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Title 
”To work with what you’ve got” – a study of the conditions in working with a norm 

critical approach as children librarian 

 

Abstract 
This master’s thesis examines the norm-critical awareness among children librarians in 

Swedish public libraries and how the practical everyday work with current literature 

for children function with this awareness. By adopting a norm-critical approach you 

have the ability to observe the different types of norms that you can find among us and 

that effects the way we see the world. Some of these norms can be seen as stereotypical 

and offensive to a lot of people, and in some cases even racist.  

 

During the last couple of years, in Sweden there has been debates concerning racist 

stereotypical images in children books, among others Lilla Hjärtat and Tintin in the 

Congo. With these debates discussions has been raised concerning how public libraries 

should act in this kinds of situations. Parallel with these discussions there has also been 

debates concerning the low reading comprehension among children and young adults. 

Some scientific research has found a connection between this reading comprehension 

and children’s need of identification.   

 

The aim with our study is to examine how different norms is represented in popular 

children literature and also how children librarians relate to these norms in their work 

in supplying this literature to children.  

 

The study is based on text analyses of four of the most borrowed titles for children in 

the age nine to twelve, and interviews with children librarians. In our analyses we have 

taken a queer theoretical approach, when this gives us the tools we need to examine 

norms in a larger scale. Some of the norms we have examined are gender, sexuality, 

race and class. Our study shows that the selected books contains reoccurring 

stereotypical images of several of these norms and in the interviews with the children 

librarians some of them confirm these results as representative of the publication of 

childrens literature. The publication has been altered in the latest years, but the range 

is still far from good.  All of the informants do feel that identification has a great impact 

on childrens reading, but the norm-critical awareness differs among the informants.  

The ones that do have an awareness finds it challenging because of external power 

structures, and that they have to make the best out of the situation. They say that 

different books can be useful in different situations, and that they have to find methods 

to work with these in a norm-creativity way. 

 
Master’s thesis 
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Inledning och bakgrund 

Den här masteruppsatsen i biblioteks- och informationsvetenskap handlar om 

barnbibliotekariers normkritiska arbete på folkbibliotek. Med textanalyser och 

intervjuer som grundar sig i queerteori belyser uppsatsen hur tillgängligt material i form 

av barnlitteratur ser ut och hur barnbibliotekarier praktiskt förhåller sig till det i sitt 

förmedlingsarbete. 
 

Människan har ett basalt behov av att kategorisera sin omgivning. Redan som barn 

börjar vi organisera världen för att utveckla en förståelse för allt det nya vi ställs inför 

(Taylor 2004, s. 1ff; Tenngart 2012, s. 26). Detta behov av kategorisering återspeglas 

både i våra privata sfärer och i samhället i stort. Dessa mer generaliserande 

kategoriseringar har kommit att benämnas normer. Våra normer bär vi med oss genom 

uppfostran och vanor och de påverkar ständigt hur vi tänker och handlar. Normerna 

skapar mönster och bilder av hur omgivningen ser ut, fungerar och bör fungera. De 

utgör således en grundpelare i hur individen ser på och värderar människor och utgör 

en helt nödvändig ram i all mänsklig samvaro. Normer kan dock vara mer eller mindre 

och i olika grad problematiska, då de dels kan ses som en nödvändighet för ett 

fungerande samhälle i form av lagstiftningar och liknande. Å andra sidan kan normer 

vara stereotypa, uteslutande och kränkande för samhällsgrupper som historiskt har stått 

för någonting annat än det väl fungerande västerländska samhället. Många av de 

maktstrukturer som går att utläsa i dagens samhälle är direkt kopplade till normer, det 

vill säga sådana oskrivna regler som beskriver förväntningar och ideal som anses vara 

positiva och fördelaktiga inom en social grupp (RFSL 2015a; Nationalencyklopedin 

2015). Syftet med att anta ett normkritiskt perspektiv är att uppmärksamma och 

medvetandegöra dessa maktstrukturer för att sedan kunna skapa en förändring. Genom 

att ifrågasätta de uppfattningar om vad som anses som normerande flyttas fokus till den 

övergripande maktstrukturen istället för en specifik individ som kanske inte anses passa 

in i en förkonstruerad mall (Jämställ.nu 2015b). De mest grundläggande normativa 

egenskaperna som direkt innefattar en maktposition är den vite västerländske mannen. 

Han ska även vara kroppsligt funktionell och heterosexuell. (Rydström & Tjeder 2009, 

s. 48f).   

 

Under de senaste åren har flera debatter uppstått kring barnlitteratur och de 

kategoriserande normativa och stereotypa bilder av människor som böckerna förmedlar 

(se t.ex. Lundberg 2013; Tintin i Dagens Nyheter 2010-2014). Några av de största 

diskussionsämnena har varit de rasistiskt stereotypa bilder som setts i Hergés Tintin i 

Kongo och Stina Wirséns Lilla Hjärtat. Filmvetaren Margareta Rönnberg publicerade 

2013 en hel bok om Lilla Hjärtat-debatten (Rönnberg 2013). Boken beskriver hur Stina 

Wirséns karaktär Lilla Hjärtat hyllades som småbarnsbok men skapade väldig debatt 

då böckerna filmatiserades 2012. Debatten blev slutligen så hätsk att det ledde fram till 

att Wirsén slutade rita karaktären Lilla Hjärtat och stoppade utgivningen av de böcker 

där hon fanns med.  

 

De debatter vi nämner ovan, och fler i dess kölvatten, har väckt diskussioner på 

bibliotek runt om i landet kring vilka böcker som ska finnas i bestånden (se t.ex. 

Karlsson 2014; Ekström 2012) Det har också bedrivits en del projekt kring 
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medieplanering (Danielsson & Ögland 2009). Majoriteten av debatterna har handlat 

om rasifiering vilket naturligtvis är av yttersta vikt, men vi menar att problematiken är 

mer komplex än så. Intentionen med vårt examensarbete är att utifrån ett normkritiskt 

perspektiv synliggöra flera exempel på kategorisering och identitet och under vårt 

deltagande i Svensk biblioteksförenings Marskonferens Välkommen åter! fann vi 

ytterligare inspiration. Där lyftes diskrimineringsgrunderna 

(Diskrimineringsombudsmannen 2013) som viktiga grundbultar för normkritiskt 

arbete, vilka vi har inspirerats av i vår studie. Vi använder oss dock inte av alla 

punkterna, exempelvis är etnisk tillhörighet inte en stor del i våra resultat trots att det 

är just dessa debatter som synts mest i media de senaste åren. Med etnisk tillhörighet 

menas enligt Diskrimineringslagen “en individs nationella och etniska ursprung, 

hudfärg eller annat liknat förhållande” (SFS 2008:567). Vi är medvetna om att bruket 

av terminologin kan upplevas problematiskt, därför vill vi betona att termerna vi 

använder är Diskrimineringsombudsmannens definitioner och således inte våra egna.  

 

Bibliotekets demokratiska funktion betonas i den nya bibliotekslagen (SFS 2013:801), 

där det tydligt uttalas att biblioteken ska vara tillgängliga för alla och ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. Som ett led i detta arbete har några bibliotek i landet genomfört hbt-

certifiering (RFSL 2015b). En certifiering är en relativt omfattande process, såväl vad 

gäller tid som ekonomi, och vi vill genom vår studie visa att det som bibliotekarie går 

att arbeta normkritiskt och normkreativt även om biblioteket där man arbetar inte blivit 

hbt-certifierat. 

 

I kapitlet ”Tidigare forskning” lyfter vi behovet av forskning kring barnbibliotekariers 

arbete.  Vår studie är ett bidrag till att en del av denna kunskapslucka fylls. Vi vill lyfta 

fram barnbibliotekariernas praktiska dagliga arbete för att synliggöra de 

bakomliggande strukturer och förutsättningar som ges för att deras arbete ska kunna 

genomföras. Därigenom vill vi med vår undersökning skapa diskussion kring 

betydelsen av bibliotekariernas läsfrämjande arbete i en större samhällelig kontext.  

 

Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur olika normativa grupperingar representeras 

i populär barnlitteratur, samt hur barnbibliotekarier förhåller sig till detta material i sitt 

förmedlingsarbete. Syftet är även att undersöka den normkritiska medvetenheten hos 

barnbibliotekarier och förutsättningarna för möjligheten att praktiskt tillämpa denna 

medvetenhet i det dagliga arbetet. 

Frågeställningar 
 Vilken bild förmedlar de just nu populäraste böckerna, klassificerade Hcg, kring 

hur man kategoriserar och identifierar människor? 

 Hur resonerar barnbibliotekarier kring förmedlingsarbetet och det material de 

förmedlar utifrån ett normkritiskt perspektiv? 
 Hur kan barnbibliotekariers praktiska arbete förstås utifrån yttre och inre 

påverkansfaktorer? 
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Minskad läsförståelse och identifikation 
En annan aktuell debatt är den om minskande läsvanor och läskunnighet hos barn och 

unga, vilken blossade upp i och med den PISA-rapport som kom för ett par år sedan 

(Skolverket 2013). Flera studier har visat på att det kan finnas en direkt koppling mellan 

barn och ungas läsförståelse och bristen på identifikation i de böcker som tillhandahålls 

(Dolatkhah 2013, s. 123ff). Att utgivningen av barnlitteratur är skev och oftast kretsar 

kring bilder av vita, västerländska, heteronormativa förhållanden, är något som ett 

flertal forskare är överens om (ibid.). Hughes-Hassell, Barkley och Koehler (2009), 

samtliga forskare i biblioteks- och informationsvetenskap i USA, skriver att statistik 

visar att icke-vita barn i USA inte utvecklar lika god läsförmåga som vita barn. 

Författarna menar att för att barn ska kunna hålla sitt läsintresse vid liv när de börjar 

läsa på egen hand, behöver barnen ha tillgång till litteratur som de kan identifiera sig 

med (Hughes-Hassell, Barkley & Koehler 2009, s. 10ff). 

 

I kontrast till sådana undersökningar som nämnts ovan menar andra forskare, 

exempelvis litteraturvorskaren Lena Kåreland, att barn inte identifierar sig med 

karaktärer i böcker (Kåreland 2013, s. 96).  Maria Nikolajeva (2010), forskare i 

barnlitteratur, anser att identifikation är detsamma som att mottagaren upplever sig 

själv som identisk med den fiktiva karaktären och då är det inte möjligt för barn att 

identifiera sig med karaktärer de möter på tv, film eller i böcker (Nikolajeva 2010, s. 

185ff). Till denna ståndpunkt sluter sig även Rönnberg (1997, s. 66). Det råder således 

delade meningar om vad identifikation innebär, och en närmare redogörelse 

återkommer vi till i avsnittet “Tidigare forskning”. Vi kommer dock definiera här hur 

vi ser på begreppet och hur det kommer att användas i vår undersökning. 

 

Kåreland (2013) menar att påståendet att barn och unga behöver kunna relatera till egna 

erfarenheter när de läser skönlitteratur kan ifrågasättas, där hon lägger fram Harry 

Potter som exempel (Kåreland s. 171). I sitt exempel undrar Kåreland hur många barn 

som kan känna igen sig i “en föräldralös pojke med magiska förmågor, en pojke som 

går på internatskola och utbildar sig till trollkarl” (Kåreland 2013, s. 171). Det Kåreland 

indirekt menar i en sådan undran är att Harry Potter inte är en karaktär som många kan 

identifiera sig med. Vi väljer att förstå begreppet identifikation som någonting mer än 

att se sig själv som en exakt spegelbild av en specifik karaktär. Identifikation innefattar 

även det som Kåreland väljer att ifrågasätta, det vill säga att känna igen sig i olika 

händelser genom att relatera till sina egna erfarenheter. Erfarenheter kan då innefatta 

allt från samhälleliga formationer till personliga göranden. Fortsätter vi att se till Harry 

Potter skulle vänskapsrelationer, familjerelationer, kampen att förstå vem en själv är 

vara exempel på situationer för läsaren att känna igen och identifiera sig med. 

Litteaturvetaren Paul Tenngart menar att det inom semiotiken finns vissa uppfattningar 

om att barnlitteraturen är gjord för att läsarna ska kunna spegla sig i den, jämföra sig 

med protagonistens erfarenheter och känslor och därmed kunna reflektera och bygga 

omdömen kring sitt eget liv (Tenngart 2012, s. 30). Vi menar att det inte nödvändigtvis 

behöver vara protagonisten som är källan till identifikation, utan även övriga karaktärer 

och deras göranden. I Harry Potter-exemplet är inte endast Harry Potter och hans 

uppväxt hos elaka släktingar det enda alternativet till identifikation. Läsaren har till 

exempel även möjlighet att identifiera sig med Ron Weasley vars familj är stor, brokig 

och med en något sånär trygg grund (se t.ex. Rowling 2000). 
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Den nya bibliotekarierollen 

Diskussionerna kring de svenska bibliotekens bestånd och den sjunkande läsförståelsen 

bland barn och unga leder vidare till barnbibliotekariernas roll i det hela. De debatter 

och diskussioner som berörts ovan står i direkt kontakt med vad som förväntas av 

bibliotekarierna och deras dagliga arbete. De svenska folkbiblioteken som växte fram 

under 1900-talets första hälft har naturligtvis förändrats över tid, och 

bibliotekarierollen med den.  

 

Dagens bibliotek tillhandahåller förutom text i olika format också bland annat musik, 

databaser, datorer och annan teknisk utrustning. Många bibliotek fungerar som 

mötesplatser för användarna genom olika evenemang. Det talas ibland om Bibliotek 

2.0 och Bibliotekarie 2.0, ofta kopplat till den tekniska utvecklingen. En grupp forskare 

inom ämnet Informationsförvaltning vid Åbo Akademi publicerade gemensam 

forskning kring detta 2009. De menar att teknologin är “en grundläggande kraft som 

har format biblioteken och deras omgivning” (Holmberg, Huvila, Kronqvist-Berg, 

Nivakoski & Widén-Wulff 2009, s. 5). Nu måste bibliotekarierna förstå den 

informationsteknologiska miljön och anpassa sig till den (ibid. s. 82).  

 

Den digitala tekniken erbjuder naturligtvis en rad nya möjligheter för bibliotekarien, 

men den skärper också förväntningarna på vad en bibliotekarie bör kunna, något som 

de båda biblioteksforskarna Catarina Eriksson och Angela Zetterlund belyser i en 

artikel från 2008 (Eriksson & Zetterlund 2008). Biblioteks- och informationsvetarna 

Johanna Rivano Eckerdal och Olof Sundin står bakom forskningsantologin Medie- & 

informationskunnighet utgiven 2014. I inledningen till antologin definierar de 

begreppet MIK - Medie- och informationskunnighet. Utifrån ett biblioteks- och 

informationsvetenskapligt perspektiv handlar MIK om att söka, värdera, använda och 

publicera information. Vidare handlar det om hur “kunskaper, förmågor och 

förhållningssätt” kring dessa färdigheter om information och media lärs, undervisas om 

och praktiseras (Rivano Eckerdal & Sundin 2014, s. 10). Rivano Eckerdal och Sundin 

konstaterar att bibliotekarien i dagens kunskapssamhälle får en tydligare roll som 

handledare och pedagog då många människor behöver hjälp att utveckla sina kunskaper 

i MIK (ibid. s.14). 

 

Det är dock inte bara teknik, digitala satsningar och MIK som flitigt diskuteras i 

biblioteks- och informationsvärlden. Den nya bibliotekslagen (SFS 2013:801) pekar på 

att folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om informationsteknik, men den 

visar också tydligt på folkbibliotekens stora betydelse för demokratin och belyser 

vikten av läsfrämjande arbete. I och med de rapporter som framtagits angående barn 

och ungas nedåtgående läsförståelse har ett flertal läsfrämjande projekt och strategier 

tagit form. Kulturrådet lade 2014 fram ett handlingsprogram för läsfrämjande till 

regeringen, vilket har som syfte att öka insatserna för läsning både för vuxna och barn 

utanför skolans regi. Programmet har arbetats fram i samverkan med bland andra 

Statens skolverk, Myndigheten för tillgängliga medier, folkbildningens organisationer 

och Kungliga biblioteket (Kulturrådet 2014). Ett annat exempel är Skolverkets 

fortbildningsmodell Läslyftet som främst riktar sig till lärare, men även till 

förskollärare och skolbibliotekarier. Läslyftet ska fungera som ett verktyg för att stärka 

och öka elevers läsförståelse och skrivförmåga (Skolverket 2015).  
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I relation till bibliotekariers arbete med läsfrämjande verksamhet står även 

diskussionerna om lästid, framförallt behovet av betald lästid. Detta diskuterades bland 

annat under ett seminarium på Bok- och biblioteksmässan 2013 där flera namnkunniga 

från biblioteksfältet deltog (UR Samtiden Bok och bibliotek 2013). Med den nya 

bibliotekslagen som utgångspunkt talades det om bibliotekariens kompetensbehov. 

Under seminariet diskuterades vidare bibliotekariernas lästid, eller snarare avsaknaden 

av den. Flera undersökningar har gjorts kring bibliotekariers lästid (se Warne 2011; 

Ehrenberg, Persson & Svensson 2013), där det bland annat konstateras att många 

bibliotekarier inte får betalt för den tid de lägger på läsning (ibid.).  

 

Vi menar att kännedom om materialet är en förutsättning för att barnbibliotekarien ska 

kunna genomföra kvalitativa referenssamtal och övrigt förmedlingsarbete. Yngre barn 

läser ofta tillsammans med en vuxen som kan prata med barnet om bilderna och texten. 

