hansen Orwehag, Monica. Barnintervjun – ur barnperspektiv och barns perspektiv. I Erlandsson, Soly och 

Sjöberg, Lena (red.), Barn- och ungdomsforskning, metoder och arbetssätt. Lund: Studentlitteratur, 2013. 
17 Hansen Orwehag, Barnintervjun – ur barnperspektiv och barns perspektiv, 160-161. 
18 Ibid, 162-164. 
19 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur: Lund, 2009. 
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Om läsfrämjande ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv 

Bibliotekens inkluderande av barn har utvecklats från att under tidigt 1900-tal ha börjat med 

barnavdelningar till att idag fokusera på barns läsning. Läsfrämjandet inledde sin utveckling i 

Sverige under 1970- talet men minskade under 1980- och 1990- talen då det fick mindre 

resurser och inte hade en tydlig förankring i de nya medier som fanns. Däremot kom 2003 nya 

villkor från staten, som grundade sig i barnens behov och inte i biblioteket. Här fanns ett 

tydligt barnperspektiv som menade att alla barn har rätt till bibliotek, att barns behov ska vara 

vägledande och att barn är en aktör som har en vilja och har rätt att påverka. Exempel på 

läsfrämjande verksamhet är sagostunder, utvecklande av referenssamtal, boklek, bokklubbar, 

boksamtal och bokprat. De senare åren har man också utvecklat läsfrämjande verksamhet för 

att tillgodose flerspråkiga barns behov och barn som har behov av anpassade medier. 

Läsfrämjande projekt kan ha olika motiv, exempel är omvärldsbevakning och 

kunskapsutveckling, prövning av nya arbetsmetoder, samarbetsutveckling och fortbildning. 

Samarbetet med andra aktörer ses också som en viktig del, här märks både skolan, förskolan 

och Barnavårdscentralen. Ofta är bibliotekarien här reaktiv istället för proaktiv och svarar mot 

efterfrågan istället för att ta initiativ.20 Vanliga syften för lässtimulerande projekt är att de ska 

inspirera, stimulera och stärka barn i deras läsning. Man vill också öka barns läsning och 

utveckla nya arbetsmetoder när det gäller lässtimulerande åtgärder.21 

För att sätta in utvärderingen i ett teoretiskt sammanhang av läsfrämjande metoder har jag 

studerat Amira Sofie Sandins Barnbibliotek och lässtimulans - delaktighet, förhållningssätt, 

samarbete. Denna bok har jag använt för att den anlägger ett teoretiskt perspektiv på 

barnbibliotek och kartlägger de teman och frågeställningar som är centrala i de projekt den 

beskriver, snarare än en kartläggning över projektens själva genomförande.22 Boken 

kartlägger 93 läsprojekt i Mellansverige mellan 2001 och 2010, inte utifrån hur projekten 

gjorts utan från deras representationer i form av projektrapporter.23 Studien ställer frågor 

exempelvis om vilka uttrycksformer läsfrämjande arbete ofta innebär, vidare undersöker 

studien vilka motiv man brukar ange som drivande för det lässtimulerande arbetet, hur 

effekter mäts och hur utveckling sker.24 Forskningen anknyter till biblioteks- och 

informationsvetenskap men även närliggande vetenskapliga ämnen. Jag har använt den här 

boken främst genom att göra jämförelser mellan vad som beskrivs i boken och Ettorna i 

                                                 
20 Sandin, Barnbibliotek och lässtimulans, 34-36, 46. 
21 Ibid, s 64. 
22 Ibid, s. 15. 
23 Ibid, s. 11, 33 
24 Ibid, s. 19. 
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Östersund, för att se på vilka sätt den här verksamheten skiljer sig eller liknar andra 

läsfrämjande projekt, samt för att undersöka vilka av de teorier Sandin presenterar man kan 

grunda Ettorna i. 

För teoretisk bakgrund till läsfrämjande för barn har jag också använt Böcker inom och 

omkring oss av Aidan Chambers. Chambers fokuserar i boken främst på boksamtalet men 

talar också om själva läsningens vikt. Enligt Chambers är läsningen inte en linjär process utan 

en cirkel där lika delar handlar om vuxenstödet i form av prat och boksamtal, om möjligheter 

att välja genom bokbestånd, om tillgång och om själva läsandet – tid att läsa och möjlighet till 

tyst läsning och högläsning. Enligt Chambers är några av de viktigaste grunderna för att få in 

barn i denna läsandets cirkel att ge dem möjligheter för läsning och positiva upplevelser i 

samband med läsning.25 

Jag har också använt mig av Litteraturläsning i förskolan av Ulla Damber, Jan Nilsson och 

Camilla Ohlsson, som också förespråkar vikten av läsning. Enligt boken har tidig erfarenhet 

av läsning stor betydelse för barns läsutveckling, framförallt för att de bättre kan lära sig att 

skapa mening i okända ord om de börjar läsa tidigt. Det anses också viktigt att fostra ett 

läsintresse tidigt för att intresset ska bli genuint och för att barnet ska vilja fortsätta.26 

Litteraturläsning i förskolan och Böcker inom och omkring oss har jag använt för att få en 

förståelse för teorier om barns läsning och hur läsfrämjande projekt för barn bör utformas. 

Slutligen har jag också studerat hur läsfrämjande verksamheter genomförs i böckerna På tal 

om böcker27 och Läsprojekt, inspirationsbok för förskola, skola och bibliotek.28 Här ger man 

konkreta exempel på läsprojekt där barnen varit engagerade och blivit inbjudna att delta med 

lek och dramatiserande. De här böckerna har jag använt för att göra en jämförelse med hur 

Ettorna fungerar gentemot andra läsfrämjande verksamheter och därigenom också få tips till 

förslag på eventuella förändringar. 

Om bemötande på bibliotek 

Då bemötandet gentemot barnen bör spela en stor roll i hur välkomna de känner sig och 

därmed hur väl verksamheten når sina mål, har jag också studerat teoretisk litteratur om 

bemötande och framförallt Karin Sundströms Bemötande på bibliotek: både service 

                                                 
25 Chambers, Aidan. Böcker inom och omkring oss. Huddinge: X Publishing, 2011, 15. 
26 Damber, Ulla, Nilsson, Jan och Ohlsson, Camilla. Litteraturläsning I Förskolan. Lund: Studentlitteratur, 2013, 

18. 
27 På tal om böcker : om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek. Lund: BTJ, 2005. 
28 Läsprojekt : Inspirationsbok för förskola, skola och bibliotek. Lund: BTJ, 2007. 
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management och solidaritet.29 Den tar inte upp barnperspektivet eller barnens perspektiv så 

mycket men få böcker och rapporter verkar göra just det, vilket är en av anledningarna till att 

jag ändå använt den här rapporten. En annan anledning är att många av de ledmotiv och 

situationer som beskrivs i rapporten även kan användas i arbetet med barn på bibliotek. Enligt 

Sundström är bemötande framförallt en form av kommunikation eller uppträdande där man 

ska matcha förväntningar snarare än bara ge besökaren vad de vill ha.30 Alltså bör man som 

bibliotekarie förstå vad de man hjälper egentligen är ute efter, och inte bara lyssna på vad de 

säger eller tror att de behöver. När det gäller barnperspektivet anser jag att detta är viktigt då 

barn kanske inte alltid har möjlighet att förklara precis vad de menar och att det då är extra 

viktigt att inte bara lyssna utan också försöka förstå och vara lyhörd. Som bakgrund till min 

analys av bemötandet har jag också använt Sundströms teorier om vad ett bra bemötande är.  

För att på ett utökat sätt få in barnperspektivet på bemötandet har jag också studerat boken 

Outstanding Library Services to Children, putting the core competences to work av Rosanne 

Cerny, Penny Markey och Amanda Williams. Den här boken menar huvudsakligen att en 

barnbibliotekarie måste vara en förespråkare för barnen, framförallt genom att försöka förstå 

barnens behov och kommunicera dem till andra samt att göra sig förstådd hos barnen utan att 

försöka befinna sig på barnens nivå.31 Detta resonemang har jag använt som grund i analysen 

av hur väl Ettornas mål uppfylls och till vilken grad barnens behov tillgodoses. 

 

                                                 
29 Sundström, Karin. Bemötande på bibliotek: både service management och solidaritet. Stockholm: 

Regionbibliotek Stockholm, 2008. http://www.regionbiblioteket.se/upload/_Dokument/Bemotanderapport.pdf 
30 Ibid, s. 12 
31 Cerny, Rosanne, Markey, Penny & Williams, Amanda, Outstanding library service to children: putting the 

core competencies to work, Association for Library Service to Children, American Library Association, Chicago, 

2006, 24. 

http://www.regionbiblioteket.se/upload/_Dokument/Bemotanderapport.pdf
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Metod och genomförande 
Utvärderingen är kvalitativ och har huvudsakligen genomförts medelst observationer och 

intervjuer. Observationerna är förankrade i etnografisk forskningstradition som jag har 

grundat i Korp och Risenfors kapitel om etnografisk forskning i Barn- och ungdomsforskning. 

Det Korp och Risenfors menar utmärker etnografisk forskning är att forskaren själv är med i 

skeendet och miljön och noterar detaljer, samt försöker återskapa vad som är väsentligt utifrån 

det ämne som forskningen berör. Etnografi handlar vidare om att skriva om folk och folks 

kultur och att förklara vad innebörder i kulturer kan vara.32 Den senare innebörden i etnografi 

kommer inte att beröras, just eftersom jag inte studerat över tid – däremot anser jag att det har 

varit viktigt för utvärderingen att jag varit med och observerat besök då syftet med 

utvärderingen är att undersöka hur barnen upplever besöket. Det jag i observationerna har 

fokuserat på att studera är hur barnen reagerar på det bibliotekarien säger, om de lyssnar och 

verkar tycka det är roligt eller om de blir uttråkade. Jag har också observerat bibliotekarien för 

att se om hen kan fånga barnens uppmärksamhet och hur hen talar med och bemöter barnen. 

Det går att diskutera hur man som observatör stör skeendet; i det här fallet både för 

bibliotekarien som kanske inte agerar som vanligt och för barnen som kanske brister i 

uppmärksamhet på grund av en utomståendes närvaro. Vad gäller bibliotekarien anser jag att 

detta var ett överkomligt problem då det inte i vanliga fall bara är barnen som lyssnar utan 

även vuxna i form av lärare. Det som kan ha stört är att bibliotekarien har vetat om att jag 

skulle göra en utvärdering men jag anser att det hade varit svårt att göra en rimlig och rättvis 

utvärdering utan att ha observerat vad som hände på besöken. Korp och Risenfors menar 

också att det viktigaste inte är att man som observatör är osynlig utan att man reflekterar över 

sin egen roll. Det kan innebära att man tänker på hur man interagerar med de man observerar 

och hur man smälter in, samt hur man presenterar sig.33 Vad gäller min roll som observatör i 

relation till barnen så avdramatiserade bibliotekarien min närvaro genom att, så fort barnen 

kommit in, presentera mig med namn och säga att jag skulle vara med på besöket. Under 

själva samlingen har jag suttit på en stol lite bakom barnen, detta för att störa skeendet så lite 

som möjligt. Även lärarna satt på stolar men jag satt inte jämte dem så att barnen inte skulle 

tro att jag var lärare. Det var också väldigt få barn som under själva besöket visade någon 

nyfikenhet gentemot mig. Även under intervjuerna verkade de acceptera min närvaro. Jag 

anser därför att min närvaro inte nämnvärt förändrade hur de uppfattade besöket.  

                                                 
32 Korp och Risenfors, Etnografi i forskning om ungdomars vardag, 61. 
33 Ibid, 69-70. 
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Den andra huvudsakliga delen av utvärderingen har varit intervjuer. Eftersom utvärderingen 

strävar efter att inkludera barnens perspektiv har intervjuerna med barnen haft utvärderingens 

största fokus. Jag har valt att göra intervjuer istället för enkäter då barnen är så pass unga som 

sju år att det känns mer givande med intervjuer än enkäter. För att få olika perspektiv har jag 

gjort intervjuer med barn från olika skolor, dessa skolor har dessutom befunnit sig ganska 

långt ifrån varandra och på olika långt avstånd från biblioteket. Intervjuerna har genomförts 

med tolv av de ungefärliga 30 barn vars besök jag observerat. Det har varit fyra barn i varje 

intervjugrupp, varje grupp har varit från olika skolor. Intervjuerna har gjorts med samma barn 

vars besök jag observerat, detta för att kunna jämföra deras svar med mina egna 

observationer. Dock visste jag inte vid tillfället för observationerna vilka barn jag senare 

skulle intervjua, jag observerade alltså alla barnens reaktioner. 

Jag planerade att lägga intervjutillfällena till dagen efter barnen varit på besök på biblioteket, 

detta för att då hade besöket förmodligen hunnit sjunka in och de minnen barnen kommer att 

ta med sig kanske hunnit fastna. På det sättet menar jag att man kan få fram de viktigaste 

elementen i besöken, de som kommer att stanna länge i minnet hos barnen. I samråd med 

skolorna kunde jag också lägga två av intervjutillfällena till dagen efter besöket men den 

tredje skolan kunde inte passa in det i schemat och därför pratade jag med de barnen på 

eftermiddagen samma dag som deras besök varit. Det var dock inte direkt efter utan några 

timmar hann förflyta. Barnen från alla tre grupperna hade ändå ungefär samma åsikter om vad 

som var roligt och tråkigt och mindes ungefär samma saker. Istället för ett problem kan 

tidskillanden alltså ha blivit en styrka då de omedelbara minnena verkar stanna kvar även 

efter ett tag och det går att argumentera för att det gör det ännu tydligare vad som är bra och 

mindre bra med verksamheten. Det andra eventuella problem man skulle kunna diskutera i 

samband med tidsskillnaden är om de barn jag intervjuat dagen efter har pratat om besöket 

hemma och därmed fått intryck, eller blivit påverkade i vad de tycker, av sina föräldrar. Detta 

är också något jag försökte vara medveten om under intervjuerna men eftersom jag inte 

märkte särskilt stor skillnad i åsikterna mellan barngrupperna anser jag heller inte att det har 

varit ett stort problem. 

Hansen Orwehag menar att det finns flera aspekter på barnintervjun som metod och att 

barnintervjun genom forskningshistorien främst har använts för att samla in data som sedan 

analyserats ur ett vuxenperspektiv.34 Detta har för mig varit en viktig sak att hålla i minnet, då 

                                                 
34 Hansen Orwehag, Barnintervjun – ur barnperspektiv och barns perspektiv, 163. 
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utvärderingen främst syftar till att återge barnens perspektiv. Andra teorier som jag anser 

viktiga att minnas är de om makt; att barnens ställning i samhället är underordnad och att det 

oftast avspeglas i forskningssituationen. Enligt Hansen Orwehag kan valet av lokal påverka 

maktförhållandet mellan barn och forskare, om det är en plats med negativa associationer eller 

en plats där barnen känner att de måste svara ”rätt”.35 Denna teori var också ledande i mitt 

beslut att lägga intervjuerna till skolan. Visserligen kan just skolan verkligen ses som en plats 

där barnen känner att de måste svara ”rätt”, men samtidigt anser jag att skolan borde vara en 

mer säker miljö för barnen än biblioteket eftersom det är en plats där de kanske känner sig 

mer hemma än på biblioteket. Det kan också diskuteras om behovet att svara ”rätt” ännu är så 

djupt inrotat i barn som precis börjat första klass. För att ändå försöka komma ifrån behovet 

att svara ”rätt” har jag inte pratat med något av barnen i ett klassrum utan i mindre, mer 

bekväma rum. Intervjuerna med de tolv barnen har också skett i grupp om fyra stycken per 

skola vilket har skett för att få barnen att känna trygghet i varandra. Vi har också suttit 

bekvämt, i ring två gånger och i en soffa en gång. För att ytterligare undvika att barnen känner 

att de behöver svara ”rätt” har jag ställt så lite ledande frågor som möjligt och sagt till barnen 

att det inte finns något rätt eller fel svar. Barn är lyhörda för vuxnas intentioner och kan lätt 

snappa upp om de tror att man är ute efter ett specifikt svar.36 Därför har jag, istället för att 

konstruera frågor med självklara svar, bett barnen berätta. Frågor som ”hur”, ”var” och ”när” 

anses bättre än frågor som ”varför”, detta för inte få ”därför” som svar,37 detta har jag också 

använt i utformandet av min intervjuguide för barnen. Jag anser också att dessa problem var 

överkomliga då barnen inte verkade rädda för att säga vad de tyckte om besöket. 

För att skapa ett förtroende hos barnen38 har jag inlett varje intervju med att säga att de får 

säga precis vad de vill, att de får gå därifrån om de vill och att jag inte kommer säga till någon 

vem som har sagt vad. Detta anser jag också vara en förenkling av att informera om 

anonymitet och frivillig medverkan. På dessa sätt har jag försökt skapa en balans i det Hansen 

Orwehag kallar maktförhållande mellan barn och forskare.39 Vad jag också använt från 

Hansen Orwehags kapitel är teorier om hur man praktiskt bör utforma en intervju med barn. 

Jag har tagit fasta på att en intervjusituation med yngre barn bör vara kort eftersom de har 

kortare uppmärksamhetsspann än vuxna – intervjuerna med barnen har varit ungefär tio 

minuter vardera och jag valde att anteckna istället för att spela in då det kändes mer 

                                                 
35 Hansen Orwehag, Barnintervjun – ur barnperspektiv och barns perspektiv, 164-165. 
36 Ibid, 172. 
37 Ibid, 173. 
38 Ibid, 173. 
39 Ibid, 165. 
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informellt. Jag har också tagit fasta på att det snarare bör ske som ett samtal än som en session 

med frågor och svar. Orwehag menar att ett bra sätt att åstadkomma detta är att intervjua barn 

i par snarare än var för sig, men jag har valt att utvidga detta och istället intervjua barnen i 

grupp då jag tror att det kan kännas ännu mer tryggt och på ett ökat sätt inbjuda till samtal. Att 

intervjua flera barn samtidigt kan också få dem att våga säga mer eftersom intervjun får en 

mer informell karaktär. Det kan också ge fler genuina och färre förväntade svar då barnen 

förhoppningsvis säger vad de tycker snarare än vad de tror att forskaren vill höra – för att 

återvända till barns önskan att säga ”rätt”.40  

För att få ett pedagogiskt perspektiv på besöken har jag också intervjuat de lärare som varit 

ansvariga på de besök jag observerat, en lärare per klass. Det jag eftersökte här dock var inte 

bara deras syn på det aktuella besöket utan också om de kan se en förändring i barnens 

läsvanor över tid, med tidigare års besök i åtanke. De här intervjuerna delades upp i två delar, 

den första fokuserade på det aktuella besöket och den andra på barnens läsvanor. Även under 

intervjuerna med lärarna antecknade jag, detta för att de inte var djupintervjuer och inte så 

omfattande, de tog ungefär tio minuter i anspråk per lärare. Kontakten med lärarna, barnen 

och barnens föräldrar skedde via biblioteket, jag fick kontaktuppgifter till skolan av 

biblioteket och valde att först fråga lärarna om de gick med på att jag intervjuade både dem 

och barnen och via lärarna skaffade jag sedan tillstånd från föräldrarna till att intervjua 

barnen. Se vidare under Etiska överväganden. 

Jag gjorde också en längre intervju med den bibliotekarie som oftast har hand om 

verksamheten och som håller i de flesta av träffarna, inklusive de tre träffar jag observerat. 

Eftersom det är få gånger någon annan bibliotekarie är involverad, har jag sett det som 

överflödigt att intervjua fler bibliotekarier. Av den anledningen har jag också valt 

intervjuformen över enkätformen. Jag har talat med bibliotekarien vid tre tillfällen, varav två 

korta, informella samtal och en längre intervju. Det första samtalet ägde rum strax innan 

träffarna började, då jag ville ha lite förhandsinformation om hur det gick till. Det andra var 

mellan det andra och tredje besöket och den längre intervjun ägde rum efter att jag observerat 

alla tre besök samt efter att jag intervjuat barnen och lärarna. Under de två första samtalen 

antecknade jag, under den tredje intervjun spelade jag in då den var en djupintervju som var 

mer omfattande, den tog ungefär tjugofem minuter. Jag valde att intervjua bibliotekarien sist 

då jag ville uppmärksamma barnens intryck först. 

                                                 
40 Hansen Orwehag, Barnintervjun – ur barnperspektiv och barns perspektiv, 169-170. 
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Jag har slutligen också genomfört en kortare telefonintervju, ungefär tio minuter, med en av 

de ansvariga för en liknande verksamhet på Umeå stadsbibliotek. Då jag inte observerat några 

besök eller intervjuat några av barnen som medverkat i verksamheten i Umeå kommer jag inte 

att göra en djupare analys av den utan endast en ytligare jämförelse. 

Intervjuguiderna till de olika intervjuerna har jag baserat på vad Kvale och Brinkmann i Den 

kvalitativa forskningsintervjun anser vara en kvalitativ, halvstrukturerad forskningsintervju – 

jag har utgått från olika teman och sedan byggt ut mina frågor på de svar jag fått, utan att ha 

känt mig tvungen att hålla mig till de exakta frågorna.41 I intervjuguiden för bibliotekarien 

(bilaga 2) handlade det första temat övergripande om besöket, det andra om barnens roll i 

besöket och det tredje var avslutande och sammanknytande. I intervjuguiden för lärarna 

(bilaga 3) handlade det första temat om barnens upplevelser, det andra om barnens läsvanor 

och det tredje var avslutande. Intervjuguiden för barnen (bilaga 1) var liknande, första delen 

handlar om vad barnen kom ihåg av besöket, här ville jag se om det gick att urskilja något 

mönster i vad barnen mindes från biblioteket. Andra delen handlar om barnens upplevelser, 

här ville jag se vad för specifika saker de tyckte var roligt respektive tråkigt. Tredje delen var 

avslutande. Jag använde mig av den halvstrukturerade formen för att jag, gällande lärarna, 

främst ville veta deras övergripande syn, mer än att jag ville ha exakta detaljer. Vad gäller 

barnen ville jag som tidigare nämnt utveckla ett samtal och därför passade den 

halvstrukturerade intervjuformen.42 

Bearbetningen av datan har genomförts med barnens perspektiv i åtanke, detta genom att 

barnens åsikter har använts som prioriterad grund i analysen och bibliotekariens och lärarnas 

uppgifter har jämförts mot barnens. Jag har först skrivit ned vad som sas under intervjuerna 

och sedan disponerat respondenternas svar utifrån mina frågeställningar. Jag har alltså gjort en 

jämförande analys av vad barnen, lärarna och bibliotekarien ansett om besöket. Slutligen har 

jag gjort jämförelser med teoretisk litteratur. Målen med verksamheten har analyserats i 

relation till hur de verkar uppfyllas, alltså hur barnens upplevelser svarar mot målen. Jag har 

också analyserat ett eventuellt behov av ökad styrning utifrån Sandins teorier om läsfrämjande 

och läsfrämjande projekt i Barnbibliotek och lässtimulans och utifrån Kulturrådets råd om 

läsfrämjande projekt.43 

                                                 
41 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 39-41. 
42 Ibid, 44-48. 
43 Kulturrådet. Läsfrämjande insatser. http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bibliotek/Lasframjande-insatser 

(Hämtad 2013-11-28) 

http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bibliotek/Lasframjande-insatser
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Etiska överväganden 

De etiska riktlinjer jag har följt under utvärderingens gång har främst baserats på 

Vetenskapsrådets regler och riktlinjer.44 Jag har också tagit i övervägande de riktlinjer som 

Erlandsson och Sjöberg anser vara de viktigaste inom barn- och ungdomsforskning: 

konfidentiellitet, att forskningen görs i barnets intresse och att barnet informeras om att det 

inte måste delta.45 Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning utförs ofta forskning inom sam/hum-ämnen utan att etiska 

överväganden granskas.46 Vetenskapsrådets riktlinjer för forskning som involverar barn är 

också främst inriktad på klinisk forskning. Jag har ändå följt de riktlinjer där som menar att 

när forskningen involverar barn som inte fyllt femton eller inte förstår vad forskningen 

innebär, skall samtycke inhämtas från föräldrar. Riktlinjerna menar också att barnet ska 

informeras om forskningen så långt det går och att barnet inte ska tvingas medverka om det 

inte vill.47 Dessa riktlinjer har jag följt genom att jag via blanketter fått skriftligt tillstånd från 

föräldrar. Dessa lämnade jag till berörd lärare som lämnade de vidare till föräldrarna, jag fick 

sedan tillbaka de påskrivna blanketterna av läraren. Jag har också i så enkla ordalag som 

möjligt förklarat för barnen varför jag pratar med dem och sagt att de inte behöver vara med 

på samtalet om de inte vill och att de får gå ifrån när som helst om de vill det. 