Barn i ålder 9-12 år läser och väljer ofta själva, vilket möjligtvis ställer högre krav på 

bibliotekarien som förmedlar materialet.  
 

Vår undersökning 

Vår undersökning grundar sig i föreställningen och förväntan om att man som barn- 

eller skolbibliotekarie ska ha god kunskap om de böcker som finns till hands. Med 

debatterna om rasifieringen i barnlitteratur, den minskade läsförståelsen bland barn och 

unga, och bibliotekariers lästid som bakgrund vill vi undersöka hur barnbibliotekariers 

arbete med det aktuella materialet ser ut. Vi menar att en hög medvetenhet kring det 

material bibliotekarier förmedlar kan påverka förståelsen för icke-normativa företeelser 

och därmed stärka bibliotekens demokratiska position. Under vårt deltagande vid 

Biblioteksföreningens marskonferens Välkommen åter! upplevde vi att det 

normkritiska arbetet på bibliotek runt om i landet fortfarande ligger i startgroparna och 

att många känner sig osäkra på hur sådant arbete kan se ut. Här menar vi att vår studie 

kan ligga som bakgrund för barnbibliotekarier ute på fältet som vill börja arbeta 

normkreativt. Genom normkritisk analys synliggörs normer och dess privilegier vilket 

gör det möjligt att peka ut de normer som är stereotypa, uteslutande och kränkande. 

Normkreativitet definieras av Rebecca Vinthagen och Lina Zavalia, båda genusvetare 

med flera års erfarenhet av praktiskt normkritiskt arbete. Begreppet innefattar 

förhållningssätt och metoder att omsätta analys i praktik och därmed sätta fokus på 

förändring (Vinthagen & Zavalia 2014, s. 9f).  

 

För att få en djupare förståelse för barnbibliotekariernas förmedlande arbete och det 

material de tillhandahåller består vår undersökning av textanalyser och 

semistrukturerade intervjuer. Genom att grundligt undersöka delar av det aktuella 

material som barnbibliotekarier arbetar med dagligen, bygger vi en stabil grund och en 

förförståelse inför intervjutillfällena. Många tidigare undersökningar inom biblioteks-

och informationsvetenskapen har valt att fokusera antingen på texter eller intervjuer 

som metod (se t.ex. Christoffersson & Emanuelsson 2009; Björk & Örnberg 2009; 

Carlson & Carlstedt 2010). Genom att kombinera dessa metodval menar vi att det 

kommer att ge en ökad kunskap kring barnbibliotekariers praktiska arbete.  

 

Vår uppfattning är att många litteraturstudier väljer att fokusera på äldre barnlitteratur 

eller litteratur riktad till yngre barn (se t.ex. Kärrholm & Tenngart 2012; Andersson & 
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Druker 2008; Hansson, Torstensson & Eek 2011). Vi vill att vår studie ska vara en 

beskrivning av nuläget och därför har vi valt att analysera barnböcker valda utifrån 

aktuell utlåningsstatistik, istället för utifrån en barnlitteraturkanon. 

 

Som teoretisk utgångspunkt för denna studie har vi valt att använda en förgrening av 

kritisk teori för att kunna belysa maktstrukturella förhållanden, genom att visa hur de 

har återskapats och hur de skulle kunna förändras. Både textanalyserna och intervjuerna 

grundar sig i den normkritiska underkategorin queerteori, med inriktning kring den 

allmänna föreställningen om normalitet och normalitetsprocesser (Jämställ.nu 2015a). 

Begreppet queer kan förstås på många sätt, vilket vi kommer beskriva närmare i 

teoridelen i denna uppsats. Genusforskaren Fanny Ambjörnsson menar att queerteorin 

traditionellt brukar diskutera de normer som råder kring sexualitet, men att den även 

kan appliceras i bredare kontexter där belysandet av normaliteter blir det centrala 

(Ambjörnsson 2006). Ett exempel på hur queer kan tolkas och förstås ges i projektet 

Queering Sápmi: samiska berättelser bortanför normen (Bergman & Lindquist 2013), 

där en samisk konstnär berättar om ett av sina normkritiska projekt. Konstnären 

tröttnade på de traditionstyngda konventioner som råder vid det samiska hantverket och 

började sy underkläder som hon sedan broderade med traditionellt samiska mönster. 

Genom att därefter fotografera sig själv i dessa underkläder ville hon synliggöra den 

exotifiering som vanligtvis sker när samer kommer på tal. Att bryta den traditionella 

schablonbilden om vad och hur en same är och ser ut gjorde att konstnären kunde ta 

makten över sig själv både som kvinna och som same samt att göra sin kulturs tradition 

till sin egen (Bergman & Lindquist 2013, s. 280ff). 

 

Valet av att använda queerteorin som teoretisk utgångspunkt i denna uppsats grundar 

sig i att vi vill använda en så bred ingång som möjligt i vår analys och inte utesluta 

någon grupp. Genom att angripa ett bredare perspektiv är det även möjligt att undersöka 

de olika ingångarna till barns läsning som går att koppla samman med identifikation. 
 

Avgränsningar 
Då vår uppsats såväl tids- som formatmässigt ska hållas inom ramen för en 

masteruppsats har vi tvingats göra vissa val och prioritering. För att göra resultat och 

analys mera generaliserbara hade textanalyserna kunnat omfatta fler titlar och en större 

bredd. Vi begränsade oss till Hcg-klassade böcker som låg högst på listorna över 

utlåningsstatistik på folkbibliotek i två kommuner 2014. Också vad gäller intervjuerna 

hade urvalet kunnat vara större både sett till antal och geografi, vi har nu använt oss av 

fyra informanter i Skåne. Även metodmässigt avgränsas det empiriska materialet till 

textanalyser och intervjuer, där enkäter bland låntagare och barnbibliotekarie hade 

kunnat ge ett ännu bredare perspektiv. 

 

Uppsatsen fokuserar främst på det praktiska arbetet för barnbibliotekarier inom 

folkbibliotek, men kommer även att beröra arbetet vid ett kombinerat folk- och 

skolbibliotek. Här skulle en större diskussion kunna göras kring skolbibliotekariens 

normkritiska arbete i förhållande till de förutsättningar som skolan ger. Vi har dock valt 

att begränsa denna diskussion då vårt mål snarare är att ta vara på tankar kring den 

lustfyllda läsningen, och inte den i lärosammanhang.  

 

I uppsatsen kommer vi även att diskutera det eventuella sambandet mellan 
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identifikation och läsförståelse, men begränsar oss till vad som tidigare sagts i ämnet 

och vad våra informanter har för åsikt i frågan om barns behov av identifikation. För 

att undersöka det konkreta sambandet mellan barns läsförståelse och behovet av 

identifikation skulle en betydligt större studie behöva genomföras. 

 

Definition av centrala begrepp 
 

norm 

I vår uppsats använder vi begreppet som de oskrivna regler som beskriver förväntningar 

och ideal som anses vara positiva och fördelaktiga inom en social grupp. De utgör en 

grundpelare i hur individen ser på och värderar människor och kan ses som en 

nödvändighet för ett fungerande samhälle. Normer kan dock vara i olika grad 

problematiska och kan till och med vara stereotypa, uteslutande och kränkande. 

 

normkreativitet 

Genom normkritisk granskning blir det möjligt att synliggöra de normer som är 

stereotypa, uteslutande och kränkande. Normkreativitet innefattar förhållningssätt och 

metoder att omsätta analys i praktik och därmed sätta fokus på förändring och praktik. 

 

identifikation 

Detta begrepp används i denna uppsats som ett sätt att känna igen sig i böcker, allt ifrån 

igenkänning i romankaraktärers personligheter till känslor, händelser och erfarenheter. 

Det bör inte ses som begränsning till endast huvudkaraktären eller som en direkt 

avspegling av en karaktär.  

 

läsning 

I denna uppsats att redogörs det för olika typer av läsning, där vårt förhållningssätt 

landar i att läsning innefattar både tolkningsprocesser och avkodning av symboler. 

Medieformatet av en text är inte något som påverkar det vi menar med läsning och inte 

heller vilken nivå läsarens förståelse ligger på.  

 

förmedlingsarbete 

Med detta menar vi allt arbete som syftar till att väcka låntagarnas intresse för samtliga 

delar av bibliotekets tillgängliga material och utbud. Det innefattar alltså skyltning, 

bokprat, högläsning, referenssamtal och digital närvaro. 

 

material 

Här avser vi samtliga tillgängliga format av barnlitteratur, alltså inte enbart de fysiska 

böckerna. 

 

talbok 

En inläst bok avsedd för personer med permanent eller tillfällig läsnedsättning, som 

består av bara ljud eller text och ljud. Upphovsrättsinnehavaren behöver inte ha gett sitt 

tillstånd för produktionen, vilken finansieras med offentliga medel via Myndigheten för 

tillgängliga medier - MTM.  Talboken görs i Daisyformat, vilket innebär att läsaren 

kan påverka hastigheten på uppspelningen samt bläddra, söka och sätta bokmärken i 

den. Talböcker läses i en Daisyspelare eller i digitalt format i dator, mobiltelefon eller 

på läsplatta. Alla som har en läsnedsättning har rätt att låna talböcker. 
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ljudbok 

En inläst bok, ofta är det en skådespelare eller författaren själv som står för 

uppläsningen. Ljudboken är en kommersiell produkt som följer vanliga 

upphovsrättsliga regler och kan lånas eller köpas av alla. De läses i Cd-format eller som 

mp3. Det går endast att bläddra genom spåren vid läsningen.  

 

Hbt-certifiering 

RFSL erbjuder sedan 2008 en certifiering i syfte att synliggöra att anställda inom en 

organisation strategiskt arbetar med ett respektfullt bemötande utifrån ett hbt-

perspektiv, samt viljan att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda. På bibliotek 

innefattar hbt-certifieringen även ett medvetet arbete med samlingarna (RFSL 2015b). 

 

BTJ 

Ett privatägt företag, tidigare känt som Bibliotekstjänst, vars huvuduppgift är att 

leverera informationstjänster och medieprodukter till bland annat bibliotek inom 

Norden. BTJ ger regelbundet ut ett häfte där de presenterar nya titlar, vilka även är 

recenserade av lektörer. Företaget erbjuder också olika paket riktade till exempelvis 

skolor, samt bibliografisk service direkt kopplade till bibliotekens kataloger. BTJ 

innefattar dessutom ett eget förlag där böcker kring exempelvis arbete på bibliotek och 

tematiska boktips publiceras (BTJa 2015).  
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Tidigare forskning 

Nedan följer en genomgång av utvalda delar inom forskningsfältet som är särskilt 

relevanta för vår undersökning. Den första delen beskriver den delade synen på barns 

läsning och hur läsning kan kopplas samman med identifikation. Därefter följer ett 

avsnitt om barnbibliotekariers praktiska arbete, vilket innefattar efterlysning av 

forskning samt en pågående studie. Vidare följer beskrivningar av hur normkritiskt 

arbete kan se ut på ett mer generellt plan. Det sista avsnittet redogör för ett antal 

textanalyser som gjorts av barnlitteratur och där forskarna lyfter aspekter kring just 

normer. De examensarbeten vi nämner i kapitlet är intressanta för oss då de 

problematiserar frågor som är närbesläktade med de frågor vi undersöker i vår studie. 

Vår studie skiljer sig dock från samtliga nämnda examensarbeten då vi kombinerar 

textanalyser av barnlitteratur och intervjuer med barnbibliotekarier för vår analys. 

Barns läsning 
Följande kapitel beskriver synen på barn och ungas läsning och hur detta forskningsfält 

är splittrat i vissa frågor. De ingångar som redogörs för är den generella synen på vad 

läsning är, vuxnas maktpåverkan, diskussionen om läsning i förhållande till format och 

slutligen forskares olika ställningstaganden kring identifikation. 

Vad är läsning? 
Frågor och åsikter kring barns läsning är idag väldigt varierande, på samma vis som att 

det finns många olika pedagogiska inriktningar vid arbete med barn. 

Biblioteksforskarna Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf har tillsammans på uppdrag av 

Regionbibliotek Stockholm skrivit Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en 

kunskapsöversyn (2007). Författarna menar att det finns två alternativ som oftast blir 

ingång till studier kring barns läsnings; 

 hur vuxna ser på barns läsning och de vuxnas arbete med lässtimulerande 

metoder 

 barns läsvanor och/eller läspreferenser 

(Rydsjö & Elf 2007, s. 43) 

 

Ingången till den studie som denna uppsats innefattar skulle kunna ses som en symbios 

av dessa två alternativ. Främst undersöks det hur vuxna resonerar kring barns läsning 

och hur vuxna kan arbeta med detta, men det tas även hänsyn till barns läsvanor då 

urvalet till textanalyserna tar avstamp i detta.    

 

Biblioteks- och informationsvetaren Mats Dolatkhah menar att läsning är ett svårt 

begrepp att definiera (Dolatkhah 2010, s. 103). Författaren beskriver läsning som en 

tolkningsprocess, vilken i och med det kan stå i direkt linje med andra 

tolkningsinriktade aktiviteter som exempelvis att titta på film (ibid.). Vidare menar 

Dolatkhah att en invändning till detta påstående kan vara att man som läsare behöver 

ha en viss läskompetens för att kunna göra en tolkning vid en läsning, men sätter sedan 

som motvikt yngre barns bläddrande i bilderböcker och den tolkning som då sker 

(ibid.). Med detta som bakgrund ställer Dolatkhah frågan om vad som egentligen står i 
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centrum vid läsfrämjande verksamheter? Är det läsarens tolkningsprocess, läsarens 

alfabetiska kompetens eller boken som medium (Dolatkhah 2010, s. 103)? 

 

I Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete (2011) 

redogör biblioteksforskaren Amira Sofie Sandin för tre strategier som i olika 

sammanhang har använts som modell i arbete med barns läsning (Sandin 2011, s. 

141ff). Dessa strategier går även att finna hos Rydsjö och Elf (2007, s. 44f). De tre 

förhållningssätten benämns som det pragmatiska, det traditionalistiska och det 

emancipatoriska (Sandin, s. 141; Rydsjö & Elf 2007, s. 44). Det pragmatiska 

förhållningssättet syftar till inställningen att det viktiga inte är vad barn läser, utan att 

de läser och gärna att de läser mycket. Denna typ av läsning blir av mer instrumentell 

karaktär där barnen kanske inte alltid har förstått det de läser (Sandin, s. 142; Rydsjö 

& Elf 2007, s. 44). Det traditionalistiska förhållningssättet uppmanar till att förmedla 

ett kulturarv och där bildning väger tungt. Här är läsning tydligt kopplat till skolan och 

lärande, och undersökningar har visat på att det är så barn har kommit att uppfatta 

läsningen (Sandin, s. 143; Rydsjö & Elf 2007, s. 44). Det emancipatoriska 

förhållningssättet fokuserar på att hjälpa barn att utvecklas och bli självständiga och 

kritiska i sin läsning. Stor vikt läggs vid den sociala och historiska kontexten, där målet 

är att utmana barns förförståelse och sätt att se på världen. Det läggs även stor vikt vid 

att barn ska få utveckla sin läsning genom sina egna intressen genom olika typer av 

böcker – både skön- och facklitteratur (Sandin, s. 143f; Rydsjö & Elf 2007, s. 44). 

 

En återkommande aspekt i forskningen kring barns läsning är den om de vuxnas roll 

och maktpåverkan (Sandin 2011, s. 239; Dolatkhah 2010; s. 112ff; Nodelman 2008, 

s.157ff; Boglind & Nordenstam 2010, s. 15, Kåreland 2013, s. 14f). Det är de vuxna 

som bedriver all publikation av barnlitteratur samtidigt som de på grund av längre 

livserfarenhet automatiskt står i en högre position än barn (Kåreland 2013, s. 14). 

Dolatkhah beskriver makt som en del i det han kallar ”läsandets fyra ’M’”, där även 

meningsskapande, modalitet och material ingår (Dolatkhah 2010, s. 106ff). I den 

litteraturhistoriska forskningen finns det beskrivningar av makter och motmakter som 

ställs emot varandra vid läsning. Det finns sociala auktoriteter, såsom exempelvis 

vuxna mot barn, som får ytterligare en maktposition genom att kunna påverka vilka 

texter läsaren har tillgång till (ibid. s. 112ff). De sociala auktoriteterna kan genom 

publiceringsstrategier, censur och olika former av regleringar ha direkt möjlighet att 

utnyttja sina maktpositioner. Som motpol till detta finns dock läsarens subjektiva 

tolkningar genom egna erfarenheter och uppfattningar, vilka kan gå emot 

auktoriteternas syfte med en producerad text. Dessa subjektiva läsningar kan därmed 

ses som en motmakt till de auktoritära maktutövarna (ibid.). Litteraturforskaren Perry 

Nodelman menar att vuxnas inställning till barns läsning är att litteraturen dels ska vara 

lärande och utvecklande, men samtidigt att barn ska skyddas från sådant som vuxna 

anser vara olämpligt (Nodelman 2008, s. 157f). Som ett resultat av detta, anser 

Nodelman, att barnlitteratur ofta tenderar att på samma gång vara både didaktisk och 

exkluderande (ibid. s. 158). 
 (…) the issue is still centrally about what adults desire for children – want them to know and not 

to know, want them to be. What adults believe is good for children is essentially what is good for 

adults, and what I have identified as the literature children need might be the better defined as the 

literature adults want and need children to need. 