Vetenskapsrådet presenterar även riktlinjer för forskning i skolan, där man menar att 

riktlinjerna om samtycke bör följas även här. Vidare menar riktlinjerna för skolan att eftersom 

offentliga skolor lyder under offentlighets- och sekretesslagen ska dokument kunna begäras ut 

så länge ingen lider skada av det.48 Även dessa regler har jag följt, jag kommer att lämna ut 

dokumenten om de begärs då intervjuerna kommer äga rum på skolan som är en offentlig 

plats. Med utvärderingens inriktning var det föga troligt att intervjuerna skulle leda till 

känsliga uppgifter, men jag har för säkerhets skull ändå anonymiserat både barnens, lärarnas 

och bibliotekariens namn i utvärderingen, detta för att skydda barnens identitet och för att 

dokumenten kommer ses som allmänna handlingar. Formuläret för föräldrars samtycke har 

jag byggt på World Health Organizations standardformulär för föräldrars samtycke.49 

                                                 
44 Vetenskapsrådet. Regler och riktlinjer för forskning. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 2013. 

http://codex.vr.se/forskninghumsam.shtml (Hämtad 2013-10-28); Vetenskapsrådet. Regler och riktlinjer för 

forskning. Forskning som involverar barn. 2013. http://codex.vr.se/manniska1.shtml (Hämtad 2013-10-28). 
45  Erlandsson, Soly och Sjöberg, Lena (red.), Barn- och ungdomsforskning, metoder och arbetssätt. Lund: 

Studentlitteratur, 2013, s. 17. 
46 Vetenskapsrådet. Regler och riktlinjer för forskning. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
47 Vetenskapsrådet. Regler och riktlinjer för forskning. Forskning som involverar barn. 
48 Ibid. 
49 WHO. Informed Consent Template for Research Involving Children. 

http://codex.vr.se/forskninghumsam.shtml
http://codex.vr.se/manniska1.shtml
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Resultat och analys 
Här kommer jag presentera resultaten av mina besök och intervjuer och samtidigt även göra 

en analys av resultaten i relation till tidigare forskning. Först kommer jag att sammanfatta vad 

som hänt under de tre besöken, detta för att ge en bakgrund till vad som senare sagts under 

intervjuerna. Jag kommer också här att göra en inledande analys av vad jag observerat under 

besöken, framförallt av hur barnen bemöts och hur barnen verkar reagera på det bibliotekarien 

säger. Därefter kommer jag delvis återberätta och även göra en analys av de intervjuer jag 

gjort. Analysen har gjorts med mina frågeställningar i fokus och därför kommer dispositionen 

av analysen och återberättandet ske i linje med mina frågeställningar. Löpande kommer jag att 

göra vissa jämförelser mellan Ettorna och den liknande verksamheten på Umeå 

stadsbibliotek. Jag kommer också analysera verksamhetens mål utifrån Sandins Barnbibliotek 

och lässtimulans. Slutligen kommer jag, utifrån min analys och mitt material, även ge förslag 

på förbättringar av verksamheten.  

Besöken 

Jag var närvarande vid tre besök, alla skedde tidigt på morgonen innan biblioteket öppnade. 

Besöken var också ganska lika i sin utformning. De gånger besöken skiljde sig åt märktes det 

att detta främst berodde på tidsbrist, den första gruppen hade mest tid då de var den enda 

gruppen den dagen. Den andra och tredje gruppen var samma dag, klockan kvart över åtta 

respektive nio. Alla tre gångerna kom jag till biblioteket ungefär en kvart innan barnen skulle 

anlända tillsammans med sin lärare, då höll bibliotekarien på att förbereda samlingssalen som 

är det rum där besöken sker. Samlingssalen ligger i samma hus som biblioteket men inte 

innanför bibliotekets innerdörrar utan i andra änden av huset, dock kan man se biblioteket när 

man kommer in genom ytterdörren. Förberedelserna bestod i att lägga ut en rund matta på 

golvet där det är tänkt att barnen ska sitta, samt ställa ut en stol till bibliotekarien själv och en 

vagn där böckerna som ska förevisas står. Därefter börjar bibliotekarien hålla utkik efter 

barnen och när de kommer så går hen ut till ytterdörrarna som är av glas. Här hälsar hen på 

barnen genom att, innan dörren öppnas, spexa med en handdocka i form av en uggla genom 

glaset – något som alla tre gånger roar barnen oerhört. Många av barnen vill hälsa på ugglan 

och undrar vad den heter. Däremot är detta enda gången ugglan används under besöket, under 

resten av tiden ligger den på bokvagnen. Efter att bibliotekarien hälsat på barnen får de hänga 

av sig och bli visade in i samlingsrummet. Här passar bibliotekarien också på att presentera 

mig, säga vad jag heter och att jag ska vara med på besöket. Det här går relativt smidigt för 

den första gruppen men under den andra och tredje gruppens besök börjar tidsbristen att 
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märkas redan här. Besök två och tre skedde som tidigare nämnts på samma dag, det ena 

klockan kvart över åtta och det andra klockan nio. Tredje gruppen skulle egentligen kommit 

kvart över nio, men ville komma lite tidigare då läraren ville kombinera besöket med barnens 

fruktstund. Det här gjorde att andra gruppen fick lite ont om tid. Dessutom blev det en aning 

stökigt under andra gruppens besök då de var fler än förväntat och de dessutom var en smula 

högljudda, det var också ett barn som ville gå på toa och som en följd ville fler gå på toa. 

Sådana störningsmoment kan visserligen vara svåra att undvika när det gäller barn och 

bibliotekarien samlade ändå snabbt ihop barnen efter toabesöken. 

Alla tre samlingar inleds med att bibliotekarien berättar om vad som brukar hända i 

samlingsrummet, att de brukar ha barnteater och att det kan hända mycket spännande saker. 

Här skiljer sig dock besöken åt något, det märks tydligt att det första besöket hade mer tid än 

det andra och tredje – framförallt på att barnen under det första besöket bjuds in mycket mer i 

berättelsen. Det märks i och med att bibliotekarien frågar flera gånger ”vad tror ni hände 

sen?” och hen skapar också stämning genom att berätta om något spännande, bland annat om 

en fakir som besökt biblioteket. Hen berättar att när fakiren lade sig på spikmattan blev hen 

rädd för att blodet skulle börja rinna. Det hörs flera ”ååh! och ”wooow” under tiden, barnen 

blir fängslade direkt och är med i berättelsen hela tiden, lyssnar och svarar. Även under andra 

besöket inleds samlingen med en berättelse, men det märks att bibliotekarien kortar ner för att 

hinna. Det var kortare berättelser än förra gången, dock på samma tema. Det kan bli tråkigt 

för barnen att få kortare tid men att använda kortare, andra berättelser kan säkert ändå vara 

bättre än att stressa igenom de längre. Barnen verkar heller inte stressade. Under andra 

besöket frågar också läraren om barnen vet varför de är här, barnen minns inte men läraren 

säger att de ska få lära sig hitta på bibblan. Detta följs av att bibliotekarien säger att de nog 

tyvärr inte hinner det den här gången och barnen verkar lite besvikna över det, vilket kan vara 

förståeligt då det verkar vara det de har sett fram emot. Barnen i den andra och tredje gruppen 

är överlag inte lika trollbundna som den första – det kan visserligen för andra gruppen ha att 

göra med att det är en större klass men det märks också att barnen inte bjuds in lika mycket i 

berättandet, exempelvis genom frågor av typen: ”Vet ni vad som hände sen?” som var 

vanligare under första besöket. Den enda gång barnen verkar helt med på noterna är när 

bibliotekarien läser Pelle Plutt- ramsan, något hen gjorde även första gången. 

Därefter berättar bibliotekarien om att öva på att läsa och varför man behöver kunna läsa. Hen 

frågar barnen varför de tror att man behöver kunna läsa och vanliga svar är: ”för att man 

behöver läsa för att få jobb”, ”för att kunna läsa på skyltar så man hittar”, ”för barnen får det 
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tråkigt utan saga!” och ”om man inte kan lära sig läsa kan man inte lära sina barn att läsa och 

då kan inte de lära sina barn att läsa.” Alla tre gångerna följs detta av små anekdoter som 

berättar om varför man behöver kunna läsa, alla snarare inriktade på nytta än på nöje. Första 

gången berättar bibliotekarien om en pojke som låst in sig själv på Storsjöbadet (simhallen i 

Östersund) och kunde rädda sig själv ut därifrån genom att han kunde läsa att det stod ”larm” 

på larmknappen, annars hade han fått sitta där till han blev gammal och skägget växte långt ut 

på golvet. Andra gånger berättas om ett kidnappat barn och att föräldern måste kunna läsa för 

att veta vad som står i lösenbrevet och därmed förstå vart barnet är. Gemensamt för 

berättelserna är alltså att det är barn i fara i huvudrollen och för en verksamhet som vill 

välkomna barn till biblioteket kan detta verka motsägelsefullt och mästrande. Dessutom kan 

frågan ställas om barnen verkligen kan ta till sig de här berättelserna, att låsa in sig på 

toaletten är säkert något de kan relatera till men en kidnappning borde de ha rimligtvis ha 

svårt att relatera till – och om någon kan relatera till det kan frågan ställas om det bör tas upp i 

det här sammanhanget. Flera av barnen skrattade när de fick höra om att skägget växte långt 

ut på golvet men inget av barnen verkade tycka det var roligt eller spännande att höra om 

kidnappningen. En anekdot som också berättas är att som fotbollsspelare behöver man kunna 

läsa på kontraktet så man får bra villkor – bibliotekarien ger exempel på en fotbollsspelare 

som får bo i tält och en som får bo i slott för att de kunde/inte kunde läsa kontraktet. Båda 

gångerna verkar barnen någorlunda fängslade av just den här berättelsen, den första gruppen 

mer än den tredje men som sagt hade den första gruppen också mer tid. Däremot visar även 

detta främst nyttan med läsandet, inte nöjet, och även det här har drag av hotfullhet i sig. Värt 

att anmärka på är att barnen redan innan verkar ha en bild av läsandet som en nyttosak då de 

saker de svarade att man kunde använda läsning till mest var inriktade mot nytta – här skulle 

det kunna vara ännu viktigare att påvisa att det faktiskt finns ett nöje med läsandet också, inte 

minst för att locka barnen till att faktiskt vilja läsa. 

Nästa steg i programmet involverar faktiska böcker. Här tar bibliotekarien upp Barnens första 

bok och berättar om den och många av barnen känner igen den då deras föräldrar fått den när 

barnen var nyfödda. Sedan får de Barnens andra bok som gåva och när de får höra att de ska 

få den verkar de väldigt glada. Något de också blir glada över är när de får se 

barnbokskatalogen och att det finns en plansch i mitten av den de kan sätta upp på väggen. 

Också denna får de ta med sig hem. Ett av barnen i första gruppen frågar om man också får 

läsa andra böcker här och bibliotekarien svarar: ”Ja, biblioteket är ett hus fullt med böcker och 

man får låna helt gratis”. Många av barnen gör då förtjusta utrop, men det är inget 
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bibliotekarien berättar mer om. Det följs istället av att bibliotekarien läser högt ur Barnens 

andra bok, en text om att kunna läsa, och hen visar också bilder. Barnen i alla grupperna 

verkar mycket fängslade av högläsningen och bibliotekarien är också mycket engagerad och 

har stor inlevelse i berättelsen. Mot slutet frågar bibliotekarien hur man ska sköta böcker och 

flera barn i alla tre grupperna svarar att man inte ska riva, klippa eller rita. Bibliotekarien 

instämmer med barnen och säger också att man inte ska äta tillsammans med boken eller vika 

musöron. Att nämna försiktighet i handhavandet av böcker kan säkert vara bra, men det 

kanske också är något som istället för läsglädje bidrar till överdriven försiktighet hos barnen 

och om man vill förevisa det rätta sättet att hantera böcker skulle det kunna göras mindre 

mästrande. Som exempel kan ses verksamheten på Umeå stadsbibliotek, även här förevisar 

man vad som inte bör göras med böcker men med ett mer pedagogisk förhållningssätt. Man 

visar en låda med böcker som ”farit illa” och barnen får sträcka på sig och böja ryggen lite 

bakåt för att själva få märka hur det känns. 

För första och andra gruppen är det sedan dags att bli bjudna på pepparkakor, här läser 

bibliotekarien innehållsförteckningen högt för att barnen ska svara om de kan äta det. Två 

barn i den första gruppen blir utan då de är allergiska mot ägg och gluten och den ena av dem 

säger högt: ”orättvist!” Här märks också skillnaden i uppmärksamhet jag tidigare nämnt, 

första gruppen som hela tiden bjöds in i berättandet är här mycket mer med än andra gruppen 

och svarar fortare och mer unisont. Den första gruppen är också den enda som på slutet får 

frågan om de lovar att satsa på läsningen – alla säger också ”jaaa” unisont. Det första besöket 

avslutas med att bibliotekarien säger: ”kom ihåg att när man har en bok så är man aldrig 

ensam”. Detta är en av få anvisningar till läsandet som nöje som görs, vilket kan vara bra som 

motvikt till läsningen för nyttans skull, och något som kanske borde utvecklats och tagits in 

redan tidigare i programmet. För tredje gruppen blir besöket dock lite annorlunda eftersom de 

ville kombinera besöket med fruktstund. De två första grupperna fick pepparkakor mot slutet 

av besöket men tredje gruppen fick dem i samband med fruktstunden som de hade först. 

Under fruktstunden pratar bibliotekarien på ett mer allmänt sätt med barnen, hen ställer också 

gåtor ur en bok och låter barnen ställa gåtor som de kan, vilket de verkar tycka är väldigt 

roligt. Detta tog ingen större plats i de andra besöken och visar därför på en flexibilitet som 

tyder på att besöken kan anpassas efter barnens behov. 

Ingen av grupperna bjuds dock att gå in i själva biblioteket. Under den tredje gruppens besök 

frågar dock ett av barnen om de får gå in i biblioteket och titta på böckerna. Bibliotekarien 

själv trycker inte för det här utan det är lärarna som sedan upprepande gånger frågar om de 
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kan gå in på biblioteket – bibliotekarien säger till slut att de får gå in men går själv inte med 

då hen säger att det inte finns mer tid. Sammanfattningsvis kan man säga att det är mycket 

fokus i besöken på att kunna läsa och lära sig läsa, och det finns stor förståelse för att man 

som barn kan ha svårt för det. Bibliotekarien påpekar flera gånger att alla kan vara på olika 

ställen i läsningen, att en del har lätt för det och en del har svårt och att man ibland måste 

kämpa lite för att lära sig. På så vis visar bibliotekarien en stor förståelse för barnens behov 

vilket skulle kunna göra deras ingång till läsningen lättare. Samtidigt synliggörs inte 

bibliotekets resurser för att hjälpa till med detta, då barnen inte inbjuds att gå in på själva 

biblioteket och se böckerna. Inte heller påtalar bibliotekarien mer än en gång att det faktiskt 

kan finnas ett nöje med att läsa, vilket kanske skulle kunna locka barnen mer till att läsa. Det 

var bara en av grupperna jag observerade som fick gå in i det faktiska biblioteket och det var 

på lärarens initiativ, inte bibliotekariens. Det är däremot tydligt att det är detta barnen vill, i 

och med att de frågade om de fick gå in i biblioteket och också verkade väldigt fängslade när 

bibliotekarien sa att biblioteket är ett hus fullt med böcker man får låna helt gratis. Det var 

också något en av grupperna blivit lovade av läraren då denne trodde att detta skulle ske. För 

att jämföra kan man se hur verksamheten i Umeå fungerar, där är det ett fast inslag i 

programmet att barnen får gå in på biblioteket och titta, speciellt besöker de barnavdelningen 

och går även ner i källaren och magasinet då barnen brukar tycka det är spännande att snurra 

på de rörliga hyllorna. De brukar också leka en lek att barnen är böcker och berätta lite om hur 

biblioteket fungerar och att man behöver ett kort för att låna. Detta motiveras med att barnen 

ska känna sig välkomna och att de ska ha fått ta plats i rummet. Leken tar däremot väldigt lite 

plats i verksamheten i Östersund, det enda dramatiserande och lekfulla som sker är att barnen 

välkomnas med en handdocka, en uggla. Detta kan ses som positivt då alla barnen verkade bli 

förtjusta i den, därför skulle detta moment med fördel också kunna utvecklas.  

Samtalen 

Som tidigare nämnts har jag gjort intervjuer med sammanlagt tolv barn, de har intervjuats i 

smågrupper om fyra barn per skola. De tre skolorna ligger på olika ställen i staden, på olika 

avstånd från biblioteket, men alla barnen är i samma ålder. Jag har också gjort intervjuer med 

lärarna för de olika klasserna, en lärare per klass, samt med den ansvariga bibliotekarien. 

Nedan kommer jag beskriva vad som sagts i intervjuerna och göra en analys utifrån de 

frågeställningar jag haft i utvärderingen. Frågorna jag kommer ta upp under analysens gång är 

hur barnen blir bemötta i samband med biblioteksbesöket, vad som verkar dominera barnens 

minnen av besöken, vad barnen verkar ha fått för positiva respektive negativa upplevelser, om 
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bibliotekarien och lärarna upplever någon förändring i barnens läsmönster besöken samt hur 

väl verksamhetens genomförande svarar mot de mål som finns. Slutligen kommer jag att 

relatera detta till min sista frågeställning; hur läsfrämjande verksamhet kan utvecklas 

nationellt. 

Vad minns barnen? 

Min första frågeställning var vilka upplevelser som verkar dominera barnens minnen av 

besöket, den första frågan jag ställde till barnen under intervjun var också vad de gjorde på 

besöket. Tydliga minnen som dyker upp först i alla tre intervjuerna är att de fick pepparkakor, 

fick ta hem böcker och fick med sig barnbokskatalogen med en plansch i. Ett av barnen som i 

första gruppen inte fick någon pepparkaka på grund av allergi påpekar igen, som hen också 

gjorde under samlingen, att det var orättvist – det verkar alltså vara något som har satt sig i 

minnet. Detta är något man enkelt skulle kunna åtgärda genom att också erbjuda någon annan 

sorts kaka eller en frukt. Barnen från alla grupperna kommer också efterhand på att 

bibliotekarien läste ramsor ur böckerna och att de tyckte handdockan ugglan var rolig. Vid 

frågan om de minns vilka böcker som visades så framkommer det att de mycket väl kommer 

ihåg Barnens första bok från när de var små och att de tyckte det var roligt att få Barnens 

andra bok. När vi pratar om Barnens första bok är det även här ramsorna som verkar vara det 

tydligaste minnet och så fort något av barnen nämner ramsorna börjar alla unisont läsa ramsan 

”Pelle Plutt”, som också var den ramsan barnbibliotekarien läste högt. Anmärkningsvärt är att 

bara ett av de tolv barnen ger något slags uttryck för att minnas eller ha funderat över de 

anekdoter bibliotekarien berättade: hen säger att de ”fick veta hur det var att inte kunna läsa”. 

Här kan man alltså se att det mästrande i anekdoterna på något sätt har återspeglats i barnen 

eftersom det inte är viljan eller glädjen i att kunna läsa som har fastnat, utan vad som kan 

hända om man inte kan läsa. Det faktum att både elva av tolv barn inte nämnde anekdoterna 

och att det barn som gjorde det fokuserade på att inte kunna läsa kan tyda på att anekdoterna 

inte tjänar de mål som bibliotekarien satt upp; målet är inte att barnen ska lära sig läsa utan bli 

välkomnade till biblioteket och förstå vad man kan göra där. Vill man dessutom introducera 

barnen till läsandets värld är kanske det tvingande sättet inte det rätta. Aidan Chambers menar 

i Böcker inom och omkring oss att barnet behöver komma in i en läsandets cirkel där de 

reflekterar över det de har läst och blir inspirerade att läsa vidare genom positiva upplevelser, 

en reaktion som gör att de vill ha mer.50 Det barnen får uppleva på samlingen är alltså det 

motsatta – läsningen ger negativa associationer. De får heller inte komma in i biblioteket 

                                                 
50 Chambers, Böcker inom och omkring oss, 19-21. 
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vilket skulle kunna bli en öppning till en sådan läsandets cirkel. De yttre förutsättningarna kan 

enligt Chambers vara lika viktiga som de inre och ett tvång att läsa kan istället skapa känslan 

av att det är tråkigt.51 Barnen i tredje gruppen säger också ganska snabbt att de minns att de 

fick gå in på ”stora biblioteket” – alltså själva biblioteket som de var ensamma om att få gå in 

på. De här barnen påpekar också vilka böcker de tittade på där, de nämner inte bara Barnens 

första bok och Barnens andra bok. Tydligt är att barnen bäst minns de delar där de fick vara 

delaktiga – att de fick en bok och en affisch, att de fick pepparkakor, träffa ugglan och gissa 

gåtor. Det bibliotekarien tror att de oftast minns är också att de fick böcker och pepparkakor. 

Däremot tror hen också att de brukar fästa sig vid berättelsen om Storsjöbadet då detta är 

något de kan relatera till eftersom många av dem varit där, men det verkar det inte vara då 

inget av barnen nämnde den. 

Positiva och negativa upplevelser 

Den andra och tredje frågeställningen var vilka positiva respektive negativa upplevelser 

barnen uttrycker och även här går det att urskilja ett tydligt mönster. Barnen i alla grupperna 

är överens om att det var roligt att få pepparkakor och böcker och att det var roligt med 

ramsorna. Också ugglan benämns som rolig. Detta är också saker alla tre lärarna nämner som 

saker de tror att barnen tycker är roliga – framförallt har lärarna pekat på att det är bra och 

roligt att de får böcker att ta med sig hem och att detta kan verka stimulerande för läsningen. 

Andra och tredje gruppen, som var de som fick gissa gåtor, benämnde också detta som roligt. 

Den övervägande negativa upplevelse både barn och lärare uttrycker är att de inte fick gå in 

på biblioteket – detta gäller alltså de två första grupperna som inte fick det.  

Ett av barnen i första gruppen påpekar att: ”det var fint när vi kom in. När vi satt där”. Detta 

är dock det enda positiva intryck av själva samlingen som dyker upp vid sidan av 

pepparkakorna och ramsorna och intressant är att tredje gruppen, som var de enda som gick in 

på själva biblioteket, också hade en del andra åsikter än första och andra gruppen. Barnen här 

hade mycket mer att säga än de i de första två grupperna och det fokus de hela tiden kom 

tillbaka till var tiden i själva biblioteket. Det här var också den enda gruppen som anmärkte på 

att de tyckte det var tråkigt att sitta och lyssna på bibliotekarien, förmodligen för att de också 

var den enda gruppen som gått in i biblioteket och därför hade någonting att jämföra med som 

de uppenbarligen tyckte var roligare. När jag frågar varför det var tråkigt att lyssna på 

bibliotekarien är det ett av barnen som säger: ”Det är samma sak vi gör hela tiden, sitter och 

                                                 
51 Chambers, Böcker inom och omkring oss, 26. 
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lyssnar”. Likheten som här blir mellan skola och bibliotek lär inte tjäna verksamhetens mål att 

visa vad biblioteket kan erbjuda, åtminstone om man vill erbjuda något utöver vad skolan kan 

erbjuda. Olika studier menar också att många barn tycker att biblioteket ska skilja sig från 

skolan52 men att de inte alltid ser skillnad på skol- och biblioteksverksamhet.53 Man menar 

också att biblioteket både ser sig själva som utbildande och som en motpol till skolan i form 

av nöje.54 Det bästa här kanske vore att finna någon form av medelväg, där barnen visserligen 

förstår att man kan lära sig saker på ett bibliotek men också att biblioteket kan skilja sig från 

skolan och vara roligt. Att gå in på själva biblioteket borde vara en början till detta och en 

viktig del av besöket – något som styrks även av de andra två grupperna i och med att 

frånvaron av ett besök i biblioteket var det som alla barnen i grupp ett och två, samt lärarna, 

upplevde som mest negativt. Ett barn i första gruppen uttryckte att det var tråkigt: ”att man 

inte fick gå in där man får låna böcker” och de andra instämde direkt. Ett barn i den andra 

gruppen sa att det var tråkigt att de inte fick ”kolla runt var böckerna var”. Barnen verkar 

alltså ha en tydlig uppfattning om biblioteket som en bokdepå, något som enligt Sandin också 

är vanligt55, och att bjuda in dem i biblioteket hade kunnat både bekräfta att de faktiskt kan 

hitta böcker där men också visa att biblioteket även kan erbjuda andra saker – risken finns att 

barnen nu har kvar åsikten att biblioteket bara är ett hus med böcker. Lärarna påpekade också 

att de tycker att barnen borde få gå in i biblioteket, att de vill att barnen blir visade runt och att 

det är det barnen framförallt verkar se fram emot. En av lärarna sa att hen kan visa dem runt 

själv och att de brukar gå till biblioteket en gång i månaden ändå, men det är också läraren 

från den skola som ligger närmast biblioteket – de två andra ligger längre bort och har kanske 

inte den möjligheten.  