                                             (Nodelman 2008, s. 158) 
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I vår studie har kritiska analyser gjorts av barnlitteratur, där särskilda aspekter belysts 

som problematiska med hjälp av queerteori. Dock bör det förtydligas att syftet med 

dessa analyser inte är att stämpla böckerna utifrån någon slags åsikt om kvalité, och att 

de borde anses som dåliga på grund av de problem som lyfts. Som Nodelman beskriver 

det kan det finnas en risk att belysa problematiken i barnlitteratur, då detta kan tolkas 

som ett sätt att skapa en ny typ av barnlitteraturkanon än den nuvarande. Syftet med 

textanalyserna i denna studie är snarare att belysa problemen för att det därefter ska 

kunna arbetas utifrån de premisserna.  

 

Det råder även delade meningar i forskning om vad som egentligen räknas som läsning 

i förhållande till vilket medieformat läsaren använder sig av. Idag är tillgången av text 

inte enbart kopplad till en fysisk tryckt upplaga, såsom den klassiska boken eller 

dagstidningar. Möjligheten att få tillgång till olika typer av text sker genom allt från tv-

program till internetsidor och vidare till digitala böcker. I Barnboken i samhället (2013) 

hänvisar Kåreland till psykologen och forskaren Roger Säljö som menar att det sätt 

som text idag konsumerar på är en absolut antites till läsande av linjär text (Kåreland 

s. 74). Då läsaren vid digital text kan förflytta sig som denne själv vill och läsa utvalda 

delar, menar Kåreland att det inte är detsamma som att läsa en bok (ibid.). Denna 

normativa syn på läsning delas med litteraturförespråkare och författaren Aidan 

Chambers, som i boken Böcker inom och omkring oss (2011) beskriver sin syn på vad 

läsning egentligen är. Chambers menar att det endast är den tryckta boken som kan 

kallas för bok, då inläsning av böcker eller digital text går att manipulera genom olika 

röstlägen eller alternativa format (Chambers, s. 105ff). Ett flertal olika studier visar på 

att medianvändandet bland barn och unga ökat markant de senaste åren (Kåreland 2013, 

s. 93f; Höglund 2012), men dessa undersökningar utelämnar ofta läsning av böcker i 

digitalt format. En studie publicerad av Åsa Hedemark, forskare i biblioteks- och 

informationsvetenskap visar även på att majoriteten av barns syn på läsning främst är 

kopplad till den tryckta boken (Hedemark 2011, s. 12). Många läsfrämjande projekt 

inom skola och bibliotek väljer att använda digitala verktyg som ett komplement till 

läsandet av den tryckta boken (Sandin s. 167ff), istället för att se det som ett valbart 

alternativ till själva läsandet. Resultatet i en studie av Peter Andersson, forskare i 

svenska, och Bitte Wilhelmsson Ramshage, pedagogikforskare (2010), visade även på 

att den grupp som var ovilliga att läsa föredrog att läsa text digitalt (Andersson & 

Wilhelmsson Ramshage s. 27). Biblioteksforskaren Anna Hampson Lundh visar i 

rapporten Talande böcker och läsande barn (2013) på att möjligheterna för barn med 

dyslexi och synskador ökat genom den digitala utvecklingen, både vad gäller utbud och 

den fysiska platsen att läsa talböcker på (Lundh Hampson 2013, s. 33f). Samtal med 

barn som talboksanvändare visar dock att det fortfarande råder en brist i utbudet, och 

att barnen önskade att fler böcker ska finnas inlästa (ibid. s. 29). 

 

Det förhållningssätt till läsning som genomsyrar denna uppsats innefattar läsning både 

som en tolkningsprocess och som en avkodning av symboler. Oavsett på vilket sätt ett 

barn läser, eller på vilken nivå barnets förståelse för texten ligger är det fortfarande 

läsning. Medieformatet på den text som läses är inte heller något som begränsar det 

som vi kallar läsning, då ett förnekande av exempelvis lyssnande på talböcker som 

läsning automatiskt utesluter synskadade eller dyslektiker som läsare. 
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Identifikation – en spegelbild eller en utvecklingsstrategi? 
Som det beskrevs i den inledande delen av den här uppsatsen har flera studier gjorts 

som visar på att det kan finnas en direkt koppling mellan barn och ungas läsförståelse 

och bristen på identifikation (Dolatkhah 2013, s. 123ff). En direkt orsak till detta skulle 

vara den skeva utgivningen av barnböcker (ibid.). Statistiska undersökningar visar att 

exempelvis utgivningen av översatt barnlitteratur från Sydamerika, Afrika och Asien 

är knapp, och att världsdelar utanför Europa och USA är underrepresenterade om man 

ser till böckernas innehåll (Kåreland s. 32f; Widholm 2012, s. 46). Det har även visat 

sig att svenska författare av barn- och ungdomsböcker väljer att i huvudsak förlägga 

böckernas handlingar till Sverige (Kåreland s. 33). 

 

Det råder dock delade meningar inom forskningen kring barns behov av identifikation 

vid läsning. Nikolajeva använder sig i boken Power, voice and subjectivity in literature 

for young readers (2010) av uttrycket identification fallacy, (Nikolajeva, s. 185) vilket 

skulle kunna översättas till ”identifikationsvillfarelse”. Nikolajeva menar att denna 

övertygelse om identifikation som vuxna förespråkar i frågan om barns läsning skulle 

vara ogrundad och att inställningen snarare förhindrar en utvecklingen av mogen 

läsning (ibid.). Vidare beskriver Nikolajeva hur viss pedagogik förespråkar läsaren som 

identifikationsobjekt, det vill säga en passiv roll där textens gång följs utan vidare 

reflektion (ibid. s. 186). Som kontrast har vi litteraturvetenskapen som istället 

framhåller läsaren som subjekt – en aktiv läsare som deltar i texten men har en 

självständig inställning gentemot textens föreskrivna ideologi (ibid.). Nikolajeva 

menar att så länge barn uppmuntras till att vara en passiv läsare, vara 

identifikationsobjekt, går det inte att förvänta sig att de samtidigt ska lära sig att vara 

kritiska, trots att många håller med om vikten att lära barn att bli kritiska läsare (ibid.). 

 

Vidare menar Nikolajeva att identifikation sällan diskuteras när det kommer till högre 

studier inom litteraturvetenskap. Som exempel frågar hon hur det går att läsa 

Shakespeare om vi samtidigt måste identifiera oss med Macbeth, och hänvisar sedan 

till Bertolt Brecht och dennes teori om verfremdungseffekt1 (ibid.). Nikolajeva menar 

också att litterära texter kan lära unga läsare att känna empati med andra, men att för 

att kunna lära sig det måste läsaren separera sig själv från de litterära karaktärerna 

(ibid.). 

 

I likhet med Kåreland (2013, s. 171) och Rönnberg (1997, s. 66) kopplar Nikolajeva 

identifikation till en direkt spegelbild av en specifik litterär karaktär. I inledningen 

beskriver vi vår definition av identifikationsbegreppet, vilken snarare tar sin grund i 

motsatta sidan av frågan. Vår definition av identifikation innefattar inte enbart att 

läsaren ska se en karaktär som en exakt kopia av sig själv, utan snarare att läsaren kan 

ha möjligheten att hitta vissa personlighetsdrag att känna igen sig i. Identifikation bör 

heller inte begränsas till just en specifik karaktär då det även är möjligt att känna igen 

sig i händelser, känslor och erfarenheter. Det går även att se möjligheten att känna igen 

sig i större samhällskontexter och i relationen till andra människor.  

 

Tenngart beskriver i antologin Barnlitteraturens värden och värderingar (Kärrholm & 

Tenngart red. 2012) hur litteraturförståelse lika mycket är en kognitiv process som en 

                                                 
1 För vidare läsning se exempelvis Balme 2008, The Cambridge Introduction to Theatre Studies 
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emotionell, och inte bara kan ses som en lingvistisk aktivitet (Tenngart 2012, s. 24). 

Med utvecklingspsykologin som grund menar Tenngart att barnlitteratur förmodligen 

är viktigare för människans kognition än vad vuxenlitteraturen är, då den förra möter 

hjärnor som håller på att utvecklas och vilka är mer mottagliga för påverkan (ibid. s. 

25). Vidare redogör Tenngart för några kognitiva aktiviteter som litteratur är med och 

påverkar, där stor vikt läggs vid hur yngre barn genom detta verktyg kan lära sig basala 

tankemönster som exempelvis olika kategoriseringar av världen såsom likheter och 

skillnader (ibid. s. 27). På samma vis kan böcker hjälpa till att ifrågasätta och 

problematisera dessa tankemönster, men Tenngart menar att syftena ändå är detsamma: 

”att utveckla fungerande och nyanserade kognitiva förhållningssätt till en komplex 

värld” (Tenngart 2012, s. 27). När barnen sedan blir äldre går de in i fasen att förstå sitt 

eget liv. Tenngart refererar här till Monika Fludernik, forskare i engelsk litteratur, som 

myntat uttrycket natural narratology, vilket Tenngart översätter till naturlig narratologi 

(Tenngart s. 29). Denna term kan förklaras som människans förmåga att själv göra 

berättelser av sitt eget liv. Genom att narrativisera egna erfarenheter och sin egen 

tillvaro skapar man ordning i det kaos som är världen (ibid.). Denna narrativitet skapar 

och tolkar vi överallt, och litteraturen är endast ett redskap i denna process (ibid.). 

 

Tenngart beskriver vidare hur det inom semiotiken ibland talas om ”det semantiska 

jaget” (ibid. s. 30). Det semantiska jaget är det jag som vi tror att vi är, vilket ges 

möjlighet att reflektera över genom läsning och litteratur där läsaren utan förpliktelse 

kan jämföra sig med andra människor (ibid. s. 32). Genom att kunna känna igen sig 

och identifiera sig, inte bara med specifika karaktärer utan även händelser och 

situationer, får läsaren hjälp att reflektera över sitt eget jag och sitt eget tillstånd. Det 

ges även språkliga verktyg åt läsaren till att kunna formulera sina egna erfarenheter och 

tankar, samt att det ges övning i att tolka andra människors inre tillstånd även i verkliga 

livet (ibid.). Tenngart menar dessutom att litteratära texter även har en mer 

grundläggande kognitiv nivå än så, vilken är att påminna läsaren om att denne inte är 

ensam i sina tankar och funderingar (ibid.). Informations- och medievetaren Catherine 

Sheldrick Ross publicerade 1999 artikeln Finding without seeking: the information 

encounter in the context of reading for pleasure. Författaren redogör där för resultaten 

från en intervjustudie med 194 stycken engagerade nöjesläsare gällande hur de väljer 

böcker och vilka böcker som haft stor betydelse för dem. I intervjuerna frågas bland 

annat informanterna om på vilka sätt “a book had made a significant difference in their 

lives” (Ross 1999, s. 791). Svaren sammanfattas i åtta punkter varav de som handlar 

om förebilder, bekräftelse på självkänsla, samband med andra/medvetenhet om att inte 

vara ensam (våra översättningar) (Ross 1999, s. 793ff) menar vi kan förstås som former 

för identifikation. Även om Ross studie baseras på vuxna läsares tankar kring 

identifikation anser vi det ändå vara relevant, då grundtanken om vad identifikation är 

inte behöver vara åldersbundet. 

Barnbibliotekariens arbete  
I forskningsantologin Barnet, platsen, tiden (Rydsjö, Hultgren, Limberg red. 2010a) 

presenteras forskning från olika kunskapsområden som är relaterade och relevanta för 

verksamhet inom barnbibliotek. I det avslutande kapitlet menar redaktörerna för 

antologin, som samtliga är forskare inom biblioteksområdet, att det ständigt finns ett 

behov av forskning kring barnbiblioteksverksamheter då det är ett ”besvärande 

outforskat område både i Sverige och internationellt” (Rydsjö, Limberg, Hultgren 



 

 18 

2010b, s. 284). Författarna menar även att det överlag inom forskningen för 

barnbibliotek finns ett överslag av inriktning på yngre barn och efterlyser en större 

bredd i forskningen kopplad till äldre barn (Rydsjö, Limberg, Hultgren 2010b, s. 284). 

Hur de definierar yngre barn framgår inte, men om man ser till antologins övriga kapitel 

kan man se en tematik som följer i linje med förskoleåldrarna. Vidare efterlyser Rydsjö, 

Limberg och Hultgren forskning kring bland annat barnbibliotekets uppdrag som 

samhällsinstitution, barnbibliotekets identitet samt barnbibliotekarieyrket som 

profession (ibid.). 

 

Rydsjö och Elf ger i kunskapsöversikten Studier av barn och ungdomsbibliotek (2007), 

ett urval av forskning riktat kring just barn i mellanåldern som biblioteksanvändare. 

Störst fokus läggs här på studier kring barns läsvanor och läslust, vuxnas syn på barns 

läsning samt hur barnbibliotekarier arbetar med olika lässtimulerande metoder och 

förhållandet till skola och undervisning (Rydsjö & Elf 2007, s. 119ff). Författarna 

menar dock att det material som de presenterar inte ger så många exempel på hur 

barnbibliotekarier arbetar med barns nöjesläsning (ibid. s. 133). 

 

Det finns en del litteratur om referenssamtal på bibliotek, en del av dem är närmast att 

betrakta som rena handböcker. Ett sådant exempel är Conducting the reference 

interview: a how-to-do-it manual for librarians (Sheldrick Ross, Nilsen & Radford 

2009). Lynne McKechnie (2009), forskare i informations- och mediastudier, har skrivit 

avsnittet om referenssamtal med barn och unga vuxna och bidrar med en lista på “Quick 

Tips for Meeting the Special Needs of Children and Young Adults” (McKechnie 2009, 

s. 145). Sammanfattningsvis kan sägas att de alla handlar om att skapa förtroende, 

lyssna, få låntagaren aktiv i referensprocessen och att ge samtalet tid (ibid. s. 145ff). 

Författaren har också satt ihop en lista att använda vid referenssamtal med vuxna som 

söker litteratur till barn (ibid. s. 152). 

 

Skildringar från det dagliga arbetet, egna erfarenheter och böcker av mer tipskaraktär 

ges regelbundet ut från BTJ Förlag. Dessa är inte att betrakta som forskning då de är 

av mer populärvetenskaplig karaktär. Exempel på böcker av detta slag är Från Gossip 

Girl till Harry Potter: Genusperspektiv på ungdomslitteratur (Nilson, M. 2010), På tal 

om böcker: Om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek (2005) och Läslust & 

lättläst: Att förebygga och reparera lässvårigheter och bevaraläslust (Ahlén, B & 

Norberg, I. 2003). Betonas bör att inte heller BTJ på något vis gör anspråk på att kalla 

sin utgivning för forskning utan benämner böckerna som “idé- och metodböcker, 

litteraturförteckningar, boktips och författarporträtt som gör det lättare att hitta rätt bok 

vid rätt tillfälle” (BTJb 2015). Söker man efter just råd och böcker av handbokskaraktär 

kan de dock vara relevanta. Vidare ger BTJ också ut böcker som speglar aktuella 

diskussioner och debatter som förs kring bibliotek och biblioteksutveckling. Sådana 

exempel är Försök att förstå - Folkbibliotek, rasism och platsens politik (Jones 2012) 

och Biblioteket i samhället: En gränsöverskridande mötesplats? (Stigendal 2008). 

 

Som vi berört tidigare pågår det sedan en tid diskussioner och undersökningar kring 

bibliotekariens förändrade yrkesroll, utbildningarnas innehåll och hur förutsättningarna 

på arbetsplatsen för att verkställa uppdraget ser ut. En del i de pågående diskussionerna 

rör bibliotekariers lästid. Fackförbundet Vision publicerade hösten 2011 en artikel 

(Warne 2011) som bygger på två enkätundersökning om lästid som fackförbundet 

skickat ut till sina medlemmar som arbetar på bibliotek. Den ena riktade sig till 
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bibliotekschefer. 37 % av de 136 stycken bibliotekschefer som svarat uppger att man 

reglerat vilka som ska ha lästid och hur mycket. På de återstående biblioteken har 

bibliotekarierna antingen ingen lästid alls eller så får de tid efter behov. Flera av 

bibliotekscheferna betonar att det är viktigt med lästid för att kunna prata med 

låntagarna om böcker, men i flera kommuner tas det mer eller mindre för givet att 

bibliotekarierna är så intresserade av böcker att de läser på fritiden. Artikelförfattaren 

hänvisar också till en andra enkätundersökning, riktad till bibliotekarier. Där svarar 75 

% att de inte har tillräcklig lästid för att göra ett bra jobb. 60 % uppger att de, trots att 

de inte är tillfreds med situationen, läser i jobbsyfte på sin fritid (Warne 2011). 

Bibliotekarier som läser på sin fritid diskuteras också under det seminarium vi tidigare 

nämnt, som hölls på Bok- och biblioteksmässan 2013 (UR Samtiden Bok och bibliotek 

2013). Litteraturforskaren Magnus Persson hänvisar till ett pågående projekt 

(Ehrenberg, Persson & Svensson 2013) om synen på skönlitteratur för vuxna på 

folkbibliotek och menar att bibliotekarier i allmänhet läser väldigt mycket. Persson 

hävdar dock att läsningen på icke betald tid blir något snäv och att det, för att få 

bredden, är viktigt att efterfråga betald lästid. I förstudien talar författarna om det som 

kvalitet: “När bibliotekarien själv får bestämma - eller inte läser uttalat för arbetets 

räkning- får kvalitetslitteraturen en viss prioritet framför underhållningen” (Ehrenberg, 

Persson & Svensson 2013, s. 42). Med betoning på att förstudien (Ehrenberg, Persson 

& Svensson 2013) består av ett väldigt litet underlag återger Persson att de erfar att 

bibliotekarierna i snitt har 12 minuter lästid per dag (UR Samtiden Bok och bibliotek 

2013). Projektet är nu avslutat, men rapporten kommer att färdigställas under våren 

2015, vilket således gör att vi inte kan ta del av den för vårt arbete. Karin Linder, 

ordförande i DIK, menar att problemet med betald lästid är att biblioteksvärlden å ena 

sidan hyllar bibliotekariernas frivilliga läsande men å andra sidan kräver de betald 

arbetstid (ibid.). Under seminariet påtalade också Margareta Rodin Lundberg, prefekt 

vid Bibliotekshögskolan i Borås, behovet av forskning om läsförmedling (ibid.). 