Bemötandet  

Hur barnen blir bemötta under besöket var ytterligare en frågeställning. Sundström, som 

kallar biblioteksbesökare för kunder, menar att kundernas synpunkter bör respekteras och tas 

om hand, inte bara för att göra kunden glad utan också för att det på lång sikt är bra för 

verksamheten – kunder som blivit omhändertagna väl kommer tillbaka.56 När det gäller barn 

och bibliotek tycker jag att det inte bara är bra för bibliotekets verksamhet att barnen tas om 

hand på ett välkomnande sätt, utan också för barnen själva som då får den introduktion till 

läsande och bibliotek de kanske annars inte skulle fått. Det inledande bemötandet av barnen är 

                                                 
52 Sandin, Barnbibliotek och lässtimulans, 141. 
53 Ibid, 146. 
54 Ibid, 238. 
55 Ibid, 102. 
56 Sundström, Bemötande på bibliotek, s. 12 
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också något de mycket tydligt reagerar på och enligt intervjuerna kommer ihåg som positivt: 

handdockan ugglan. Att kombinera läsfrämjande aktiviteter med teater för att väcka barns lust 

och glädje är också vanligt, enligt Sandin.57 Därför kan man, förutom att konstatera att 

användandet av ugglan fyller just den funktionen, diskutera om inte ugglan borde användas 

mer. Även läsandet av ramsor är något som barnen genomgående minns och verkade tycka 

var mycket roligt, däremot kommer väldigt få av dem ihåg de anekdoter som berättades. Det 

här, bland annat, anser jag vara en fingervisning på att själva anekdoterna inte ger barnen så 

mycket och att delen med teater och lek skulle behöva ta större plats i programmet. Delen 

med ramsorna verkar för barnen vara en väldigt positiv hågkomst av besöket och något som 

får dem att känna sig delaktiga, vilket också styrker den tesen. 

På tal om böcker och Läsprojekt är båda antologier som berättar om läsfrämjande projekt. 

Båda framhäver också hur viktigt det är att introducera barn till lustläsande och visa att böcker 

kan vara glädje, känslor och öppnandet av nya världar. I de projekt som tas upp i böckerna ger 

man också exempel på hur bibliotekets funktioner har konkretiserats med lekar och hur 

barnen fått titta på böckerna och berättat vad de känner.58 Läsprojekt menar att det inte räcker 

att prata om böcker, barnen måste uppleva.59 Även Kulturrådet menar i sina beskrivningar av 

läsfrämjande insatser att litteraturen ska framföras på ett engagerande sätt, exempelvis genom 

skapande och dramatiserande.60 Också Chambers påpekar vikten av dramatiserandet.61 Det 

här är något som man också praktiserar i den liknande verksamheten i Umeå, här får barnen 

leka att de är böcker och se hur det fungerar med lånekorten. Just delaktigheten anses viktig, 

barn behöver få utrymme för sina idéer och sitt skapande62 och det märktes också under 

besöken att de barn som involverades i berättelsen var de barn som lyssnade mest. Därför bör 

delaktigheten utökas och man kan låta barnen vara delaktiga också på annat sätt än att bjuda 

in dem i berättelsen – exempelvis genom att fråga vad de själva har läst. På det här sättet får 

barnen också relatera till sin egen verklighet, något som enligt Chambers är viktigt.63 

Det barnen sa om bibliotekarien var att hen var ”snäll”. Detta är självklart positivt, men något 

som också är viktigt för bibliotekarier är lyhördhet. Sundströms teori om att bemötande är en 

form av kommunikation där kundens förväntningar ska matchas och vad kunden vill ha ska 

                                                 
57 Sandin, Barnbibliotek och lässtimulans, s. 100 
58 På tal om böcker; Läsprojekt., 26-28. 
59 Läsprojekt, 88. 
60 Kulturrådet. Läsfrämjande insatser.  
61 Chambers, Böcker inom och omkring oss, 70, 104. 
62 Sandin, Barnbibliotek och lässtimulans, 242. 
63 Chambers, Böcker inom och omkring oss, 195. 



24 

 

förstås64, gäller förstås även barnbibliotekarier – speciellt eftersom barn kanske i ännu större 

utsträckning än vuxna inte alltid vet hur de ska formulera det de är ute efter, eller vet de men 

formulerar sig på ett sätt som vuxna inte skulle ha gjort.65 Varför detta är viktigt att tänka på 

vid läsprojekt som Ettorna är främst för att den typen av lyhördhet kan hjälpa en bibliotekarie 

att snappa upp om barnen har roligt eller tråkigt, om de vill säga något om boken eller 

situationen eller om de vill prata om någon bok de fått lästa för sig hemma, men inte vet vad 

den heter. Att skapa den typen av kontakt med barnen borde också göra det lättare för 

bibliotekarien i ett sådan här verksamhet att få barnen att följa med i berättelsen. Ett exempel 

på det är att barnen i första gruppen var mer lyhörda; detta kan självklart bero på orsaker som 

vana att sitta i ring och lyssna, storleken på gruppen och så vidare men det kan också ha att 

göra med att bibliotekarien i första gruppen lät barnen vara mycket mer interaktiva i 

berättelsen. Det krävs sällan mycket för att fånga barns uppmärksamhet bara man själv är 

engagerad, och detta märktes i första gruppen. 

Detta kan sammanfattas med teorin i Outstanding library services to children; att 

bibliotekarien ska vara en förespråkare för barnen, förstå barnens behov och kommunicera 

dem vidare. Man bör se tillgänglig ut och le, men inte försöka befinna sig på barnets nivå 

eftersom det är någonting de väldigt lätt genomskådar och då ofta tappar förtroendet istället.66 

Det är här det kan brista i bemötandet, barnens behov verkar vara att få gå in i biblioteket och 

enligt Chambers och flera andra ovan nämnda författare är ett behov för läsning också att 

koppla ihop läsningen med något positivt.67 Dock får barnen inte odelat positiva upplevelser i 

samband med läsning under besöket, och även om det inte går att avgöra huruvida barnen 

upplever att bibliotekarien låtsas vara på deras nivå så verkar hen ändå försöka sätta sig in i 

deras situation, att vara sju år och inte ha lärt sig läsa ännu. Detta kan alltså vara riskfyllt. Det 

som också kan vara riskfyllt med att tala om läsning som något tvingande är att det verkar få 

barnen att associera till skolan, att vara en förespråkare för barnen på biblioteket kanske 

snarare skulle innebära att hjälpa dem förstå alla bibliotekets möjligheter. Risken finns att 

eftersom de associerar till skolan, också ser på bibliotekarien som en lärare och inte någon 

som kan hjälpa dem till roliga läsupplevelser. Dock kommer barnen enligt bibliotekarien ofta 

ihåg vem hen är när de återkommer till biblioteket med sina föräldrar, vilket starkt tyder på att 

bemötandet är bra och att barnen därmed känner sig välkomna. 
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Läser barnen mer? 

Även om barnen tyckte att det var tråkigt att de inte fick gå in i biblioteket sade ändå flera av 

dem att de var lockade av att gå tillbaka. Om det går att urskilja någon förändring i barnens 

läsmönster var också en av mina frågeställningar. Lärarna hade svårt att säga om besöken 

ledde till att barnen ville komma tillbaka till biblioteket, men som en lärare påpekade kan det 

också bero på att de har många aktiviteter och att det är svårt att särskilja effekterna från alla. 

Två av lärarna menar att barnen läser ofta men att det är svårt att säga om det beror på 

stadsbiblioteket då båda skolorna har egna bibliotek där barnen ofta lånar böcker. En av 

lärarna säger också att barnens läsvanor kan bero på att de generellt sett har väldigt 

engagerade föräldrar på skolan. Ändå verkar det tydligt att barnen åtminstone kommer 

tillbaka, däremot är frågan om det beror på att de känner sig välkomnade till biblioteket på 

grund av innehållet i besöken eller om det exempelvis är för att de får en personlig kontakt 

med bibliotekarien. Något som anses viktigt på ett bibliotek är just den personliga kontakten – 

en rapport menar att en biblioteksbesökare som fick veta namnet på bibliotekarien de pratat 

med var tre gånger så benägna att återvända.68 Att en personlig kontakt är viktig verkar klart 

också i verksamheten Ettorna, bibliotekarien menar att även om hen inte känner igen alla barn 

när de kommer tillbaka med föräldrar så brukar de bete sig igenkännande och kommentera att 

de träffat bibliotekarien och hen tror därför att besöken får barnen att återvända. Även om 

barnen kanske inte fastnade för anekdoterna så verkar de alltså ändå komma ihåg 

bibliotekarien positivt vilket säkert kan göra att de återvänder på eget initiativ. Här kan man 

alltså se att en personlig kontakt och ett bra bemötande, som klart verkar finnas, är viktigt för 

den läsfrämjande verksamheten. 

Men när det gäller frågan om huruvida barnens läsning ökar kan däremot anekdoterna och 

berättandet som pågår under besöken ifrågasättas. Chambers menar att högläsningsfunktionen 

är viktig och kan hjälpa barnen att upptäcka magin i läsning,69 men återigen är det inte magin 

i läsningen som förespråkas på högläsningen under barnens besök på biblioteket utan faran 

med att inte lära sig läsa – man kan diskutera om inte det gör att högläsningens viktiga 

funktion går förlorad. Chambers diskuterar också risken i att vara mästrande och få barn att 

tro att saker är rätt eller fel.70 Den vuxnas roll för barns läsning ses som viktig då vuxna 

formar barn till den läsare de själva är och den entusiasm de visar förmedlar de också till 
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barnen.71 Det här borde göra det viktigt inte bara att man som bibliotekarie i en läsfrämjande 

verksamhet visar barnen att läsning kan vara lustfyllt, utan också själv visar att man har glädje 

av läsning. Annars finns risken att man fostrar vanliga rädslor för läsning hos barnen: att det 

är tråkigt och svårt.72 Detta skulle exempelvis kunna göras genom att man pratar om någon 

bok man verkligen tyckt om. Damber et al. menar att det är viktigt att tidigt fostra ett genuint 

intresse för läsning och att barnet tycker det är roligt då det annars kommer få svårt att vilja 

fortsätta.73 För att få barnen att fortsätta vilja läsa efter besöket kanske man alltså inte bara 

behöver fokusera mer på den lustfyllda läsningen utan också ha ett uppföljningsbesök för att 

än mer uppmuntra barnen till läsning och till att låna böcker. Målen för besöket är visserligen 

främst att välkomna barnen till biblioteket och att de ska se att det är en rolig plats, men 

eftersom man i besöken är så tydligt inriktade mot ett läskunnande verkar det för biblioteket 

finnas en stark koppling mellan biblioteket och barnens läsning. Om man i besöken vill 

fokusera på barnens läsning och få dem att vilja läsa – vilket kan vara ett rimligt mål för en 

sådan här verksamhet – kan det vara viktigt att även introducera lustläsningen för barnen. 

Detta kan i sin tur göra att barnen vill återkomma till biblioteket och kan alltså skapa en cirkel 

av läsande och biblioteksbesök. 