Avsaknaden av forskning om barnbibliotekarien som läsförmedlare gör att vi har valt 

att använda oss av intervjuer med barnbibliotekarier för att få inblick i 

arbetsförhållanden och för att kunna problematisera dem i rätt kontext. 

 

Bibliotekariens läsfrämjande arbete diskuteras i masteruppsatsen Den livsviktiga 

läsningen - En uppsats om litteracitet och bibliotekariers läsfrämjande arbete för barn 

och unga (Lampis Mörck & Halin 2014). I uppsatsen undersöks hur bibliotekarier ser 

på litteracitet och debatten kring denna. Författarna vill också undersöka hur 

bibliotekarier ser på sin roll i litteraturförmedlingssituationer. Metoden som används i 

studien är semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Lampis Mörck och Halin 

konstaterar att de under sitt arbete med studien upptäckt många beröringspunkter 

mellan litteracitet och bibliotekariernas läsfrämjande arbete, och finner 

bibliotekariernas arbete essentiellt för att nå höjd litteracitet. Författarna har funnit att 

informanterna känner sig påverkade av litteracitetsdebatten och att de anser att debatten 

är positiv då den gett nytt ljus åt situationen. Bibliotekarierna i studien konstateras 

förefalla väl medvetna om sin roll och sitt inflytande i förmedlingssituationer.  

 

Normkritiskt arbete 
I Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring (Bromseth & 

Darj red. 2010) samlas texter av forskare och praktiker verksamma inom såväl 
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museivärlden, statliga myndigheter och ideella organisationer som skola och högre 

utbildning. Bokens författare hade under flera år träffats innan antologins tillkomst i ett 

queerpedagogiskt nätverk och diskuterat utbildningsstrategier kring kön- och 

sexualitetsfrågor. Medlemmarna i nätverket har lett och deltagit i flertalet 

utbildningsprojekt vilka bland annat resulterat i artiklar, projektrapporter och ovan 

nämnda antologi. Här närmar sig socialantropologen Renita Sörensdotter (2010)  

queerteorin med det breda perspektiv som vi väljer i vår uppsats. Sörensdotter beskriver 

att genom att vidga begreppet queer till att omfatta även klass, ålder, funktionshinder 

och etnicitet går det att “ifrågasätta, dekonstruera och vidga” just dessa kategorier 

(Sörensdotter 2010, s. 135). Författaren menar att arbetet med att utmana och förändra 

begränsande normer kan äga rum i olika sammanhang som exempelvis företag och 

organisationer, vilket vi anser kan förstås som innefattande bibliotek. Sörensdotter 

beskriver också arbetet utifrån ett skolpedagogiskt perspektiv. Författaren konstaterar 

att en mångfald av strategier är en nödvändighet i queerpedagogiskt arbete. Som ett 

första steg måste pedagogen (den som förmedlar kunskapen, oberoende av pedagogisk 

examen eller ej) reflektera och vara medveten om sin egen positionering för att kunna 

exemplifiera hur normerna verkar i vardagen (ibid. s. 135ff). Vidare menar 

Sörensdotter att för att kunna tala om underordning måste vi använda de normativa 

begreppen generellt “för att i nästa andetag dekonstruera begreppet och visa på dess 

föränderliga och mångfasetterade innebörd“ (Sörensdotter 2010, s. 149). Vi tar med 

oss Sörensdotters pedagogiska forskning till analysen, då det inom biblioteksfältet allt 

oftare talas om bibliotekarien som pedagog (jfm Rivano Eckerdal & Sundin red. 2014).  

 

I boken Normkreativ (Vinthagen & Zavalia 2014) ges exempel på hur det med 

framåtsyftande metoder går att bygga normutmanande organisationer och 

verksamheter. Vinthagen och Zavalia vill med sin bok dela med sig av förhållningsätt 

och erfarenheter som formulerats och prövats genom workshops, samtal, föreläsningar 

och kurser de haft under åren (Vinthagen & Zavalia 2014, s. 7). Boken är alltså inte att 

betrakta som forskning utan mer som ett metod- och handledningsmaterial. Ett annat 

exempel på metodmaterial är I normens öga (Brade, Engström, Sörensdotter & 

Wiktorsson 2008). Författarna som är genusvetare och projektutvecklare, skriver att 

normerna påverkar vilka individer som synliggörs och vilken stämning som råder i 

sociala sammanhang. Den vänder sig till skolledning och personal i skolan och är tänkt 

att ge inspiration och redskap till den som vill arbeta med att skapa en jämlik skola 

(Brade et al, s. 14ff). Ovanstående två exempel är alltså inte akademisk forskning men 

de är bra som metod- och handledningsmaterial och det är också så vi använder dem i 

vår analys. 

 

Då det gäller normkritik förekommer det bland annat i uppsatser om Hbt-certifiering 

av bibliotek, där ett exempel på det är OVAN REGNBÅGEN: Inkluderande hbtq-arbete 

i Hallonbergen och på andra folkbibliotek (Pavlov & Westeman 2013). Här använder 

författarna queerteorins kritiska hållning till heterosexualiteten som norm i 

kombination med kunskapsorganisationsteori. De har gjort intervjuer med personer 

som varit involverade i Hallonbergens hbt-certifieringsarbete och därtill gjort studier 

av det fysiska och det digitala biblioteket. Pavlov och Westeman menar att 

folkbiblioteken för att kunna fullfölja sitt demokratiska uppdrag bör arbeta 

normkritiskt. De belyser vissa svårigheter med normkritiskt arbete, bland annat att det 

är resurskrävande både i form av tid och pengar. Vad gäller materialet finns en risk att 

regnbågshyllor och liknande befäster materialet som avvikande och författarna 
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rekommenderar därför att det istället ska spridas och göras synligt på flera platser i 

rummet.  

 

Normer i text 
Antologin Barnlitteraturanalyser (Andersson & Druker 2008) behandlar såväl 

klassiker av Elsa Beskow och Astrid Lindgren som mera moderna böcker av Gunilla 

Bergström och Pija Lindenbaum. I inledningen skriver redaktörerna Maria Andersson 

och Elina Druker som båda är litteraturvetare med fokus på barnlitteratur, om den stora 

historiska variationen där den enda gemensamma punkten är kategoriseringen 

barnlitteratur - böcker som skrivits, bearbetats eller utgivits för barn. Författarna 

problematiserar det faktum att barnlitteratur är för barn och handlar om barn, men att 

den speglar de vuxnas bild av barndomen (Andersson & Druker s. 7ff). Flera av 

bidragen skildrar lekens betydelse för möjligheten att utmana rådande ideal och försök 

till förändring av dem. Leken och fantasin kan vara ett redskap för barnet att hantera 

svårigheter eller rädsla (ibid. s. 8; s. 95). I kapitel fyra studerar Maria Andersson Elsa 

Beskows skildringar av bekanta miljöer vad gäller natur och kulturbundna sedvänjor, 

vilket Andersson menar var avsett att stärka fosterlandskärleken (Andersson 2008, 

s.57ff, jmf Kåreland 2013, s. 55). I slutet på kapitlet diskuteras representationen av 

andra kulturer och människor med annat ursprung än det traditionellt svenska i böcker 

(Andersson 2008, s. 66ff). Andersson tar avstamp i Topelius “Lasse liten”, Beskow och 

Lindgren som alla beskriver en etniskt homogen värld där personer med annat etniskt 

ursprung än det traditionellt svenska främst förekommer på resor till fjärran exotiska 

länder. Via exempel på andra barnboksförfattare, som Eva Susso och Anna Höglund, 

Pija Lindenbaum, Siv Widerberg och Cecilia Torudd, påpekar Andersson att “den vida 

världen inkorporerats i det svenska samhället och skapat en större etnisk och kulturell 

mångfald” (Andersson 2008, s. 66ff). Dock påtalar Andersson att det är slående hur 

ofta barnlitteraturens mångkulturella berättelser skildrar problem och kulturkrockar 

vilket innebär att det normbrytande tydligt får representera det avvikande. Hon 

efterlyser berättelser om vardagligheter med mångkulturella inslag och barn med annat 

utseende än det traditionellt svenska (ibid. s. 67). I kapitel sju närmar sig 

litteraturforskaren Mia Österlund genusskapande och tar Pija Lindenbaums figur Gittan 

som ett gott exempel på könskonstruktion (Österlund 2008 s. 107). Österlund menar 

att det med omvända stereotyper kan finnas en risk för vad hon kallar “genusparodi” 

då flickor som görs starka kan förlora sin femininet och “de blir transvestitiska hjältar” 

(Österlund 2008, s. 108). Hon anser att idealet skulle vara “flickskildringar som tar 

hänsyn till det flickspecifika utan att förakta det, samtidigt som egenskaper som tidigare 

tillskrivits pojkar integreras utan att konkurrera ut det flickaktiga” (Österlund 2008, s. 

108). Österlund nämner Alfons Åberg som ett gott exempel på en “tidig mjuk pojke” 

som inte är traditionellt maskulin i förhållande till våldsamhet (Österlund, s. 108). 

 

Problemet med att förändra stereotyper utan att därmed förlora skillnaden mellan 

flickor och pojkar diskuteras också av genusvetaren Ulrika Dahl i kapitlet ”Scener ur 

ett äktenskap” (2005, s. 48ff) i Queersverige (Kulick red. 2005). Dahl skriver om 

jämställdhet utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. Författaren fastslår att 

upplysningsmaterial om jämställdhet ofta handlar om att förändra den “traditionella” 

arbetsfördelningen mellan kvinna och man. Dahl menar att upplysningsmaterialets 

budskap är att om kvinnor mekar med bilen och män utför hushållssysslor så uppnås 
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jämlikhet, vilket författaren anser felaktigt (Dahl 2005, s. 51). För att jämlikhet ska 

uppnås menar Dahl att synen på pojkar och flickor måste utgå från den normativa 

bilden att de är olika. Förändringen kan ske då de uppmanas att förändra sina olikheter 

på individuella sätt (ibid. s. 60), för att därmed på sikt kunna bredda synen på jämlikhet.  

 

Barnlitteraturanalyser är inte så vanligt förekommande som ämne i examensarbeten 

inom BoI-fältet, däremot finns det relativt gott om sådana uppsatser inom 

litteraturvetenskapen och även inom lärarutbildningarna. Vi finner några uppsatser 

inom vårt eget fält, samtliga med fokus på genus. Ett exempel är Populära bilderböcker 

och genus: Genusstrukturerna i de mest utlånade bilderböckerna år 2007 (Edberg 

2008). Författaren analyserar både text, bilder och omslag och ställer detta mot 

Läroplan för förskolan (Lpfö98) som säger att förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Edberg använder sig av Maria Nikolajevas motsatsschema 

för textanalys som bygger på könsstereotyper och drar slutsatsen att det finns 

bilderböcker med både jämställda genusstrukturer och stereotypa sådana. Vidare gör 

Edberg iakttagelsen att nyare böcker generellt är mer jämlika än vad tidigare 

undersökningar visat. Författaren menar därmed att bilderböckers genusstrukturer 

verkar vara på väg mot den bild som läroplanen beskriver.  I Barndeckare och genus: 

En studie av genusstereotyper i barndeckare från år 2006 (Christoffersson & 

Emanuelsson 2009) undersöker författarna hur maskulina och feminina egenskaper 

uttrycks hos barn och vuxna karaktärer i barnböckerna i vald genre. Författarna till 

denna uppsats har konstruerat ett eget analysschema som även det utgår från 

Nikolajevas motsatsschema, trots att de anser att Nikolajevas schema har vissa brister. 

Christoffersson och Emanuelsson konstaterar att karaktärerna överlag inte beskrivs på 

ett genusstereotypt sätt, dock beskrivs de vuxna mer stereotypt än barnen. 

Uppsatsförfattarna gör två möjliga antaganden kring sitt resultat. Dels att författarna av 

ungdomsdeckare vill visa en jämställd syn på kvinnor och män, och dels att det finns 

en tendens i samhället idag att alla människor, även kvinnor, ska göras till män. 

Christofferssons och Emanuelssons studie är intressant för oss då den precis som vår 

valt Hcg-klassade böcker. 

 

 

Båda ovanstående uppsatser är intressanta för oss då de problematiserar frågor som är 

närbesläktade med de frågor vi undersöker i vår studie. Vår studie skiljer sig dock från 

samtliga ovan nämnda examensarbeten eftersom vi kombinerar textanalyser av 

barnlitteratur och intervjuer med barnbibliotekarier för vår analys. Den skiljer sig också 

på så sätt att vi i båda metoderna använder queerteorin som vårt arbetsredskap. Då vi 

läst andra examensarbeten som bygger på textanalyser har vi noterat att befintliga 

analysscheman, exempelvis Nikolajevas, har vissa brister. Vi menar att valet av 

queerteori för våra analyser skapar bättre förutsättningar för dessa.   

 

 



 

 23 

Teoretiskt perspektiv 

Vårt teoretiska ramverk grundar sig i den kritiska teorin där vi har använt oss av 

litteratur av företagsekonomen Mats Alvesson och forskaren i organisation och ledning 

Kaj Sköldberg, vilka skriver om kritisk teori på ett generellt plan. Vi har också använt 

litteratur av Gloria J. Leckie, John E. Buschmann och Lisa M. Given, vilka alla befinner 

sig i en amerikansk bibliotekskontext. 

 

Vår undersökning tar stöd utifrån en riktning inom den normkritiska queerteorin. Så 

som vi har valt att tolka och använda queerteorin i vår undersökning ser vi en direkt 

koppling till kritisk teori, vilken även den kommer att beskrivas i detta avsnitt. 

Queerteorin har sin grund i den feministiska diskursen (Rosenberg 2002, s. 63ff), 

vilken i sin tur kan ses som en förgrening inom såväl kritisk teori som postmodernism 

och poststrukturalism (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 351). Dessa teoretiska 

utgångslägen går även att applicera på biblioteksverksamheter inom vilka granskningar 

kan göras av såväl strukturer inom katalogiseringssystem som referenssamtal och 

kunskap kopplat till makt (Leckie, Given & Buschman 2010; Accardi, Drabinski & 

Kumbier 2010). 

Kritisk teori 
Grunden för den kritiska teorin ligger inom samhällsvetenskapen och har sitt ursprung 

i Frankfurtskolan som bildades i, som namnet antyder, Frankfurt under slutet av 1920-

talet (Alvesson & Sköldberg s. 289; Leckie & Buschman 2010). Som en motpol till ett 

positivistiskt synsätt, såg man samhällsvetenskapens uppgift som att klargöra 

förhållandet mellan empiriska sociala förhållanden och dessas historiska och 

samhälleliga kontexter. (Alvesson & Sköldberg s. 289f). Kärnan låg i hur dessa 

förhållanden hade utvecklats och återskapats, samt hur de kunde förändras. Sociala 

förhållanden är historisk skapade och visar på maktstrukturer som ”kan göras till 

föremål för radikal förändring”(Alvesson & Sköldberg 2008, s. 288). För att kunna 

motverka förtryckande och irrationella strukturer sågs samhällsvetenskapen som en 

källa för att utveckla kunskap (ibid. s. 290). 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) listar några huvudpunkter som utmärker den kritiska 

teorin och som vi har funnit lämpliga att tolka och utgå ifrån i vår undersökning. Dessa 

punkter grundar sig i det övergripande syftet att förstå och ifrågasätta antaganden, det 

vill säga normer, som påverkar människors förförståelse och handlingar. Genom att 

skapa sig kunskap kring historiska och kulturella kontexter och hur dessa direkt 

påverkar hur människan idag uppfattar sitt samhälle och även handlar därefter, skapas 

även ett erkännande av existensen av denna påverkan. Med hjälp av den kritiska teorin 

kan alternativa strategiska lösningar undersökas, vilka sedan kan fungera som metoder 

för att förändra rådande strukturer, såsom stereotypa normer. Genom dessa metoder 

kan sedan alla typer av maktstrukturer, oavsett storlek, synliggöras och det ges en chans 

att ifrågasätta påståenden och strukturer som påstås vara de enda sanningarna 

(Alvesson & Sköldberg s. 348).  
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De tidiga teoretikerna inom den kritiska teorin inriktade sig på ämnen som exempelvis 

historisk materialism, arbetsprocesser inom ett kapitalistiskt system, exkludering och 

ideologi, samt vardagslivets psykosociala processer (Lecki & Buschman 2010). Utifrån 

de grundtankar som teoretikerna vid Frankfurtskolan etablerade har sedan förgreningar 

såsom exempelvis strukturalismen och poststrukturalismen uppstått, där det återfinns 

namn som Michel Foucault och Jacques Derrida (ibid.). Gemensamt för dessa 

teoretiker som kom att se sig som en utbrytargrupp från Frankfurtskolan, var att man 

vägrade acceptera det västerländskt priviligierade positivistiska synsättet som var det 

dominerande sättet att se på verkligheten (Lecki & Buschman 2010). Istället 

förespråkades inkludering och demokratiskt rättvisa gentemot de grupper som kan 

definieras som ”de andra”, såsom personer med annan hudfärg än vit, kvinnor och 

homosexuella (ibid.). 

 

Alvesson och Sköldberg menar att man kan beskriva den kritiska teorin som en 

trippelhermeneutik inom de sociala sammanhangens kontext. Delvis innefattar teorin 

den enkla hermeneutiken där individen tolkar sig själv och sin egen subjektiva 

verklighet, och delvis den dubbla hermeneutiken vilken samhällsvetare använder sig 

av för att i sin tur tolka den tolkande varelsen. Slutligen går det att lägga till ett tredje 

led där det görs en kritisk tolkning av de strukturer och processer som påverkar både 

den enkla och dubbla hermeneutiken. Här tar man sådant som omedvetna processer, 

ideologier och maktförhållanden i beaktande (Alvesson & Sköldberg s. 349f). 

Queerteori 
Begreppet queer har blivit något som är svårt att definiera, och beroende på vem som 

tillfrågas kan svaret se olika ut. Ambjörnsson försöker i boken Vad är queer? (2006) 

ge sin tolkning av vad queer kan vara. Ambjörnsson menar att det centrala inom både 

den queerpolitiska rörelsen och som teori är att fästa uppmärksamhet mot sådant som 

anses vara normalt, det vill säga normer. Queer blir på så sätt ett redskap att använda 

för att påvisa och ifrågasätta det som för samhället ses som sanningar, och detta oavsett 

vilken form av normalitet vi talar om (Ambjörnsson 2006, s. 7ff).  

 

Som teori inom den akademiska världen uppkom queerteorin under 1990-talet. Den 

amerikanska filosofen Judith Butler var den som först uttryckte synen på kön som 

performativt, och traditionellt har queerteorin främst kommit att handla om normer 

kring kön och sexualitet (Fagerström & Nilson 2008, s. 16). Idag används queer ofta 

som ett samlingsbegrepp för lesbisk/gay/bisexuell/transsexuell, men Butler betonade 

att tanken med queer var att bryta upp kategorier, inte att det skulle bli ännu en 

kategorisering (Rosenberg 2006, s. 11). Även Ambjörnsson menar att queer snarare bör 

ses som ett förhållningssätt till det normativa än som en avgränsbar identitet 

(Ambjörnsson, s. 27). Butler talar i Genustrubbel (2007) om hur beskrivningar av 

normativt genus begränsar oss och våra beskrivningar av det mänskliga. Hon menar att 

då människor ser bilder av normativt manligt respektive kvinnligt tror de sig veta vilken 

anatomi personen har. Butler kallar detta naturaliserad kunskap baserad på en rad 

kulturella slutsatser. När inrotade kulturella uppfattningar visar sig inte stämma skapas 

en osäkerhet, vilket öppnar upp för möjligheten till reflektion. Det är då människor, om 

de tillåter sig att reflektera, kan förstå att det normativa är föränderligt och möjligt att 

revidera (Butler 2007, s. 35f).  
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Genusforskaren Tiina Rosenberg beskriver queerteori som en position för alla som vill 

kritiskt granska det heteronormativa (Rosenberg 2006, s. 15). Redan 2005 skriver dock 

Don Kulick, forskare i antropologi, att queerteorin gått vidare till nästa stadium, att 

teorierna från 1990-talet inte längre bestämmer att vi måste titta på könsöverskridande 

individer utifrån performativitetsteorin (Kulick 2005, s.13). Vidare lämnar författaren 

öppet för att olika perspektiv utgör “en generös fond mot vilken det egna materialet 

kan väljas och den egna analysen kan utvecklas och analyseras” (Kulick 2005, s. 13). 

Kulick konstaterar att queerteorin i Sverige blivit en del i den allmänna 

samhällsdebatten. Här har den, till skillnad från i exempelvis USA och England, 

införlivats som ett begrepp i kultursverige (ibid.). Mot bakgrund av Kulicks argument 

och att det gått ytterligare tio år förstår vi queerteorin ännu bredare, som ett kritiskt 

förhållningssätt till normer gällande identitet och positioner överhuvudtaget. Som en 

del i den kritiska och poststrukturalistiska teorin har queerteorin även en 

utgångsposition i tanken om normalitet kopplat till makt (Ambjörnsson s. 47). 

Historiskt sett har kategoriseringar av människor gjorts för att visa på vad som anses 

vara mer önskvärt än annat, exempelvis med hjälp av diagnostiseringar såsom 

hysteriska eller homosexualitet (ibid. s. 44ff). Även rasbiologin skulle kunna ses som 

ett historiskt exempel på maktutövning i form av indelning efter vad som anses vara 

bra och dåligt utifrån normativa föreställningar.  

 

Vi menar att grundinställningen inom queer, att bryta upp kategorier, går att överföra 

på alla typer av kategorier, exempelvis sådana som är definierade i 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Som vi förstår queerteorin är den inte särskilt 

tydligt definierad eller avgränsad, vilket lämnar utrymme för oss att välja hur vi vill 

använda den. Kulick befäster detta då han beskriver queerteorin som svår att tala om 

och förstå för att begreppet är medvetet vagt (Kulick 2005, s. 10). I vår studie är queer-

teorin det verktyg som låter oss undersöka normer utifrån ett så brett perspektiv som 

möjligt. Med inspiration från diskrimineringsgrunderna har vi studerat normer kring 

genus, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi vill 

betona att dessa termer inte är våra egna. Då vi är medvetna om att användandet av 

terminologin är problematisk har vi valt att använda termerna som de benämns i 

diskrimineringsgrunderna.  Utöver dessa studerar vi även normer kring klass och 

socioekonomisk status. Sörensdotter (2010) menar att genom att vidga queerteorin till 

att innefatta ovanstående normer kan det kritiska tänkandet öppnas för ständig 

utmaning (Sörensdotter 2010, s. 135f).  

 

Det har påbörjats diskussioner på bibliotek i frågor som bemötande, urval, 

metodutveckling och hbt-certifiering utifrån ett normkritiskt perspektiv (se t.ex. 

Rittvall 2015). Normkritiskt arbete börjar med att medvetandegöra och belysa de 

normer som omger en social gemenskap, en organisation eller samhället i stort. 

Vinthagen och Zavalia använder sig av begreppet normkreativitet och betecknar detta 

som ett förhållningssätt och metoder att förändra låsta normativa strukturer (Vinthagen 

& Zavalia 2014, s. 9ff). Författarna betonar att deras val att i normkritiskt arbete 

använda sig av kategorier “handlar [...] om en pragmatisk utgångspunkt för 

normkreativ förändring och inte om att påstå eller bekräfta någon sanning om 

respektive kategori” (Vinthagen & Zavalia 2014, s. 23).  

 

Begreppet normkreativitet beskriver handling och förändring vilket i förlängningen 

syftar till att eliminera risken för att cementera normer som kan vara stereotypa, 
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uteslutande eller kränkande. Normkreativitet hjälper till att direkt koppla samman teori 

med praktik, vilket vi återkommer till i vår diskussion. 
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Metod och urval 

Vid vårt insamlande av empiriskt material har vi valt att använda oss av två olika 

metoder för att därefter ställa resultaten bredvid varandra för att om möjligt tydliggöra 

sambandet dem emellan. De metoder vi har valt är textanalys och kvalitativa intervjuer, 

där de praktikbaserade intervjuresultaten avspeglar den kontext inom 

biblioteksverksamheter som texterna befinner sig i och arbetas med. Genom att 

använda oss av kvalitativa metoder ger det empiriska materialet oss mer djupgående 

aspekter som möjliggör en konstruktiv diskussion av de praktiska förutsättningarna. 

Textanalys som metod 
Vår studie grundar sig i textanalyser av fyra böcker riktade till barn i åldern 9-12 år. 

Statsvetarna Kristina Boréus och Göran Bergström menar att en av grundpelarna vid 

en textanalys är den retoriska delen, det vill säga hur människor använder sig av olika 

former av språk och text för att göra sig hörda och förstådda (Boréus & Bergström 

2012, s. 91f). Framförallt är det retoriska begreppet ethos som kommer att vara 

framträdande i denna studie. Med ethos menas det sätt som avsändaren framställs på, 

och hur denna kan påverka mottagaren (Boréus & Bergström, s. 92; Boréus 2011, s. 

137). Vid en textanalys skulle författaren vara i fokus, och hur denne kommunicerar 

med sina läsare för att framställa sin egen karaktär som denne vill bli sedd. I denna 

studie har ethos snarare flyttats över till huvudpersonerna i böckerna, och hur dessa 

framställs, då barn allt som oftast inte reflekterar över författaren. 

 

En viktig aspekt att ta hänsyn till inför en analys av en text är dess genre. Beroende på 

vilket sammanhang en text är producerad och konsumerad i, ser utformningen och 

syftet med texten olika ut (Boréus 2011, s. 132f). En text kan vara allt ifrån ett politisk 

manifest i syfte att informera, till en bilderbok i syfte att lära eller roa ett litet barn. Det 

som även är viktigt att ha i åtanke vid en textanalys, och som går hand i hand med 

textens kontext, är läsarens subjektiva tolkning av en text. Det är här som Dolatkhahs 

M som i meningsskapande kommer in i bilden (Dolatkhah 2010, s. 106ff). Dolatkhah 

menar att läsforskare tampas med problemet att olika personer ofta läser en text på olika 

sätt (ibid. s. 107), och i och med det finns det lika många tolkningar som det finns 

läsare. Som exempel ger Dolatkhah hur religiösa traditioner har vuxit fram genom olika 

tolkningar av samma skriftliga källa (ibid.). Vidare refererar Dolatkhah till forskaren 

Jonathan Rose som i sin tur menar att forskare som arbetar med textanalyser ofta begår 

ett misstag som Rose kallar “det receptiva felslutet” (Dolatkhahs översättning 2010, s. 

107). Detta misstag skulle innebära att textanalytiker antar att andra läsare uppfattar 

och upplever en text på samma vis som denne själv. Rose menar att forskarna borde 

fokusera på läsarresponser istället för att se sina egna tolkningar som sanningar (ibid.). 

 

Skönlitterära texter, som är den typ av text vi har analyserat, kan enligt Pär Widén, 

forskare i pedagogik, benämnas privata texter (Widén 2009 s. 141). De har författats 

av en enskild skribent och är av informell och privat karaktär. Utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv som traditionellt talar om tre analytiska dimensioner antar vi i vår textanalys 

den tredje dimensionen (ibid. s. 140). Det innebär att vi har undersökt hur samhällets 
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sociala strukturer beskrivs i böckerna. Vi har också velat förstå hur texten skildrar 

dominerande samhällsnormer, värderingar och idéer. Då vi är särskilt intresserade av 

kategorisering och identitet utifrån barns behov av möjlighet till identifikation har vi 

antagit ett normkritiskt perspektiv, där vi riktar in undersökningen mot queerteorin för 

att kunna anta ett så brett perspektiv som möjligt. Som inspiration till analyserna finns 

diskrimineringsgrunderna, dock använder vi inte praktiskt allihop. Viktigt här är också 

att förtydliga att normer per automatik inte är dåliga, då normer behövs som grund för 

all mänsklig interaktion. De verkar i olika grad och en del av dem är mer problematiska 

än andra. Vi är också medvetna om att det finns en risk att i normkritiska studier råka 

befästa skillnader istället för att belysa dem. 

Urval vid textanalyser 
Urvalet till textanalyserna har gjorts utifrån utlåningsstatistik över böcker 

klassificerade som Hcg, det vill säga skönlitteratur för barn i mellanåldern 10-12 år (e-

SAB s. 131). Till denna grupp inkluderar vi även 9-åringar, då det är så bibliotekarier 

pratar om denna åldersgrupp ute i biblioteksverksamheterna. Statistiken har efterfrågats 

från folkbibliotek i två skånska kommuner, en större och en mindre (se Bilaga 3). För 

vår analys har vi valt ut Jeff Kinneys bokserie Dagbok för alla mina fans och titlarna 

Gregs bravader (2008) och Den bistra sanningen (2012) vilka är den första och den 

femte boken i serien. Kinneys bokserie ligger på de översta fem platserna i 

utlåningsstatistiken. För att få något att jämföra med gick vi några poster längre ner i 

listan, men vi rör oss fortfarande bland topp 10. De andra två titlarna vi valt är Ingelin 

Angerborns Rum 213 (2011) och Tredje tecknet (2013). Angerborn och Kinney är 

intressanta att jämföra då de rör sig i olika kontexter: Kinney är man och lever i USA, 

Angerborn är kvinna och lever i Sverige. 

 

Ett par saker bör tas i beaktande då ett urval görs utifrån statistik som vi gör i vår studie. 

Utlåningsstatistiken vi utgår från visar egentligen bara vilka Hcg-klassade böcker som 

är mest utlånade. Statistiken säger inte något om vem som lånat boken, eller ännu 

mindre vem som faktiskt läst den. Den kanske inte alls lånas mest av barn i ålder 9-12 

år som klassningen avser. En avvikelse i riktigheten förekommer också då vissa titlar 

finns i betydligt fler exemplar på biblioteket än andra. Vi är medvetna om dessa brister, 

men väljer ändå att göra urvalet från lånestatistiken för vår studie. Om det fanns mer 

tid skulle exempelvis barnen kunna tillfrågas om vad de läser, antingen med hjälp av 

enkäter eller intervjuer. 

 

Det finns flera olika skäl till att vi har valt att analysera böcker som riktar sig till barn 

i den så kallade slukaråldern. Som uttrycket säger konsumerar många barn i just åldern 

9-12 en väldig mängd böcker. Litteraturforskaren Åsa Warnqvist (2012) har i sin 

forskning presenterat statistik som visar att det procentuellt sett är flest läsare bland 

barn och unga i åldrarna 9-14 under en genomsnittlig vecka (Warnqvist s. 329). De 

flesta barn i den åldern börjar kunna läsa relativt obehindrat själva och väljer i högre 

grad själva vad de ska läsa än yngre barn. Barn i denna ålder är ofta nyfikna och 

uppmärksamma och suger åt sig av allt de finner intressant eller spännande. Tenngart 

(2012) menar att litteratur har stor betydelse för såväl kognition som emotion då den 

skapar, bekräftar, medvetandegör och sprider tankemönster. Författaren påpekar vidare 

att barnlitterära texter måhända är viktigare än vuxenlitteratur då den möter mänskliga 

hjärnor under utveckling som därmed är mera mottagliga för påverkan (Tenngart s. 

24f). Vi har valt att fokusera urvalet vid böcker skrivna av samma författare och som 
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kan sägas tillhöra en bokserie. Detta för att kunna undersöka om det finns någon 

kontinuitet i framställandet av de normer vi hittar i böckerna. I en rapport byggd på 

intervjuer med barn i 10-års ålder (Hedemark 2011) framkommer det att ett relativt 

vanligt sätt för barn att välja ut sin läsning är att välja fortsättningen av en bok de gillar: 

”Det är ju så bra med böcker att det finns fortsättningar och då är den ju lika bra som 

den första också” (Ellen se Hedemark 2011, s. 26). Även andra studier utförda av 

biblioteksforskare visar på att barn gärna väljer att läsa böcker inom samma bokserie 

eller av samma författare (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994 s. 55ff; Ross, McKechnie 

& Rothbauer 2006, s. 82ff; Lundgren 2000, s. 62) Att välja böcker inom samma serie 

är någonting som ger barnet trygghet och kontinuitet i läsandet med hjälp av 

återkommande karaktärer och referering till händelser i tidigare böcker (Ross, 

McKechnie & Rothbauer 2006, s. 82f). 

 

Det bör dock klargöras att det finns en problematik i att vi som vuxna uppsatsförfattare 

analyserar texter skrivna för barn. För att undvika det receptiva felslutet måste 

medvetenhet finnas kring att barn som läser de böcker som vi har valt att analysera kan 

läsa dem på lika många sätt som det finns läsare. De analyser vi har gjort följer en 

ideologi som inte alla läsare, och framför allt inte alla barn, har en förförståelse om. 

Litteraturvetaren Tuva Åkerström fastslår att det ofta händer att vuxnas värderingar vid 

läsning av en bok inte stämmer överens med ett barns upplevelse vid läsningen av 

samma bok (Åkerström 2012, s. 78). För att ta reda på varför just dessa utvalda böcker 

är de mest utlånade på biblioteken bör en studie direkt inriktad på barn som informanter 

göras, en undersökning vi inte har möjlighet att göra här. 

  

 

Intervjuer som metod 
Vår undersökning bygger även på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 

bibliotekarier som arbetar mot barn i olika biblioteksverksamheter. Intervjuerna har 

som syfte att främst vara underlaget för den kontext som textanalyserna har satts i 

relation till. Inför intervjuerna hade vi förberett oss genom att göra textanalyserna av 

våra utvalda barnböcker. Det kändes angeläget att ha ämneskunskap, att känna 

materialet innan vi skulle träffa informanterna och prata med dem om 

förmedlingsarbete. Att detta är av stor betydelse betonar psykologerna Steinar Kvale 

och Svend Brinkmann (2014, s. 149f). Viktigt i sammanhanget är också att beakta att 

vi båda har en förförståelse om den aktuella arbetsmiljön (ibid. s. 150). Vi har båda 

erfarenhet av arbete på bibliotek, om än begränsad sådan. Vi känner miljön och är 

bekväma i att möta bibliotekarier som kollegor. Detta innebär också att vi båda har en 

viss erfarenhet av referenssamtal. Naturligtvis är det oundvikligt att våra egna 

erfarenheter påverkar vår analys. 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun syftar främst till att få en inblick i informantens 

vardagsvärld genom dennes subjektiva beskrivningar av det aktuella ämnet (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 46f). Samtalet och orden står i fokus och syftet är att leta efter 

nyanserade beskrivningar som kan ge olika variationer av informantens upplevelser 

(ibid. s. 47).  
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De intervjuer vi har genomfört har varit semistrukturellt utformade, det vill säga att de 

förbereddes med hjälp av en intervjuguide (se Bilaga 2), vilken inte innehöll några 

slutna frågor utan snarare öppnade upp för ett vardagligare samtal mellan informanten 

och intervjuaren (Kvale & Brinkmann 2014, s. 45f; Eriksson- Zetterquist & Ahrne 

2013, s. 36f). Denna halvstruktur ledde till att frågorna ibland ställdes i en annan 

ordning än vad som framgår av intervjuguiden, vilken snarare fungerade som en 

minneslista för intervjuaren. Endast en av de fyra informanterna efterfrågade 

intervjuguiden på förhand, vilket administrerades via mail. Denna informant hade gjort 

anteckningar inför intervjun och var mån om att få framföra det hon funderat på. 