Verksamhetens mål och genomförandet av målen 

Kulturrådet har uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser på nationell 

nivå. Hos Kulturrådet kan man söka bidrag för läsfrämjande insatser, här ska projekt som 

lockar till läsning och levandegör litteraturen prioriteras. Kulturrådet anser att det är bra om 

projekt för läsfrämjande dokumenteras, detta för att kunna befästa de arbetsmetoder som 

används men också för att kunna relatera till andra projekt eller forskning och för att kunna 

utvärdera projektet på ett bra sätt.74 Dokumentation ses i Barnbibliotek och lässtimulans också 

som viktigt, både för bibliotekens egen del och för inspiration och marknadsföring. Däremot 

är dokumentation och målbeskrivningar ofta otydliga i läsfrämjande projekt.75 I 

projektbeskrivningar för läsfrämjande projekt nämner man sällan hur man ser på barns läsning 

och med vilka motiv man genomför projektet.76 Det saknas också ofta strategier för 

bibliotekspersonal att utveckla nya arbetsmetoder, framförallt utifrån omvärldsbevakning och 
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ny teknik.77 Den sjätte frågeställningen i den här utvärderingen handlar just om Ettornas 

målbeskrivning. Ettorna har genomförts årligen i ungefär tjugo år och har enligt den 

ansvariga bibliotekarien inte förändrats nämnvärt över tid eftersom de vet vad de vill 

förmedla. Detta finns inte nedtecknat i något styrdokument men är enligt bibliotekarien att 

ettorna ska ”få ett första positivt intryck av biblioteket”. De vill också presentera sig, visa vad 

man kan göra på biblioteket och visa att det är kul att gå dit. Frågan är däremot hur väl dessa 

mål genomdrivs. I intervjun jag gjorde med bibliotekarien visade det sig att de bara går in på 

biblioteket i mån av tid och det är ungefär hälften av grupperna som får den tiden. Det kan 

ifrågasättas om barnen verkligen får ett intryck av biblioteket om de inte går in på själva 

biblioteket – speciellt eftersom både de barn och lärare jag intervjuat efterfrågat just detta. 

Under två av de tre samlingar jag har varit med på när de inte fått gå in i biblioteket har de ju 

heller inte fått se vad man kan göra på biblioteket utan främst fått höra varför man bör kunna 

läsa. Detta är självklart ett mål i sig men verkar inte helt stämma med det man vill förmedla 

och det man vill förmedla verkar också vara det barnen vill ha. Att gå in på biblioteket skulle 

också kunna tjäna de barn som har svårt att läsa – exempelvis det barn i grupp ett som hade 

svårt med svenskan och blev rastlös under samlingen för att hen inte förstod. Om de fått gå in 

på biblioteket kunde hen fått hjälp med att hitta lättlästa böcker på svenska eller på hens 

modersmål. Detta borde vara ett viktigt led i att visa biblioteks möjligheter som faktiskt är ett 

av verksamhetens mål. Ett annat mål är att barnen ska få ett bra första intryck av biblioteket, 

något som borde vara viktigt i och med att många barn enligt studier har en bestämd 

uppfattning av hur det är på ett bibliotek.78 Frågan är hur väl det målet uppfylls när barnen 

inte får gå in i det riktiga biblioteket. Som en jämförelse kan här ses Umeå stadsbibliotek, 

även de har målet att introducera barnen till biblioteket och visa att de finns, men här får 

barnen gå in på biblioteket, se barnavdelningen och snurra på hyllorna i magasinet. Enligt en 

av de ansvariga bibliotekarierna är det alltid mycket uppskattat av barnen. 

Det som kan sägas vara positivt med att inte ha några nedskriva mål är att det kanske är lättare 

att anpassa besöken efter barnens form och tiden som finns – något som enligt bibliotekarien 

ofta görs. Sandin menar också att ett motiv för att inte ha ett styrdokument är att man kan hitta 

på och låta projektet växa efterhand.79 Att låta verksamheten anpassas och utvecklas borde 

dock vara möjligt även med nedskrivna mål, detta kan också vara ett mål i sig. Den 

anpassning som sker kanske också borde ske runt ett besök i biblioteket och inte runt 
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samlingen, så som nu sker. En frågeställning som också skulle kunna tjäna på ett nedskrivet 

mål är varför man har valt att ha platsen för besöken just i samlingssalen utanför biblioteket. 

Det är ett stort rum, och vid själva samlingen får barnen sitta på en matta på golvet i ena 

hörnet. Det finns dock anledning att reflektera över rummets lämplighet. För det första ligger 

det inte i biblioteket, vilket verkar ge barnen en känsla av att de inte är i biblioteket på riktigt. 

Flera av barnen sa att de ville gå in ”där böckerna var” och ”till det stora biblioteket”. För det 

andra finns det flera störningsmoment i rummet, inte just där barnen sitter men runt omkring 

(piano, vattenautomat, många stolar, stort rum som inbjuder till lek). Bibliotekarien förklarar 

varför de är i det rummet med att de alltid har haft det där och att hen är van vid det. Hen 

menar att de även har ett mindre rum tillgängligt men att det är bökigare att möblera där. Om 

de ska använda det så måste det möbleras upp varje gång, då de delar det med annan instans, 

och att inte vilja göra det tre-fyra gånger i veckan under en månad är förståeligt. Det går 

däremot att ställa frågan varför man inte är i själva biblioteket, då skulle ju barnen få se 

biblioteket även om de inte hinner gå en runda. Bibliotekarien säger att de någon gång varit i 

det så kallade Sagorummet men att det är för litet för stora grupper – dock finns det ju fler 

platser i biblioteket att vara på. En jämförelse mellan målen och platsen för besöket skulle 

säkerligen kunna resultera i ett behov att vara på en annan plats. 

En annan fråga som skulle kunna tas upp i ett eventuellt styrdokument målgrupper. Sandin 

menar att det är vanligt att olika projekt har olika målgrupper, exempelvis små barn, 

ungdomar och flerspråkiga barn men skriver dock väldigt lite om hur eller om dessa 

målgrupper kombineras.80 Ettorna riktar sig tydligt mot sjuåriga barn men man kan inte se om 

det inriktar sig på några specifika målgrupper förutom det. I och med att tanken med 

verksamheten är att välkomna barnen till biblioteket borde en viktig del också vara att alla ska 

känna sig välkomna. Det kan visserligen vara svårt att fånga upp alla men det går att hävda att 

man med en tydligare målbeskrivning delvis hade kunnat undvika den exkludering några av 

barnen kände under besöken. Som ett tydligt exempel kan ses situationen med barnet som 

hade svårt för svenska och inte förstod vad som sas – om ett mål med besöket hade varit att 

praktiskt visa på bibliotekets resurser hade barnet ifråga kunnat få se just lättlästa böcker. Det 

var också två barn som inte fick pepparkakor på grund av allergi, och det hade kunnat 

undvikas om man hade som mål att även ha med frukt – eller att man kontaktade skolan innan 

för att ta reda på allergier. Ett ökat samarbete borde alltså också vara ett mål med 

verksamheten och skulle även det möjligtvis kunna undvika att vissa barn känner sig utanför. 
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Just samarbete är något som också diskuteras i Barnbibliotek och lässtimulans, här menas att 

samarbetet mellan bibliotek och skola/förskola är det vanligaste samarbetet för läsfrämjande 

projekt på kommunal nivå och är ofta ett sätt för biblioteket både att stärka det pedagogiska 

arbetet och söka nya användargrupper. Det Sandin menar kan vara konfliktfyllt är att 

bibliotekariens roll som pedagog kan förminskas av att de inte följer barnen regelbundet81, 

men i det här fallet tycker de lärare jag intervjuat snarare att besöket borde utökas, exempelvis 

med en runda i biblioteket. Intressant här anser jag vara det faktum att det oftast är 

bibliotekarien som är reaktiv och svarar mot efterfrågan när det gäller samarbete mellan skola 

och bibliotek82 – men att det alltså här är tvärtom där bibliotekarien varje år tar initiativ och 

skickar ut inbjudan. Det borde alltså inte vara omöjligt att vidareutveckla det initiativet och ha 

ökad kontakt med skolan för att på ett bättre sätt kunna inkludera alla barn i välkomnandet till 

biblioteket. 

Verksamhets- och metodutveckling genom samarbete mellan skola och bibliotek är ett vanligt 

motiv för lässtimulerande projekt.83 Projekt som syftar till fortbildning har ofta också 

koppling till omvärldsbevakning – det ses som viktigt att ha information om sin målgrupp och 

även att få inspiration från andra som jobbat med samma sak. Fortbildning är inte bara ny 

kunskap utan kan också användas för att ifrågasätta invanda mönster.84 Ökat samarbete kan 

alltså säkert fungera både som utveckling för verksamheten och som ett pedagogiskt 

erfarenhetsutbyte mellan lärare och bibliotekarier. Enligt bibliotekarien har Ettorna inte 

förändrats nämnvärt under de tjugo år det pågått, förändring bör visserligen kanske inte ske 

för förändringens skull men ett ökat erfarenhetsutbyte skulle möjligtvis kunna hjälpa till i att 

åtminstone ifrågasätta en så väl invand metod. På detta sätt skulle man kunna tillvarata 

kompetenser som finns hos både bibliotekarier och lärare som ett led i den läsfrämjande 

verksamheten.85 Detta kanske framförallt skulle vara hjälpsamt i utvecklandet av 

högläsningen på samlingen, de anekdoter som berättas nu verkar inte tjäna verksamhetens mål 

och de verkar heller inte fastna hos barnen. Enligt bibliotekarien berättar hen gärna historien 

om pojken som låser in sig på Storsjöbadet då det är något barnen kan relatera till eftersom de 

flesta har varit där. Samtidigt som man kan förstå det viktiga i relaterandet så kan det också 

konstateras att de här berättelserna inte tjänar syftet att ge barnen ett positivt intryck av 

biblioteket – det är inga berättelser som förmedlar något positivt med varken biblioteket eller 
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läsning utan snarare verkar hotfulla och förknippar läsning med kidnappning, att bli inlåst på 

toaletten och få dåliga villkor som fotbollsspelare. Visserligen är själva huvudsaken i 

berättelserna att barnen ska undvika dessa saker genom att kunna läsa, men de visar ändå inte 

på något sätt det roliga i att läsa och kanske skulle barnen tycka att det var roligare att lyssna 

om det också handlade om att öppna dörrarna för nöjesläsning. Sandin pekar på det farliga i 

att tvinga fram läsning hos barn och att det istället kan innebära en motreaktion hos barnen.86 I 

de projektrapporter Sandin beskriver är det också ofta både den lustfyllda och nyttiga 

läsningen som står i fokus.87 Läsning ses som en metod för att påverka sitt liv och samhället, 

få självförtroende, hälsa och välmående, upplevelser, lek och fantasi88 och att introducera 

läsningen som sådan borde vara minst lika viktigt som att introducera nyttan av den. Men 

även om det här finns det delade meningar, Kulturrådet verkar till exempel för att främja 

läsning hos barn och ungdomar men menar också att det ska vara läsning av ”hög kvalitet”, 

vad som är ”hög kvalitet” definieras däremot inte.89 Detta kan dock kopplas ihop med det som 

Sandin menar vara ett traditionalistiskt förhållningssätt till läsning – att barn bör läsa bra 

saker. Men denna typ av läsning kan som tidigare nämnts få motsatt effekt, att barnen 

uppfattar det som ett tvång. Ett annat förhållningssätt till läsning menar Sandin vara ett 

emancipatoriskt, där bibliotekarien utvecklar barnen till kritiska läsare och där barnen kan 

utforska läsningen.90 Sandin gör också en intressant poäng av att biblioteket är en av få 

institutioner som inte har som uppgift att värdera barnet utan se dem som självständiga 

aktörer med kunskapsbehov. Barnbibliotekets huvudsakliga mål ska enligt Sandin vara att 

visa att läsningen kan vara lustfylld och inte behöver ha ett egenvärde.91 Om man som 

bibliotekarie ska ha målet att introducera barn till läsning är det kanske farligt att mest visa 

nyttoaspekter och peka på att barnen kan råka illa ut om de inte kan läsa. Frågan kan ställas 

om hur man kombinerar nöjesläsning med nyttoläsning men jag anser att den kanske 

viktigaste frågan här är hur man på bästa sätt kan visa barnen att de kan hitta både och på 

biblioteket – man kanske inte behöver säga åt barnen vad de behöver läsa men att visa på de 

resurser som finns på biblioteket är ett bra sätt att introducera biblioteket på och också något 

som finns i målen för Ettorna. 