Samtliga intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplatser, vilket kändes naturligt 

eftersom våra frågor rör sig kring dem som yrkespersoner. Vi tyckte också det var 

rimligt att vi tog oss till deras arbetsplatser så att vi tog så lite tid som möjligt från dem. 

Intervjuerna ägde rum under 2-5 mars 2015. Vi var båda närvarande vid alla 

intervjutillfällena, men en av oss var ansvarig för intervjun och var den som främst 

ställde frågorna. Den andre förde stödanteckningar, såg till att samtliga frågor 

besvarades och flikade någon gång in med en nyuppkommen följdfråga. Intervjuerna 

spelades in, med informanternas godkännande, och har därefter sammanfattats. Vi satt 

tillsammans och lyssnade, ringade in de teman som återfinns i våra forskningsfrågor 

och sammanfattade varje intervju i text. Transkribering har genomförts vid relevanta 

avsnitt för analysen och vid direktcitat. Vid transkriberingen har vi utelämnat pauser, 

harklingar och hummanden. Språket har, naturligtvis utan att förändra det som sagts, 

gjorts om till skriftspråk. 

 

Vid intervjuerna har vi sett över etiska aspekter som bör tas i beaktande såsom 

anonymitet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 105ff). Vi har här tagit hänsyn till 

respondenternas namn och arbetsplatser. Arbetsplatserna kommer inte att nämnas i 

uppsatsen och de personnamn som förekommer i sammanfattningarna av intervjuerna 

och i analysen är fiktiva. Detta var något vi informerade informanterna om redan vid 

den första kontakten och sedan förtydligade vid det direkta mötet. Som avslutning på 

intervjuerna erbjöd vi alla informanterna att få feedback efter avslutad studie. Samtliga 

var positiva till detta och vi kommer att skicka dem den färdiga uppsatsen via mail.  

 

Under intervjuerna blev vi medvetna om hur olika situationerna var, något som måste 

tas i beaktande då vi gör våra analyser. Vi förstod att informanterna hade väldigt 

varierande förförståelse vad gäller begreppet normkritik vilket avspeglades i de svar vi 

fick. Värt att reflektera kring är huruvida informanterna föreföll bekväma med 

intervjusituationen eller ej och hur det påverkar resultaten. En något obekväm 

informant kanske försöker lämna svar som ska motsvara det intervjuaren är ute efter. 

 

Utifrån intervjuerna och det resultat som textanalyserna ger gör vi en slutgiltig analys. 

I denna analys diskuterar och problematiserar vi bibliotekariernas arbetsuppgifter kring 

det material de förmedlar. 

Urval vid intervjuer 
För våra intervjuer kontaktade vi via mail fyra barnbibliotekarier som arbetar vid olika 

stora folkbibliotek i Skåne. En av informanterna valdes på grund av att vi sedan tidigare 

kände till dennes arbete kring normkritiska frågor. För övrigt gjordes urvalet av 

informanter främst utifrån arbetsplatsernas funktion och geografiska läge. Två av 

biblioteksverksamheterna fungerar som stadsbibliotek i ett par större städer i Skåne. 
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Det tredje fungerar som stadsbibliotek på en mindre ort nära en storstad. Det fjärde 

biblioteket är ett kombinerat folk- och skolbibliotek i en småort i direkt förbindelse 

med en mindre stad i Skåne. Vi vill undersöka om det finns någon skillnad i 

bibliotekariernas förmedlingsarbete beroende på verksamhetens uppdrag. Detta för att 

få en så bred bild som möjligt utifrån bibliotekariernas olika arbetsförutsättningar. 
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Resultat och diskussion 

I följande kapitel presenterar vi resultatet av vår studie och diskuterar detta utifrån det 

teoretiska perspektiv som genomsyrar denna uppsats. Det empiriska materialet i vår 

studie består av textanalyser och kvalitativa intervjuer, vilket vi har analyserat utifrån 

ett queerteoretiskt perspektiv. De titlar vi har valt ut för våra textanalyser är Gregs 

bravader, Den bistra sanningen, Rum 213 och Tredje tecknet. Vi har genomfört 

intervjuer med fyra barnbibliotekarier på olika stora folkbibliotek i Skåne. 

Informanterna har tilldelats fiktiva namn och deras arbetsplatser kommer heller inte att 

nämnas.  

 

Genom våra textanalyser av de utvalda barnböckerna och de intervjuer vi har 

genomfört går det att urskilja återkommande aspekter som öppnar upp för vidare 

diskussion. Utifrån textanalyserna har likheter och skillnader kring normativa 

skildringar uppkommit, och genom intervjuerna har det aktuella materialet tilldelats en 

kontext där även barnbibliotekarierna hamnar i en maktstruktur som kan vara svår att 

bryta sig lös från. Återkommande reflektioner hos informanterna är frågor kring kvalité 

och den rådande barnboksutgivningen i förhållande till normfrågor. Vi vill här betona 

att vi återger informanternas syn på BTJ och den makt de besitter.  

 

Kapitlet inleds med de textanalyser som gjorts av utvalda barnböcker. Därefter följer 

de synpunkter som våra informanter har kring identifikation vilka ställs i förhållande 

till resultaten av textanalyserna. Vidare problematiserar vi vuxnas maktposition i 

förhållande till barns läsning, vilket därefter följs av ett större avsnitt som behandlar 

barnbibliotekariers utmaningar i det normkritiska arbetet. Här diskuterar vi faktorer 

som barnboksutgivningen, materialens format, lästid och normkreativitet.  

 

Kinneys Dagbok för alla mina fans 
Jeff Kinneys bokserie Dagbok för alla mina fans kretsar kring pojken Gregs liv, där 

läsaren får ta del av både roliga och, i Gregs ögon, pinsamma händelser i dennes vardag. 

Greg går på middle-school och hans strävan efter att vara populär är någon som 

genomsyrar hans vardag. Läsaren får följa Greg genom olika händelser och anekdoter 

ur hans vardag, ofta för Greg pinsamma sådana. Böckerna om Greg är skrivna i 

dagboksformat, med ett typsnitt som påminner om handskriven text. Sidorna är 

linjerade för att förstärka känslan av skrivbok, och de är även rikligt illustrerade. 

Gregs bravader  
Gregs bravader (2008) är den första boken om Greg, vilken startar med att Greg 

understryker att det verkligen inte är en dagbok han skriver i utan en loggbok. Greg vill 

absolut inte att den ska förväxlas med en dagbok, och ingen får heller veta att han 

skriver i den. Skulle detta läcka ut skulle det bli oerhört pinsamt för Greg (Kinney, s. 

7). Redan i inledningen går det alltså att utläsa en ovilja till dagböcker, vilka allt som 

oftast kopplas samman som något som flickor gör. Detta förstärks i seriens andra bok 

Rodrick regerar (2009), där Gregs bästa kompis Rowley också får en dagbok, vilken i 
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Gregs ögon är en typisk dagbok för tjejer då den pryds med hjärtan och titeln ”Ljuva 

hemligheter”(Kinney 2009 s. 97). 

 

Kategoriseringen utifrån manligt och kvinnligt fortsätter genom boken, där 

manlighetsnormen gör tydligast avtryck. Greg berättar att för att tjejer ska gilla en kille 

måste han vara rik, ha speciella kläder och en snygg häck. När de var yngre räckte det 

med att vara den snabbaste löparen (Kinney 2008, s. 12). Här räknas alltså upp 

normativa standarder för mäns ekonomiska förutsättningar, utseende och som aktivt 

fysisk varelse, vilka ses som avgörande för att någon från det andra könet ska tycka om 

en. Den fysiska aspekten återkommer även när Greg beskriver hur hans föräldrar 

handskas med situationer där de blir arga på honom. Gregs pappa blir arg och kastar 

saker omkring sig, medan hans mamma listigt funderar ut ett straff som kan dyka upp 

när man minst anar det. (ibid. s. 45f). 

 

Även på idrottslektionerna i skolan blir den normativt manliga kroppen det centrala. 

Killarna och tjejerna blir uppdelade i olika grupper, där pojkarna får lära sig att brottas, 

medan tjejerna har gymnastik. Brottning är jättepopulärt hos killarna, så därför tänker 

Greg att han måste träna hårt för att inte blir sämst, vilket han inte vill vara. Greg 

bestämmer sig för att börja styrketräna för att bygga muskler, så att han kan bli bäst i 

brottning (ibid. s. 82ff). Dessutom tänker Greg att det kan komma till användning till 

våren när de kommer spela fotboll på idrotten, eftersom lagen brukar delas in i utan 

tröjor och med tröjor. Greg brukar alltid hamna i laget som måste spela med bar 

överkropp, och han tror att lagen delas upp på detta vis för att de som är utan tröjor ska 

skämmas över sina otränade kroppar (ibid. s. 92f). 

 

Den normativa bilden av flickor är även den genomgående i Gregs bravader. Den 

övergripande bilden av tjejer är att de är ytliga. Ovan beskrivs hur tjejer vill att killar 

ska vara för att de ska tycka om en. Detta återkommer när eleverna får tävla om att rita 

serier till skoltidningen. Ett par tjejers bidrag handlar om att tjejer äger när de dissar en 

kille genom att säga att han är ful (ibid. s. 179). Att tjejer är fixerade vid yta beskrivs 

även vid en annan lektion där eleverna får i uppgift att konstruera en robot. Tjejerna 

tycker direkt att de ska göra en robot som kan ge dejtingråd och har tio olika nyanser 

av läppglans inbyggd i fingertopparna (ibid. s. 154). Detta leder till att barnen delar in 

sig i en kill- och en tjejgrupp eftersom killarna tycker att tjejernas idé är idiotisk. Greg 

hänvisar därefter till killgruppen som ”alla seriöst arbetande samlade” (Kinney 2008, 

s. 154). 

 

Bilden av flickor som modersfigurer uppkommer när Gregs bästa kompis Rowley 

bryter handen. Tjejerna bjuder in Rowley till deras bord i matsalen på lunchen, så att 

de kan mata honom. Denna beskrivning följs av en illustration av två tjejer som matar 

Rowley med en sked och den klassiska repliken vid matning av barn: ”Här kommer 

flygplanet” (Kinney 2008, s. 148). 

  

Att kopplas samman med saker som flickor gör återkommer som någonting negativt 

genom boken. Greg berättar att han önskade sig Barbies drömhus i julklapp när han var 

sju år. Han förtydligar dock att det INTE är för att han gillar tjejleksaker, utan för att 

det ska bli ett fort till hans leksakssoldater (ibid. s. 122f). Gregs pappa blev jättearg när 

han såg önskelistan och sa till Greg att skriva en ny lista och välja sådana saker som 

passar pojkar. Mamman tyckte däremot att det var bra att Greg får experimentera med 
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olika leksaker (Kinney 2008, s. 123). När Greg sedan får en Barbiedocka av sin 

morbror, och inte ett hus på grund av missförstånd, blir pappan inte heller glad och 

säger att Greg antingen ska kasta bort den eller ge den till någon insamling (ibid. s. 

124). Greg behåller i alla fall dockan och lägger till ett ”okej, jag erkänner att jag kanske 

tog fram och lekte med den någon gång också.”(Kinney 2008, s. 124). Greg behöver 

alltså ursäkta sig för att han lekte lite med dockan, vilket skulle vara ett nederlag för 

honom som pojke att göra något sådan. 

 

De mest framträdande normativa identifieringarna i Gregs bravader kretsar kring 

könsroller. Någon karaktär med någon annan sexuell läggning än heterosexualitet 

beskrivs inte, och inte heller någon med funktionsnedsättning. 

 

Vithetsnormen är inte heller något som problematiseras i boken, men en liten hint ges 

vid ett tillfälle om att Greg lever i ett normativt västerländskt samhälle. Greg pratar om 

längdskillnader mellan honom och andra pojkar på skolan, där han refererar till en kort 

pojke som ”såna som Chirag Gupta” (Kinney 2008, s. 9). En pojke med icke-

västerländskt klingande namn får här representera människor som står utanför normen, 

och definieras som något främmande med ordvalet ”såna som”. 

 

Den bistra sanningen  
Den bistra sanningen (2012) är den femte boken i dagboksserien. Oviljan till att skriva 

dagbok verkar vara försvunnen, det diskuteras inte alls i den här boken. 

 

Kategoriseringen populära och inte populära ägnas stort fokus genom hela boken. 

Redan i inledningen funderar Greg över vem som skulle kunna bli hans nya bästis 

eftersom han och Rowley har bråkat. Han presenterar möjliga kandidater, men de har 

alla egenheter som gör dem olämpliga (Kinney 2012, s. 8ff). Greg berättar att han har 

fått en mattebok som tillhört en av de mest populära killarna i klassen över. Han menar 

nu att det ska ge honom en massa poäng i popularitet att gå omkring med den. Året 

innan fick han däremot en bok som en nörd haft vilket inte direkt höjde hans 

coolhetsfaktor i skolans korridorer (ibid. s.15ff). Den tidigare kompisen Rowley tillhör 

inte de populära killarna, något som Greg ideligen påpekar. Han påpekar att Rowley är 

“ett av de där barnen som alltid kommer att ligga några år efter alla andra i 

utvecklingen. Rowley kan inte ens knyta sina skor själv, för han är den sorten som har 

kardborrband på allting” (Kinney 2012, s. 27). Greg menar att det borde ringt en 

varningsklocka hos honom när Rowley var imponerad av att Greg kunde knyta skor 

(ibid. s. 28). Senare i boken får Greg tandställning och han anser att det är tydligt att 

tandläkare försöker ödelägga hans sociala liv (Kinney 2012, s. 103). 

 

Ålder är ett återkommande tema som uttryck för popularitet eller inte. Greg och några 

andra blir inbjudna till ett party hemma hos en kille i årskursen över dem. Dock visar 

det sig sedan att den enda anledningen till att de blev bjudna var att han skulle använda 

de yngre som betjänter (Kinney 2012, s.218). Det händer någon gång att farfar kommer 

och är barnvakt åt Greg och hans bröder när föräldrarna är bortresta. Det Greg minns 

tydligast från förra gången farfar var barnvakt är att farfar skjutsade honom till 

basebollträningen på fel dag och fel plats (ibid. s. 118). Allt blir tokigt denna gång 

också. Farfar är vimsig, glömsk och gör allt som när barnen var små. Tydligt är att det 

beror på hans ålder (Kinney 2012, s. 118f). Gregs gammelfarmor Gammie limmar ihop 
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legobitar för att hon inte gillar att ha småbitar utspridda överallt och hon har karameller 

som är så gamla att Greg blir sjuk av dem (Kinney 2012, s. 206f). 

 

Kategoriseringen utifrån manligt och kvinnligt är också mycket framträdande hela 

boken igenom. Gregs farbror Gary ska gifta sig för fjärde gången och det framgår 

tydligt att det ligger missförstånd rörande hans ekonomiska situation bakom hans 

attraktionskraft. Enligt Greg hade fru nummer ett inte gått med på giftermål om hon 

vetat att Gary jobbade som utklädd drake på barnkalas (Kinney 2012, s. 43). Fru 

nummer två trodde att han hade mycket pengar på banken (ibid. s. 43). Mäns 

ekonomiska standard är alltså avgörande för att mannen ska vara attraktiv. 

 

Den normativa bilden av flickor och kvinnor är även den mycket tydlig i Den bistra 

sanningen. Gregs mamma ska börja studera och det tycker Greg inte alls om: “Mamma 

är ALLTID hemma när jag kommer hem från skolan, och så vill jag att det ska 

vara”(Kinney 2012, s. 61). Plötsligt får pappan, Greg och hans bror börja laga mat. 

Greg beskriver hur allting blir total katastrof där hemma eftersom ingen av dem har 

den minsta aning om vad de sysslar med (ibid. s. 61ff). Familjen anställer ett 

hembiträde eftersom föräldrarna är överens om att “saker och ting hemma hos oss hade 

börjat tappa stilen ända sen hon började studera” (Kinney 2012, s. 124). Efter en termin 

bestämmer dock mamman att hon inte ska studera vidare och Greg tycker det är 

underbart att saker och ting återgår till det normala (ibid. s. 220). 

 

Flickor som modersfigurer beskrivs då eleverna ska ta hand om var sitt ägg under ett 

dygn och ha med det helt tillbaka till skolan. Alla flickorna pyntade sina ägg och 

klarade att hålla dem hela. Pojkarna däremot kastade dem på varandra och på skåpen i 

skolan. Alla utom Rowley som hade ritat en gubbe med krita på sitt och tog med det 

helt tillbaka. Återigen blev alltså Rowley avvikande och liknad vid flickorna (Kinney 

2012, s. 104ff). Just att liknas vid flickor och de saker flickor gör är mycket tydligt 

negativt beskrivet. Greg och Rowley blir vänner igen i slutet på boken. Rowley ger 

Greg en medaljong med texten “bästa vänner”, men Greg tänker inte ha den på sig 

eftersom den är för tjejer (ibid. s. 223). 

 

Det finns inga som helst normbrytande beskrivningar av vare sig familj, bostad, 

nationalitet, sexualitet eller funktion i boken. De personer som bryter normen gör det 

för att de inte är populära, och det framställs som ensidigt negativt. 

 

Angerborns mysrysare  
Ingelin Angerborn har gett ut ett tjugotal böcker, bilderböcker och kapitelböcker på 

olika nivåer för mer eller mindre vana läsare. För barn i slukarålder, ca 9-12 år, skriver 

hon skräck- och spökhistorier blandat med vänskap och kärlek. De handlar alla om 

tjejer som får kontakt med någon som levt i en annan tid. Samtliga böcker är helt 

fristående och ingen av böckernas karaktärer återkommer i någon annan bok. Dock 

fungerar de lite som en serie för läsaren då de är skrivna av samma författare och bygger 

på samma tema. Böckerna saknar helt illustrationer, men är lättlästa. De båda titlar vi 

läst är det som kan kallas mysrysare för mellanåldern, där Angerborn tillsammans med 

övernaturliga inslag har vävt in vänskapsrelationer och sommarromanser. 
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Rum 213  
Rum 213 (2011) handlar om tolvåriga Elvira som ska spendera några veckor av 

sommarlovet på kollo. Det hela börjar lite mystiskt när Elvira får plats på kollot trots 

att anmälningstiden har gått ut för länge sedan, och det är bara början av allt som 

kommer att hända under dessa sommarveckor. På kollot får Elvira dela rum med Meja 

och Bea, och det är inte vilket rum som helst utan rum nummer 213. Genom olika 

mystiska händelser med stulna saker, brev skrivna på natten och en rödhårig flicka som 

kommer till deras rum på natten får flickorna reda på att något hemskt har hänt i just 

deras rum för massor med år sedan. 

 

Redan i det första mötet mellan Elvira, Meja och Bea görs det klart att de har en massa 

likheter, såsom att de är lika gamla, att det är deras första gång på kollo och att de har 

samma favoritfärg (Angerborn 2011, s. 20). Det är endast likheterna och de 

gemensamma intressena som uppmärksammas, vilka därefter följs av Elviras känsla av 

att de skulle ha känt varandra hur länge som helst (ibid.). Intrycket som ges är att om 

det hade funnits olikheter mellan karaktärerna så hade deras relation inte blivit lika 

självklar. 

 

Den olikhet som blir tydligast mellan flickorna men som praktiskt taget rinner ut i 

sanden, är den om klass och materiell status. När Elvira, Meja och Bea kommer till 

kollot måste de lämna ifrån sig sina mobiltelefoner, vilket Elvira och Meja gör. Bea 

däremot har ingen mobiltelefon att lämna ifrån sig (ibid. s. 19). Under berättelsens gång 

kommer det fram fler antydningar om att Bea är i underläge när det kommer till det 

materiella. Meja har med sig en dyr kamera som hon har lånat av sin bror och Bea säger 

att hon också har en sådan hemma, men att hon inte tog med sig den eftersom den är 

trasig (ibid. s. 35). Mejas kamera är en av de saker som sedan blir stulna. När det är 

dags att handla godis i kiosken köper inte Bea någonting och påstår att hon har 

godisförbud, men tar ändå sedan en kola av Elvira och säger att det går bra om någon 

bjuder (ibid. s, 75). De andra misstänker istället att hon inte handlar för att hon inte har 

några pengar. Dessa händelser tillsammans leder till att Meja misstänker och anklagar 

Bea för att vara tjuven som har snott hennes kamera och Elviras ring som också är borta 

(ibid. s, 70). Då Bea står utanför normen om socioekonomisk status, där egen 

mobiltelefon och möjlighet att själv köpa godis är vardag för barn i deras ålder, blir hon 

direkt syndabocken. Karaktären Elvira bejakar det gammeldags skolexemplet om att 

de som inte har pengar är opålitliga och med största sannolikhet tjuvar. Anklagelsen 

följs dock inte upp efter att de har fått reda på sanningen om de stulna sakerna, utan 

rinner bara ut i sanden. Det går att göra olika tolkningar om hur det egentligen ligger 

till med Beas familjs ekonomi då hon själv inte tar upp frågan och därför inte 

understryker Elviras misstankar. Angerborn formulerar ändå Beas repliker som att 

bristen på materiella statusprylar är någonting att skämmas över, exempelvis i frågan 

om hennes mobiltelefon: ”Jag har ingen… med mig, sa hon.” (Angerborn 2011, s. 19). 

Pauseringen i repliken ger antydan om att Bea skäms över situationen och inte vill 

verka sämre än de andra. 

 

Bejakandet av femininiteter är något som återkommer genom Rum 213. Både Elvira 

och Bea har varsin dagbok med sig på kollot som de skriver i, vilket sker i direkt linje 

med Gregs åsikter om dagboksskrivande (Kinney 2008). Inför det disko som ska 

avsluta hela kollot gör sig Elvira, Meja och Bea i ordning tillsammans där de hjälper 

varandra att välja kläder, sminkar sig och fixar varandras hår. Meja funderar på att bli 
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frisör och Elvira är noga med att matcha färgen på ögonskuggan med färgen på hennes 

linne (Angerborn 2011, 173). Bea är den enda som väljer att bryta av lite grann genom 

att bara vilja ha mascara på sig (ibid.). Elvira uttrycker vid ett par tillfällen sitt gillande 

av romantiska situationer, bland annat när det är filmkväll och det ska väljas mellan en 

action eller en romantisk film, då det till Elviras glädje blev den romantiska filmen 

(ibid. s. 104). När Elvira sedan blir ihop med Melker händer det ”mysiga och 

romantiska saker”, där exempelvis en godisrem leder till att det blir ”precis som för 

Lady och Lufsen” (Angerborn 2011, s. 165). Som en lite kontrast till dessa stereotypa 

femininiteter låter Angerborn Meja ge svar på tal när Kevin, en av killarna på kollot, 

påstår att det är vetenskapligt bevisat att tjejer är fegare än killar (ibid. s. 81ff). Dock 

förtas denna uppbyggnad av en alternativ bild av huvudkaraktärerna då deras kvinnliga 

kolloledare dumförklarar dem när de berättar att det spökar på deras rum: ”Ni är ju tre 

smarta tjejer! Ni vet precis lika bra som jag att det inte finns några spöken.” (Angerborn 

2011, s. 147) Att tro på spöken är något som förknippas med barndomens tro på 

övernaturlighet, och att det här kopplas samman med något som en ”smart tjej” inte 

tror på ger en normativ bild av vad som förväntas av barn i ålder med 

huvudkaraktärerna. En tolvåring är på väg in i puberteten och det skapas en 

medvetenhet kring vad som bör och inte bör göras när tonåren nås, vad som anses som 

barnsligt och inte. 

 

Även heteronormativitet är något som återkommer i berättelsen. Redan i början av 

boken görs det klart att både Elvira, Meja och Bea har siktet inställt på några killar på 

kollot (ibid. s. 25). Meja och Bea har haft pojkvänner tidigare, men Elvira har inte haft 

någon ännu. Även i avseendet av sexualitet är huvudkaraktärerna överens och det ges 

ingen antydan till något alternativ, varken i fråga om sexuell tillhörighet eller ett 

eventuellt icke-intresse. Alla tre är överens om att de ska bli ihop med varsin kille under 

sommaren, vilket de också blir (ibid. s. 166). 

 

Det framgår inte om någon av karaktärerna i Rum 213 har någon annan etnisk 

tillhörighet än svensk. Alla barnen har svensk-klingande namn och inget i 

beskrivningarna av deras utseende antyder att de skulle ha något annat ursprung än 

västerländsk. Det förekommer inte heller någon karaktär med någon form av 

funktionsnedsättning. 

 

Tredje tecknet  
Tredje tecknet (2013) handlar om Olivia som är 11 år och som på sommarlovets första 

dag hittar en nyckel i sin badväska. Nyckeln verkar inte passa någonstans och Olivia 

förstår inte hur den hamnat i hennes badväska. Sedan händer den ena mystiska saken 

efter den andra. Exempelvis går hissen ner i källaren fast Olivia inte tryckt på den 

knappen, det dyker upp nyckelpigor överallt, hennes spegelbild stämmer inte riktigt, 

skrivbordslådor öppnar sig själva och katten vill inte vara i Olivias rum. Olivia pratar 

med mamma och pappa men de skrattar mest åt hennes livliga fantasi. Allt visar sig till 

slut ha att göra med hennes tid som bebis på ett barnhem i Colombia. 

  

Boken genomsyras av heteronormativitet. Trots att huvudpersonen Olivia och hennes 

närmaste vänner bara är 11 år kretsar mycket kring kärlek mellan kille och tjej på ett 

ganska “vuxet” vis. Olivias kompis Sonja är ihop med Milo, killen som Olivia är 

hemligt förälskad i. Olivia tänker efter en dag på stranden att det är jobbigt att se dem 
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ihop, att veta att de är ihop, trots att de varken hållit om varandra eller hållit handen 

(Angerborn 2013, s. 9). Senare drömmer hon om Milo. De står på en äng, han plockar 

bort en nyckelpiga ur hennes hår, tittar på henne och… Precis där väcker hennes 

mamma henne och hon suckar för att mamman inte kom några sekunder senare (ibid. 

s. 49). När de är i Milos stuga försvinner Sonja och Milo in i stugan. Då kan inte Olivia 

se dem längre, bara fantisera (ibid. s. 123). Även Olivias familjesituation är 

heteronormativ, då hon lever med sin mamma och pappa. Några andra familjer beskrivs 

inte i boken. 

 

Överlag är bilden av flickor väldigt normativ i boken, till exempel rörande deras 

utseende. De ska se bra ut. Varje gång Olivia åker hiss tittar hon på sig själv i spegeln. 

Hon tycker att hon ser helt okej ut, i alla fall näsan och munnen och de mörkbruna 

ögonen (Angerborn 2013, s. 39). En annan gång synar hon sin spegelbild och funderar 

på om hon ser bäst ut med eller utan hästsvans (ibid. s. 50). En kväll när Sonja ska sova 

över hos Olivia är Sonja sen för att hon hjälper sin syster att färga håret (Angerborn 

2013, s. 144). 

 

Några saker i boken utgör tydliga normbrott. Exempelvis bryter det mot kategorisering 

utifrån manligt och kvinnligt då Olivias pappa lagar mat och dukar av bordet, helt 

självklart utan att detta kommenteras på något vis (Angerborn 2013, s. 23ff). Här 

jämför vi med de mycket stereotypa beskrivningarna av Gregs familj i Den bistra 

sanningen, där det blir katastrof när pappan och sönerna ska laga mat (Kinney 2012, 

s.61ff). Olivias och Sonjas boendesituationer är olika, då Sonja bor i radhus och Olivia 

i lägenhet. Ett annat exempel är att Olivia, trots att hon vill vara stor och ha kille, sover 

i mammas och pappas säng för att hon är rädd (ibid. s. 37; s. 119). 

 

Det tredje tecknet förmedlar ett brett spektra av känslor: ensamheten Olivia känner för 

att hon saknar syskon (Angerborn 2013, s. 12), tryggheten hos föräldrarna (se ovan), 

rädslan för det mystiska och glädjen och skratten hon delar med sin vän Sonja (ibid. s. 

42 ff). 

 

Tidigt i boken nämns i förbigående att Olivia är född i Colombia (Angerborn, s. 33). 

Senare blir hennes ursprung och bakgrund själva ämnet då den icke-svenska kulturen 

och det spanska språket mystifieras och exotifieras (ibid. s. 105 ff). Sonja och Olivia 

kommer överens om att de ska ha var sitt block liggande vid sidan om sängen för att 

där kunna skriva ner sina drömmar. En natt har Olivia skrivit en mening på blocket, 

men det är på spanska vilket är ett språk som hon inte kan (Angerborn 2013, s. 74 ). 

Dockan från Colombia har plötsligt de gula rosetterna i håret, fast Olivia vet att hon 

hade de rosa dagen innan (ibid. s. 130). Olivia stoppar undan henne i kartongen men 

ändå sitter hon på sängen igen (Angerborn 2013, s. 150). Ett nytt meddelande på 

spanska leder sedan till hela mysteriets lösning (ibid. s. 154f). Frågor av detta slag, som 

enligt diskrimineringsgrunderna kan benämnas som etnisk tillhörighet, är 

problematiska och vi återkommer till denna diskussion nedan.  

 

I vår studie utgör textanalyserna den ena delen av det empiriska materialet, och resultat 

från intervjuer med barnbibliotekarier den andra. I kommande avsnitt ställer vi 

resultaten bredvid varandra och diskuterar hur barnbibliotekariens praktiska 

förmedlingsarbete kan förstås.  
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Identifikation och avsaknad av alternativ 
Frågan om identifikation delar som vi nämnt tidigare forskningsvärlden i två läger. 

Majoriteten av våra informanter är av den uppfattningen att det är viktigt för barn att 

kunna identifiera sig med de karaktärer och händelser de möter i böcker. De anser det 

vara av stor betydelse att läsaren kan känna igen sig, se att det finns fler som dem. 

 

Camilla arbetar som barn- och skolbibliotekarie på ett kombinerat folk- och 

skolbibliotek i en småort. I sitt dagliga arbete möter hon elever från förskoleklasser upp 

till årskurs 6, vilka även besöker biblioteket utanför skoltid Vid frågan om vikten av 

barns behov av identifikation svarar Camilla att hon anser det vara jätteviktigt, men 

hon poängterar även vikten av att läsa sådant som inte stämmer överens med ens egen 

situation.  

 
Jag tror att det är jätteviktigt. Att de kan hitta något att känna igen sig i och nånting som de kan 

fundera kring. Mycket det här med “nämen det är fler som är som jag”. Men också finns det mycket 

böcker där man kan fundera: “Är jag verkligen så”? 

                                                                                                                                                                Camilla 

 

Diana som arbetar som barnbibliotekarie på ett stadsbibliotek där hennes 

arbetsuppgifter riktar sig till barn i åldersgruppen 0-6 år, menar också att identifikation 

är av stor vikt.  
 

Generellt tänker jag att det är ju viktigt liksom att man kan identifiera, alltså att det finns bilder av 

en själv på nåt sätt i det här man läser. 

                                                                                                                                                                    Diana 

 

En av informanterna menar att hon ser lite dubbelt på frågan. Boel arbetar även hon 

som barnbibliotekarie på ett stadsbibliotek, där hon ansvarar för avdelningen som riktar 

sig till mellanåldern. Hon menar att behovet av identifikation kanske finns om man 

tillhör en minoritet. 

 
Det är ju lite dubbelt för en del hävdar ju att det är väldigt viktigt. [...] Jag tror att det är viktigare 

för vissa [...] Jag tror att det är viktigt att det finns böcker som representerar olika [...] som täcker 

in. Men jag tror att det [identifikation] är mer eller mindre viktigt för olika barn. 

 

                                         Boel 

                                                                                                          

Amanda som arbetar som barnbibliotekarie i en mindre kommun ser identifikation som 

en viktig aspekt att ta i beaktande och har det aktivt i tankarna när hon arbetar med 

barnen. 

 
Har man väl börjat tänka på det är det svårt att tänka bort det [...] jag läste en bok som utspelar sig 

visserligen under andra världskriget men där det ändå handlade ganska mycket om krig och då 

tänkte jag att vad händer om jag pratar om den här i en klass där det finns barn som upplevt kriget, 

eller har föräldrar som upplevt kriget. För mig är det så abstrakt, jag har inte den relationen, men 

det kan faktiskt sitta barn där som har den och det måste jag vara medveten om.  
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                                                             Amanda 

 

Det Amandas exempel visar på är att identifikation även kan fungera som en 

påminnelse om känsliga och svåra situationer, där berättelsen kan utlösa starka känslor 

hos enskilda barn. Där har då bibliotekarien ett ansvar att känna materialet och vara 

lyhörd inför de reaktioner som kan uppstå i den aktuella gruppen. I förmedlingsarbetet 

är det viktigt att inte utgå ifrån att alla har samma erfarenheter och därmed skulle kunna 

identifiera sig med samma typ av berättelse.  

 

Då vi talar med informanterna om identifikation återkommer flera av dem till 

problematiken med barnboksutgivningen. Denna problematik kommer vi att diskutera 

närmare nedan.  

 
Det kanske är bättre nu än det var för 10 år sedan, men utbudet [det icke-normativa] är 

fortfarande inte lika stort. 

                                                                                                                                                                Diana 

 

Samtliga våra informanter, även Boel som är tveksam till identifikationens betydelse 

för barns läsning, anser det vara viktigt att barn får tillgång till böcker som visar på en 

bredd. De menar att barn behöver känna igen sig, men att de också måste få möjlighet 

att läsa beskrivningar av andra personer, förutsättningar och levnadssituationer. 

 

För att gå tillbaka till de titlar som har analyserats i denna studie skulle dessa inte kunna 

ses som representanter av ett urval som visar på just bredd vad gäller beskrivningar av 

karaktärer. Återkommande generaliseringar genomsyrar böckerna, där flertalet av 

beskrivningarna kan ses som stereotypa.  