                                                 
86 Sandin, Barnbibliotek och lässtimulans, 142. 
87 Ibid, s. 64-65. 
88 Ibid, 79. 
89 Kulturrådet. Strategi för Kulturrådets arbete med kultur för barn och unga. 
90 Sandin, Barnbibliotek och lässtimulans, 143-144. 
91 Ibid, 148. 
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Mål med läsfrämjande verksamhet ur ett nationellt perspektiv 

Utvärderingens sista frågeställning handlar om hur regleringen av läsfrämjande verksamhet 

kan utvecklas på lokal och nationell nivå. Som nämndes i inledningen backar inte den 

bibliotekslag som gällde 2013 ut upp de praktiska delarna av läsfrämjande projekt. I januari 

2014 infördes en ny bibliotekslag där man enligt lagförslaget vill stärka uppmärksamheten 

mot barn och ungdomar.92 Den nya lagen är dock fortfarande inriktad mot medier, 

läsfrämjande åtgärder eller andra praktiska moment har inte inkluderats. Det som förändrats i 

stycket om läsfrämjande är att biblioteket ska stimulera till läsning ”bland annat genom att 

erbjuda litteratur” istället för ”att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier”. 93 

Detta ger inte intrycket av en stor förändring och eftersom man ville stärka uppmärksamheten 

mot barn och ungdomar kanske den nya lagen kunnat återspegla det bättre. Även om en 

lagförändring visserligen inte innebär en garanti för en förändring även på biblioteken kan 

man se det som en förhoppning att om barns och ungdomars rätt på biblioteken styrks i lagen 

kan det ändå hjälpa till att stärka metodbeskrivningar och utveckling av nya metoder även i 

lokala läsfrämjande projekt. Detta styrks av fallet med Ettorna då det, som nämndes i 

inledningen, enda omnämnandet av läsfrämjande som finns i Östersunds kulturplan ser ut 

nästan exakt som omnämnandet av läsfrämjande gör i den gamla bibliotekslagen.94 

Att läsfrämjande projekt ofta har otydliga målbeskrivningar och dokumentation95 är även det 

en indikation på att bättre reglering behövs att luta sig emot, kanske även från Kulturrådet 

som ansvarar för läsfrämjande insatser nationellt. Kulturrådet ger visserligen riktlinjer för vad 

en bidragsansökan till läsfrämjande projekt bör innehålla96 men de är övergripande och skulle 

kunna utökas till att även innehålla konkreta förslag på hur folkbiblioteken kan ställa sig till 

läsfrämjande. Enligt Kulturrådet är ett handlingsprogram för läsfrämjande insatser under 

produktion, med grund i propositionen Läsa för livet som följde på Litteraturutredningen från 

2011. Här ges förslag på att Kulturrådet ska få uppdrag att ta initiativ till, samordna och följa 

upp läsfrämjande insatser på lokal och regional nivå som är av nationellt strategiskt intresse.97 

Vad detta rent praktiskt skulle innebära, vid sidan av ökade bidrag, återstår att se men jag tror 

att just konkreta förslag på läsfrämjande insatser och även rekommendationer på läsfrämjande 

insatser för barn i olika åldrar skulle främja lokala projekt och verksamheter som Ettorna. 

                                                 
92 Proposition. 2012/13:147. Ny Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet. 
93 SFS 2013:801. Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet. 
94 Östersunds kommun. Plan för kultur. Östersund, 2005, 10; SFS 1996:1596. Bibliotekslag. 
95 Sandin, Barnbibliotek och lässtimulans, 64-66. 
96 Kulturrådet. Läsfrämjande insatser. 
97 Proposition. 2013/14:3 Läsa för livet. Stockholm: Kulturdepartementet, 33. 
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Något som också skulle kunna tydliggöras är barnens perspektiv. Många läsfrämjande projekt 

riktar sig indirekt mot barn istället för direkt, exempelvis genom fortbildning av vuxna,98 och i 

utvärderingar av läsfrämjande projekt där barnen faktiskt är en direkt målgrupp använder man 

ändå sällan ett barnperspektiv i utvärderingen. Att man har barnens läsning i fokus vad gäller 

projektmålen men sedan inte använder barnen som målgrupp i utvärderingen får också som 

följd att många utvärderingar blir otydliga och inte kan se om huruvida projektets mål 

verkligen genomförts.99 Detta avspeglas i Ettorna där målen är inriktade mot barnen men där 

man tydligt inte utformat besöket med barnen i åtanke. Med grund i det kan man hävda att 

barnens perspektiv också bör ges ett större utrymme i en tydligare reglering för läsfrämjande 

projekt, både nationellt och lokalt. Detta skulle kunna ske genom att biblioteken på lokal nivå 

inkludera barnens perspektiv och barnperspektivet när det gäller utformandet av projektplaner 

och verksamhetsmål, samt att även Kulturrådet på nationell nivå inkluderar barnperspektiv 

och barnens perspektiv när det gäller förslag på läsfrämjande insatser.  

Det kan alltså rent allmänt behövas tydligare riktlinjer och ett tydligare fokus på barnen vilka 

ju faktiskt är de som de flesta läsfrämjande projekt riktar sig till, direkt eller indirekt. 

Samtidigt kanske inte läsfrämjande projekt bör regleras på lokal och nationell nivå i alltför 

hög grad, då det kan minska utrymmet för kreativitet och utveckling. De bidrag som ges till 

läsfrämjande projekt av Kulturrådet borde kanske inte heller ges endast till de projekt som 

uteslutande följer eventuella förslag. Vad gäller Ettorna är det dock troligt att skapandet av ett 

styrdokument med tydliga mål och riktlinjer för genomförandet kommer att tjäna 

verksamheten, inte minst för att de oskrivna mål som finns idag inte verkar genomdrivas helt. 

Här skulle det kunna hjälpa även att utforma en biblioteksplan, något som i dagsläget inte 

finns. Biblioteket nämns i en kulturplan för kommunen men detta i vaga ordalag och praktiska 

läsfrämjande åtgärder nämns inte alls.100 I Umeå kommuns biblioteksplan, exempelvis, tar 

barn, unga och skolbibliotek stor plats och lässtimulerande åtgärder nämns också som en 

utvecklingsfråga.101 I den liknande verksamhet som finns i Umeå verkar målen också 

genomdrivas på ett bättre sätt. Ettorna skulle säkerligen tjäna inte bara på en tydligare 

målbeskrivning, för att verkligen kunna genomdriva målen, utan också på utveckling av en 

verksamhet som enligt utsago sett ungefär likadan ut i många år. 

                                                 
98 Sandin, Barnbibliotek och lässtimulans, 37. 
99 Ibid, 67-68. 
100 Östersunds kommun. Plan för kultur. Östersund, 2005. 
101 Umeå kommun. Biblioteksplan. 2013. 

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnderochverksamheter/kultur

namnd/kulturnamndensverksamhet/verksamheter/bibliotek/biblioteksplan.4.4830d5b10bd165124780001508.htm

l (Hämtad 2013-12-09). 

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnderochverksamheter/kulturnamnd/kulturnamndensverksamhet/verksamheter/bibliotek/biblioteksplan.4.4830d5b10bd165124780001508.html
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnderochverksamheter/kulturnamnd/kulturnamndensverksamhet/verksamheter/bibliotek/biblioteksplan.4.4830d5b10bd165124780001508.html
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnderochverksamheter/kulturnamnd/kulturnamndensverksamhet/verksamheter/bibliotek/biblioteksplan.4.4830d5b10bd165124780001508.html
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Slutsatser och rekommendationer 
De resultat som framträtt har från barnens och lärarnas sida varit enhälliga och har medfört att 

jag kan ge förslag på rekommendationer för att praktiskt kunna förbättra verksamheten 

Ettorna. Här presenterar jag slutsatserna av mitt resultat samt ger förslag på 

förbättringsmöjligheter och på hur ett eventuellt styrdokument för Ettorna skulle kunna 

utformas – detta med grund i mina resultat, Kulturrådets rekommendationer, teoretiska 

utgångspunkter samt den liknande verksamheten på Umeå stadsbibliotek. 

 Det går att se ett tydligt mönster i barnens uttalade minnen. De saker barnen tyckte var 

roligt var pepparkakorna, boken de fick, ramsorna och uggledockan. De två grupper 

som inte fick gå in på biblioteket tyckte att det var det mest tråkiga, den grupp som 

fick gå in på biblioteket mindes detta som roligt och den gruppen tyckte också 

samtalsstunden var tråkig därför att den påminde om skolan.  Min rekommendation är 

därför att man som ett stadigt inslag bör ta med barnen in i biblioteket så de får se hur 

det se ut och se möjligheterna. Teaterinslagen skulle med fördel kunna behållas och 

utökas då barnen tyckte detta var roligt och då dramatisering och delaktighet är viktiga 

komponenter när man arbetar med barn. Detta kan exempelvis ske genom att man 

dramatiserar hur man lånar böcker med sitt lånekort. Genom att inkludera mer teater 

och lek kommer man också ifrån den möjligtvis skol-liknande känslan och barnen får 

även röra på sig vilket kan underlätta om de känner sig rastlösa. 

 Att barnen minns bibliotekarien och tyckte att hen var snäll tyder på att bemötandet är 

bra. Bibliotekarien visade förståelse för att barn lär sig läsa olika fort och visade även 

flexibilitet genom att anpassa besöket efter tiden. Detta är komponenter i besöket som 

kan hjälpa barnen på vägen mot läsandet och göra att de känner sig välkomna. Men 

den grupp som blev mest inbjudna till delaktighet i berättandet var också de som 

reagerade mest på det bibliotekarien sa. Därför skulle bemötandet kunna inkludera 

ännu mer inbjudning till delaktighet. Enligt teoretiska utgångspunkter är det viktigt att 

inbjuda barn till läsning genom att visa glädjen i den och därför kan besöket även 

inkludera mer om hur roligt det kan vara med läsning, inte bara om nyttan med det 

eller faran i att inte kunna läsa. Här kan man också få in perspektivet att böcker kan 

vara sällskap och öppna upp nya världar. I och med detta kan man flytta fokus från 

läskunnande till läsglädje och också visa att biblioteket kan vara en stor källa till den 

läsglädjen – som i sig kan skapa ett läskunnande och visa på bibliotekets möjligheter. 
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 Ett ökat samarbete mellan bibliotek och skola kan vara önskvärt, både före och efter 

besöken – framförallt för att få veta vad barnen och lärarna önskar sig av besöken. På 

så sätt kan man utesluta frågetecken över besökens innehåll och därmed undvika att 

skapa förväntningar som inte infrias, vilket hände under ett av besöken. En ökad 

kontakt kan också vara behjälplig för att inte exkludera de barn som är eventuellt 

allergiska eller har svårt med svenskan, något som också skedde under besöken. En 

eventuell kontakt efter besöken skulle kunna leda till en uppföljning som idag inte 

finns annat än på skolans eget initiativ och som också lättare skulle kunna visa på om 

besöket resulterar i en förändring av barnens läsmönster. 

 En stor hjälp för verksamheten kan vara att utforma ett styrdokument med nedskrivna 

mål och att jämföra de med verksamhetens faktiska utförande. Målen med Ettorna, att 

barnen ska välkomnas till biblioteket och se att det är en rolig plats, verkar inte 

uppfyllas helt då barngrupperna bara ungefär hälften av gångerna får gå in på 

biblioteket och de barn jag intervjuade som inte fick det tyckte att det var tråkigt. 

Målen med verksamheten kan med fördel utvecklas även till att även inbegripa att 

barnen ska introduceras till nöjesläsandet och dess möjligheter. Målen kan också göras 

mer konkreta, då mer specifika mål kan göra det lättare att uppfylla dem samt att följa 

upp och utvärdera dem. Förutom att välkomna barnen till biblioteket kan ytterligare 

mål vara att barnen får se hur man lånar och att ha med ett dramatiserande inslag. Ett 

annat mål skulle kunna innebära, om berättandet finns kvar, att det görs mer 

pedagogiskt och mindre mästrande. I en ambition att välkomna alla barn till 

biblioteket kan ett styrdokument också innehålla en formulering om olika målgrupper 

– exempelvis att man visar på att biblioteket faktiskt är flerspråkigt. Utformandet av 

en biblioteksplan i linje med bibliotekslagen och Kulturrådets rekommendationer för 

läsfrämjande kan också vara ett steg på vägen för att få en verksamhet som bättre 

uppfyller uttänkta mål. Däremot kan man med fördel lämna plats för anpassningar i 

målen så att verksamheten har utrymme för kreativitet och möjligheter till utveckling. 

 På nationell nivå kan läsfrämjande insatser förankras tydligare i lagen och hos 

Kulturrådet, detta med grund i att många projekt har otydliga målbeskrivningar och att 

Ettorna inte har någon dokumentation.  Att i lagen skriva in interagerande med 

bibliotek och samarbete med skolan kan göra att de läsfrämjande insatsernas ställning 

stärks. Med grund i propositionen Läsa för livet kan också Kulturrådet på ett tydligare 

sätt ge förslag på hur läsfrämjande insatser kan se ut, och tydliggöra vikten av 

dramatiserande, samt verka för inkluderandet av barnens perspektiv i läsfrämjandet.  
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Metoddiskussion och förslag på ytterligare forskning 
Utvärderingen har genomförts dels genom observationer av barnens besök på biblioteket, dels 

genom intervjuer med barnen, lärarna och bibliotekarierna. Att både observera och intervjua 

anser jag har gett bredd till resultaten, att intervjua både barn, lärare och bibliotekarie har 

också gett ett brett perspektiv. Att både barnen och lärarna är överens om vad som har varit 

positivt respektive negativt, samt att detta överensstämmer med mina egna observationer, 

anser jag också styrker de slutsatser jag kunnat dra av resultaten. 

Som jag nämnde i inledningen har utvärderingens huvudfokus funnits i barnens perspektiv. 

Det finns ett tomrum både i projektrapporter om läsfrämjande verksamhet och utvärderingar 

av läsfrämjande verksamhet vad gäller barns perspektiv. Enligt undersökningen av Sandin har 

största delen av läsfrämjande projekt i Sverige idag barn som målgrupp, men det finns en 

diskrepans mellan teori och praktik då det övergripande sättet att arbeta riktar sig mot vuxna, 

ofta i form av fortbildning. 102  Detta bör naturligtvis också finnas då det är läsfrämjande mot 

barn på lång sikt men frågan går att ställa varför inte fler projekt riktar sig direkt mot barn. 

Det verkar också finnas en diskrepans i utvärderingar av läsfrämjande projekt, även de som 

riktar som direkt mot barn, då de ofta utvärderas utifrån personalens perspektiv.103 Det går att 

diskutera varför barn sällan inkluderas i utvärderingar av läsfrämjande projekt men Sandins 

undersökning ger vid hand att det delvis handlar om att man är inriktade på kvantitativa 

metoder och dels att man sällan väljer att intervjua barnen själva. 104 Min erfarenhet av den 

här utvärderingen är att det visserligen ställer större krav på metoden då det forskningsetiska 

perspektivet måste ta stor plats, men att det är en överkomlig tröskel. Att få tillstånd att 

intervjua barnen var inte särskilt krångligt. Jag gav lärarna för varje klass tio blanketter och 

fick fyra tillbaka i varje klass, alltså knappt hälften. En anledning som alla tre lärarna gav som 

möjlig till att så få blanketter kom tillbaka var att föräldrarna får hem många papper och att 

det därför är lätt att de blir liggande. Det är självklart en möjlig anledning men det går också 

att spekulera i att de föräldrar som ville ge sitt tillstånd också var föräldrar som anser att det är 

viktigt med läsning. Detta skulle kunna innebära en snedvridning av de resultat jag fått från 

barnen då de på förhand kan ha fått en uppfattning om läsning och bibliotek från sina 

föräldrar. Dock anser jag att denna eventuella snedvridning av resultaten till viss del kan ha 

uppvägts av att jag även observerade barnens besök och då kunde studera alla barnens 

reaktioner – som också till stor del stämde överens med vad barnen senare sa i intervjuerna. 

                                                 
102 Sandin, Barnbibliotek och lässtimulans, 37. 
103 Ibid, 67-68. 
104 Ibid, 67-71. 
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För att komma tillrätta med en sådan eventuell snedvridning skulle vidare forskning i ämnet 

kunna inkludera intervjuer även med föräldrar till barnen som varit på besök, både till de barn 

som intervjuats och de som inte intervjuats.  

En ytterligare anledning till att man inte väljer att intervjua barn skulle kunna vara att man 

inte tror sig få så mycket information – något som i den här utvärderingen inte visat sig 

stämma. De barn jag har intervjuat har visserligen varit kortfattade men har å andra sidan varit 

rakt på sak med vad de har tyckt. Även om jag bara intervjuat tolv barn anser jag mig ändå ha 

fått tillräckligt mycket material för att kunna dra trovärdiga slutsatser, speciellt i kombination 

med intervjuer av lärarna och bibliotekarien. Jag anser också att barnens perspektiv har varit 

oerhört värdefullt och insiktsfullt i utvärderingen och har hjälpt mig att kunna ge förslag på 

förbättringar som verkligen skulle kunna gagna barnens roll i den läsfrämjande verksamheten. 
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Bilaga 1: Intervjuguide för intervjuer med barn 

Inledning och presentation 

Här börjar jag med att säga vad jag heter och vad jag gör, exempelvis: ”Hej, jag heter Kerstin. 

Jag går också i skolan och jag ska skriva om hur ni tyckte att det var på biblioteket”. Jag 

förklarar också att det inte finns något rätt eller fel och att jag bara vill veta vad de tycker. Jag 

säger också att jag inte kommer berätta för någon vem som har sagt vad och att om de inte vill 

vara med längre så är det helt okej om de går härifrån. 

För att skapa en inledande kommunikation kommer jag fråga vad de heter. Vad gäller 

frågorna så kommer ”Ja- och nej”- frågor att ställas i så liten grad som möjligt, jag kommer 

också undvika att fråga ”varför?” då detta kan ge upphov till svar som ”därför”. Istället 

kommer jag använda ord som ”hur?” ”när?” och ”var?”. Jag kommer också undvika ledande 

frågor. 

Del 1 – Vad tyckte barnen att de gjorde? 

Jag börjar med att fråga vad barnen gjorde på besöket och vad de tyckte om det, detta för att 

få barnens perspektiv. Beroende på svar kommer jag ställa olika följdfrågor för att det ska bli 

mer informellt, men detta är de ungefärliga frågor jag kommer ställa: 

- Vad gjorde ni på biblioteket? 

- Vad visade bibliotekarien för böcker? 

Del 2 – Vad tyckte barnen om besöket? 

- Hur tyckte ni att det var? Berätta! 

- Var det något som var roligt? 

- Vad gjorde att det var roligt? 

- Var det något som var tråkigt? 

- Vad gjorde att det var tråkigt? 

Del 3 – Avslut 

Som avslutning kommer jag fråga om barnen vill berätta något mer om biblioteket och 

besöket eller om böcker och läsning, samt tacka dem för att de var med. 



 

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide för intervju med bibliotekarie 

Inledning och presentation 

Den bibliotekarie jag kommer intervjua är också den som är ansvarig för projektet och den jag 

haft inledande kontakt med. Därför kommer jag bara ge en påminnelse om vem jag är och vad 

studien innebär. Vidare kommer jag att fråga om det är okej att jag spelar in samtalet och även 

föra en diskussion om anonymitet. Jag kommer att erbjuda mig att anonymisera svaren men 

säga att jag inte kan garantera anonymitet då personalantalet på biblioteket är begränsat. 

Del 1 – Övergripande om projektet 

Del ett av intervjun kommer behandla projektet i stort, jag kommer be att hen beskriver 

projektet och hur det har fungerat genom åren. Ungefärliga frågor som kommer ställas är: 

- Kan du beskriva projektet? 

- Hur länge har det pågått? 

- Har det förändrats över tid? 

Del 2 – Om barnens roll i besöket 

Den andra delen av intervjun kommer fokusera på barnens roll och vad bibliotekarien 

upplever att barnen tycker om det. Här kommer jag att ställa liknande som till barnen, detta 

för att se hur bibliotekariens upplevelser av barnens åsikter stämmer med deras egna. 

- Hur tycker du att barnen verkar uppleva besöket? Verkar det som att de tycker det är 

roligt/tråkigt? 

- Vad verkar de tycka är roligt/tråkigt? 

- Verkar de intresserade av böcker och att läsa? 

- Märker du att de kommer tillbaka till biblioteket? 

Del 3 – Avslut 

Jag kommer att avsluta med att fråga om hen har några ytterligare reflektioner eller 

erfarenheter från besöken hen vill dela med sig av. 



 

 

 

Bilaga 3: Intervjuguide för intervjuer med lärare 

Inledning och presentation 

Jag inleder intervjun med att berätta vem jag är och vad min utvärdering går ut på. Jag 

kommer berätta att det jag vill undersöka är Ettorna som läsfrämjande projekt och om det 

lockar barnen att komma tillbaka till biblioteket. Jag kommer också berätta att det perspektiv 

jag är ute efter här är en lärares pedagogiska syn på hur barnen tycker att besöket är och om 

de uppfattar någon förändring i barnens läsmönster. Jag kommer också utlova anonymitet, 

fråga om det är okej att jag spelar in samtalet och berätta att intervjun kommer ske i tre steg. 

Del 1 – Om barnens upplevelser 

Här kommer jag fråga hur läraren upplever att barnen har tyckt besöket var. Frågorna kommer 

bero på om läraren ifråga haft en eller flera klasser som medverkat i projektet. 

- Brukar barnen prata/har barnen pratat om deras besök? 

- Upplever du att de tyckte det var roligt/tråkigt? 

- Vad verkar de tycka har varit roligt/tråkigt? 

- Är det något särskilt de har uttryckt att de minns? 

Del 2 – Om barnens läsvanor 

Andra delen fokuserar på barnens läsvanor och om läraren kan urskilja någon förändring. I 

den här delen kommer större fokus att finnas på de barngrupper läraren eventuellt tidigare har 

följt med på besök till biblioteket. 

- Kan du se någon skillnad i barnens läsvanor före och efter besöket? 

- Har de uttryckt någon vilja att komma tillbaka till biblioteket? 

- Vill de låna fler böcker efter besöket? 

Del 3 – Avslut 

Som avslutning kommer jag fråga läraren om hen har något ytterligare att säga om barnens 

åsikter och läsvanor i samband med biblioteksbesöket. 



 

 

 

Bilaga 4: Medgivandeblankett 

Ansvarig: Kerstin Ydrefors 

Skola: Umeå Universitet, sociologiska institutionen 

Information om projektet 

Jag läser till bibliotekarie och kommer som examensarbete genomföra ett utvärderingsarbete 

av verksamheten Ettorna på Östersunds stadsbibliotek. Det jag vill undersöka är om projektet 

får barn att vilja läsa mer och besöka biblioteket mer. Detta kommer jag söka svar på genom 

att intervjua barnen, den ansvariga bibliotekarien och lärarna. Jag vill prata med barnen för att 

jag vill ha barnens perspektiv i uppsatsen och försöka se det från deras synvinkel. 

För att kunna fråga barnen om de vill vara med på ett samtal om deras besök behöver jag först 

ert samtycke. Om ni tycker att det är okej att jag frågar ert barn om han/hon vill vara med på 

ett samtal om besöket, vänligen skriv under nederst på denna blankett. 

Frågorna kommer endast beröra barnens besök på biblioteket. Intervjumaterialet kommer 

vidare att anonymiseras. Om ni undrar något får ni gärna kontakta mig, mina uppgifter finns 

längst ner på sidan. 

Medgivande 

Jag har läst informationen ovan och medger att mitt barn får tillfrågas om att vara med på ett 

samtal om deras besök på biblioteket. 

 

Barnets namn: __________________________________ 

Förälders underskrift: __________________________________ 

Förälders namnförtydligande: __________________________________ 

Ort och datum: __________________________________ 

Telefon: 073-8352991 

Mail: kerstinydrefors@gmail.com 