 

I Dagbok för alla mina fans-serien (Kinney) är de mest framträdande normativa 

identifieringarna de som beskriver kön, och där dessa visar på traditionellt stereotypa 

representationer av kvinnligt och manligt. Gregs pappa arbetar, hans mamma är 

hemmafru. När mamman i Den bistra sanningen börjar studera blir det katastrof där 

hemma. Pappan och bröderna ska laga mat men ingen av dem har en aning om vad de 

sysslar med. Killar ska vara fysiskt aktiva och vältränade, ha snygg häck och ha god 

ekonomi. Tjejer beskrivs som ytliga och att som kille kopplas samman med saker som 

tjejer gör (skriva dagbok, leka med barbie, dela bästa-vänner-medaljong) är bland det 

värsta killen kan råka ut för. I de här böckerna återkommer även bilden av tjejer som 

modersfigurer. Även i Angerborns böcker framkommer tydligt bejakandet av 

femininiteter. Tjejerna skriver dagbok, de hjälper varandra att välja kläder, sminkar sig 

och fixar varandras hår. Vi efterfrågar inte här det som Österlund kallar för 

genusparodier, det vill säga någon slags omvänd stereotypisering (Österlund 2008, s. 

108). Syftet här är att uppmärksamma de likriktade beskrivningarna och därmed efterfråga 

fler alternativ.  
 

De titlar ur Dagbok för alla mina fans-serien som vi analyserat innehåller flera olika 

exempel på att ålder är starkt avgörande för om man blir populär eller ej. Popularitet är 

överhuvudtaget mycket centralt i serien. Yngre elever utnyttjas och hånas av de äldre. 

Gregs äldre bror utövar ofta makt över sin yngre bror, bara just för att han är äldre. Det 

finns dock någon sorts gräns för när högre ålder slutar vara ett privilegium. Familjens 

äldre släktingar skildras som jobbiga, glömska och vimsiga och behandlar barnen som 

när de var små. 
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I Tredje tecknet får man tidigt veta att huvudpersonen är från Colombia. Det nämns i 

förbigående och upplevs då inte som något som påverkar historien, dock blir det senare 

i boken själva ämnet. Att Olivia är född i ett annat land och med ett annat språk 

mystifieras, och hela bokens gåtfulla handling får sin förklaring och upplösning i just 

hennes ursprung. Ur ett queerteoretiskt perspektiv anser vi det vara problematiskt att 

berättelsen vänder karaktärens ursprung till någonting som uppfattas som otäckt.  Först 

får vi veta att Olivia är född i Colombia men kom till sin nya mamma och pappa i 

Sverige som bebis. Sedan förstår vi att hon är nyfiken på sin bakgrund och att hon 

funderar mycket över den. Diskrimineringsgrunderna talar om etnisk tillhörighet som 

nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Den etniska 

tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså individen själv som definierar 

sin eller sina etniska tillhörigheter (Diskrimineringsombudsmannen 2013). Av 

berättelsen framgår det att Olivia har mörka ögon och mörka flätor och det går att ana 

att hon funderar över sin identitet i relation till sitt ursprung. Så här långt skulle boken 

kunna erbjuda goda möjligheter till identifikation för barn i situationer liknande 

Olivias. Men sedan tar boken en annan vändning. Det händer allt fler mystiska och 

spöklika saker, alla kopplade till det spanska språket och Olivias skokartong med 

minnen från sin bebistid. Queerteorin tar avstånd från föreskrivna identiteter och en 

statisk syn på identitet (Rosenberg 2006, s. 54), vilket vi finner är det som förmedlas i 

och med att Olivias ursprung blir hela ämnet för boken. Det faktum att Olivia är född i 

Colombia blir skrämmande, Olivia är verkligen rädd då hon inte förstår de mystiska 

händelserna hemma i lägenheten. Utifrån det queerteoretiska perspektivet är 

medvetandet fristående från språk och den sociala kontext som individen råkar födas 

in i (ibid. s. 55). Avslutningen med hennes systers närvarande spöke eller ande blir en 

tydlig exotifiering av landet Colombia och det spanska språket. Här ser vi ett exempel 

på när böcker med beskrivningar som skulle kunna erbjuda en bredd i representation 

istället görs till ett huvudämne och därmed visar på avvikelse. Flera av våra informanter 

talade också om denna företeelse och vi återkommer till det senare då vi diskuterar 

barnboksutgivningen.  

 

I Gregs bravader förekommer en karaktär med ett icke-västerländskt klingande namn. 

Det framgår tydligt att han är främmande då han benämns som “såna som”. Några 

beskrivningar kring religion eller trosuppfattning finns inte i de titlar vi analyserat. Inte 

heller förekommer några karaktärer med funktionsnedsättning. 

 

Skildringar av icke-normativ könsidentitet är helt obefintlig och inte heller finns det 

några personer i någon av de fyra böckerna vi analyserat med annan sexuell läggning 

än heterosexualitet. Både i Kinney- och Angerborn-böckerna är det självklart 

heteronormen som råder när karaktärerna funderar på eller närmar sig en partner. 

 

De ovanstående exemplen rörande kön, ålder och sexualitet visar på generaliseringar 

inom specifika gruppkonstellationer. Killar och tjejer delas in i grupper där alla 

förefaller likriktade genom att redan ha samma intressen, eller hur de bör bete sig för 

att passa in och för att inte bli nedvärderade. Bredden av karaktärer uteblir, och därmed 

möjligtvis även många barns möjlighet till identifikation. I och med upprepandet av 

denna likriktning genom de olika böckerna bildas det därmed normer, exempelvis hur 

killar och tjejer uppfattas eller bör uppfattas. Upprepningarna leder till att fastslå 

stereotyper som skulle kunna tas för sanningar och det är just dessa som bör 
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uppmärksammas och problematiseras (Ambjörnsson 2006). Vid en bejakning av 

Tenngarts tes om att barns hjärnor är mer påverkbara vid läsning än vuxnas, då de förras 

ännu inte är helt utvecklade (Tenngart 2012, s. 25), skulle de upprepade stereotyperna 

möjligtvis i ännu större grad kunna ses som sanningar. Vid avsaknaden av alternativ 

vad gäller exempelvis sexualitet fastställs även där normer kring heterosexualitet. Då 

just heterosexualitet historiskt har setts som det önskvärda inom ett samhälle 

(Ambjörnsson s. 47), blir det fortsatta bejakandet av detta något som istället utesluter 

läsares möjlighet till identifikation vad gäller annan sexualitet än den heteronormativa.  

 

För att placera in de resultat som textanalyserna har gett i en större kontext kommer vi 

nedan diskutera de maktstrukturer som i en bibliotekskontext står i en direkt relation 

till det utvalda materialet.  

Vuxna, makt och tolkningsföreträde 
I avsnittet kring tidigare forskning ger vi exempel på hur några forskare har formulerat 

resonemang kring vuxnas maktförhållande till barns läsning och till de texter som görs 

tillgängliga för barn. Det är vuxna som står för publiceringen av barnlitteraturen och 

det går inte heller att komma ifrån det faktum att det även är vuxna som skriver för 

barn. Detta är något som Nikolajeva (2008) återkommer till i sina analyser av ett antal 

barnböcker skrivna i dagboksform. Dagböcker är något återkommande både i Kinneys 

böcker och i Angerborns. Alla böcker i serien Dagbok för alla mina fans är, som titeln 

antyder, skrivna i dagboksform och i Angerborns Rum 213 skriver två av 

huvudkaraktärerna dagbok. Att både Elvira och Bea har varsin dagbok som de 

återkommer till under sin fria tid på kollot, medan pojkarnas egentid inte beskrivs alls, 

ger en bild av att dagboksskrivande är något som flickor vanligtvis underhåller sig med. 

I inledningen av Gregs bravader gör Greg direkt klart att dagböcker inte är någonting 

som killar som vill vara populära ägnar sig åt. Nikolajeva menar att dagboksskrivande 

brukar förknippas med intimitet och känsloskildringar, vilket fördomsfullt brukar 

kopplas samman med det normativt kvinnliga, vilket har lett till att den manliga 

dagboksskrivaren blivit ett relativt sent fenomen inom barn- och ungdomslitteraturen 

(Nikolajeva 2008, s. 182). Vidare menar Nikolajeva att jagformen som dagböckerna 

innefattar inbjuder läsaren till dagbokskrivarens innersta och oftast hemliga tankar och 

funderingar, vilket ger läsaren en känsla av att ta del av karaktärens liv utan någon 

vuxens myndighetsstämma. Detta kan dock ses som problematiskt när det i själva 

verkar är en vuxen som står bakom det litterära verket, och att resultatet därmed blir en 

balansgång mellan autencitet och didaktik (ibid. s. 184). Den vuxna författarens behov 

av att lära ut hur världen ser ut tränger ofta igenom barnkaraktärernas anteckningar och 

denne blir snarare ett språkrör för författarens ideologi, menar Nikolajeva (ibid. s. 

188ff). Även Tenngart beskriver hur vuxnas idealiserande och romantiserande av 

barndom och barns upplevelser av livet kan ge en destruktiv effekt hos barnet som 

läsare (Tenngart, s. 34). Det kan uppstå en kollision mellan barnets verkliga 

livsupplevelser och de vackert uppmålade skildringar de möter i böckerna: “Den 

verklighet som skiljer sig från föreställningen om hur tillvaron borde se ut kan framstå 

som ännu hårdare och orättvisare. Barnlitteraturen kan därmed i förlängningen skapa 

känslor av orättvisa, uteslutning, skam och sorg.” (Tenngart 2012, s. 34) Detta skulle 

kunna se som en del av de maktstrukturella positioner som vuxna och barn automatiskt 

tillskrivs, det vill säga en normerande maktstruktur (Ambjörnsson s. 47), och som 

vuxna har möjlighet att utnyttja just på grund av sin auktoritära ställning. Vi menar här 
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att en ökad medvetenhet bland vuxna vad gäller maktpositionen i förhållande till barns 

läsnings även skulle kunna öka medvetenheten inom barnboksutgivningen. Å andra 

sidan bör det även finnas en medvetenhet kring hur vi vuxna tolkar de berättelser som 

blir publicerade och sätts under lupp av vuxna textanalytiker, detta i samklang med det 

receptiva felslutet (Dolatkhah 2010, s. 107). Rönnberg (2013) har myntat begreppet 

adulto-normativitet “för det nya vuxennormerande förhållningssättet till bl a barnfilm” 

(Rönnberg 2013, s. 62). Med det menar hon att formen för och innehållet i barnfilmer 

uteslutande bedöms utifrån vuxnas ideologiska medvetenhet, erfarenheter och estetiska 

måttstockar. Författaren menar att då allt fler kulturprodukter som synbart är avsedda 

för barn tvångsadultiseras exkluderas många barn, något som hon anser bidrar till 

“förnekandet av barngruppernas syn på sig själva” (Rönnberg 2013, s. 62). Detta är 

exempel på vuxnas tolkningsföreträde, då barn kanske inte ännu har språket för att 

uttrycka sina egna tolkningar av det de ser och läser. I detta kan det möjligtvis 

underlätta för barn att en vuxen finns som guide på vägen mellan barnboksutgivningen 

och läsaren. Där kan den medvetna barnbibliotekarien spela en viktig roll, men det 

finns vissa svårigheter som bör tas i beaktande.  

Barnboksutgivningen och svårigheten att arbeta normkritiskt 
Bibliotek är uppbyggda efter system som går hand i hand med det rådande samhällets 

ideologi, system som av tradition kanske är svåra att ta sig ur. Olson och Fox (2010) 

menar att de verktyg som bibliotekarier har att tillgå, allt från katalogsystem till 

gallringsmetod, till och med förstärker samhällets kulturella agenda och därmed även 

bibliotekets agenda. Till detta hör även inköp av material som redan en gång har gått 

igenom en filtreringsprocess hos förläggarna (Olson & Fox 2010, s. 304). 

 

Att arbeta normkritiskt är något som informanterna i denna studie har olika stor 

erfarenhet av. Amanda och Diana har båda bakgrunder i genusvetenskapen och ser sig 

ha en medvetenhet kring normer med sig i det dagliga arbetet. Amanda säger att denna 

medvetenhet gäller både för böckernas innehåll och dess format. Boel däremot ser de 

normkritiska aspekterna som något som hon inte har reflekterat så mycket över.  

 
Jag tycker inte det är nån stor grej för mig, alltså det spelar igen roll, jag har inget problem med det, 

det är inget som jag jättepushar för heller. Vi har all litteratur avsett vad det handlar om, jag tycker 

att de [normkritisk litteratur] har en naturlig plats precis som alla andra har en naturlig plats.  

 

                                     Boel 

 

Även Camilla säger att hon inte aktivt har reflekterat så mycket kring det normkritiska, 

men ser det som något som finns med i arbetet ändå. 
 

Jag tänker nog mer allmänt att det är någonting som är självklart att det ska finnas med, att man ska 

försöka ha en bredd så gott det går [...] här finns ju böcker som är normkritiska, men inte jättemånga. 

[...] Jag känner att det är någonting som hör till uppdraget, och som är väldigt aktuellt [...] det finns 

ju med i den här omvärldsbevakningen, så jag tycker att det är en del som är självklar och borde 

vara med. Sen tycker jag det är ganska svårt att arbeta med det, det är inget jag aktivt tänker på hela 

tiden [...] den information jag får till mig, den tar jag till mig och använder, men jag letar inte aktivt 

upp någon information för att arbeta med det. 

 

                                                          Camilla 
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Något som återkom i de fyra intervjuerna var svårigheterna med att anta ett normkritiskt 

arbetssätt med materialet, med tanke på hur bokbranschens utgivning av barnlitteratur 

ser ut. Gemensamt för informanterna är att de flesta inköpen av barnlitteratur görs med 

hjälp av BTJs kataloger och Svensk bokhandels katalog. Amanda och Diana upplever 

båda två att trots att de har en medvetenhet och aktivt arbetar för att lyfta den 

normkritiska aspekten i sitt dagliga arbete, så utgör bokbranschen ett hinder som är 

svårt att ta sig förbi. Utbudet där normer bryts är väldigt litet, och ofta blir det 

normkritiska huvudtemat för bokens handling. Istället för att låta det normbrytande 

bara vara en självklar del i berättelsen förstoras det upp till att än en gång bli en 

bekräftelse på att någonting är annorlunda. 

 

Barnbibliotekarierna hamnar här i en underordnad maktposition gentemot 

bokbranschen, där målsättningarna inte följer samma linje. Då barnbibliotekarierna 

strävar efter att skapa ett utbud som ur de demokratiska riktlinjerna ska passa alla, har 

bokutgivningen som mål att publicera sådant som säljer, oavsett likriktat innehåll eller 

ej. Även i försöken att skapa ett bredare utbud ur ett normkritiskt perspektiv så blir 

resultatet knapphändigt och med haltande kvalité. 

 

Just kvalitetsaspekten återkommer även den i intervjuerna. Boel som inte själv aktivt 

arbetar med normkritiska frågor har ändå reflekterat över det material som faktiskt 

finns att tillgå. 

 
[...] meningen med boken är viktigare än det litterära i den [...] och ibland väljer vi då att köpa dem 

om det är första boken, om det kommer en bok om nått som aldrig har getts ut tidigare då väljer 

man att köpa den [...] de var inte jättekul i början och då köpte vi dem ändå, men nu finns det en 

hel del, bilderböcker med olika familjebildningar och då höjer vi lite kvalitetskravet där. 

                                                                                                                                    Boel 

 

Liknande tankar har Diana som, när det kommer till uttalat normkritisk barnlitteratur, 

menar att det inte alltid är helt enkelt vid inköpsurval: 

 
[...] vissa böcker som då aktivt tänker på att förmedla en annan mångfald eller som själva säger att 

de är normkritiska eller handlar om regnbågsfamiljer eller nånting så… utbudet är ju inte jättestort 

så då kan det ju bli så att man kan köpa in en sån bok även ifall den kanske kvalitetsmässigt inte 

tilltalar en på samma sätt som en välgjord bilderbok hade gjort även ifall den inte har det 

normkritiska perspektivet. 

                                                                                                                                                Diana 

 

Diana återkommer senare i intervjun med att säga att man får arbeta med det material 

som finns. Barnbibliotekarier blir här ännu ett led på vägen mellan publiceringen och 

läsare, det vill säga att även de blir en del av Dolatkhahs M som i makt (Dolatkhah 

2010, s. 106ff). Om förlagsbranschen är en första maktfaktor, så blir bibliotekarien och 

dennes urval vid inköp en andra maktfaktor innan läsaren nås. Läsaren, i det här fallet 

barn, blir därmed tilldelad ett urval som har gått igenom minst två urvalsprocesser, om 

vi inte räknar med ännu fler urval hos förlagen innan en slutgiltig publicering. 

 

På vissa håll i landet har arbete påbörjats och genomförts med att utbilda 

bibliotekspersonal i normkritiskt tänkande vid bemötande såväl som materialhantering 

genom RFSL:s Hbt-certifiering. Än så länge är det dock endast ett fåtal bibliotek som 
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har gått igenom denna process (RFSL 2015c) och medvetenheten kring normkritiska 

frågor ser väldigt olika ut. Genom att skapa denna medvetenhet finns det kanske en 

möjlighet att, såsom Diana menar, arbeta med det material som finns. Att så att säga 

göra det bästa av situationen. Att fokusera på arbetet mer än materialet i sig är en metod 

som används i projektet Brytiga böcker som drivs av Rättighetscentrum Västerbotten i 

samarbete med bibliotekarier och kulturpedagoger i Umeå (Sensus 2015). Projektet 

bygger inte på att välja normkritiska böcker, utan att arbeta med dem på ett normkritiskt 

sätt.  En medvetenhet vid läsning av barnlitteratur kan hjälpa en att upptäcka normer, 

och därefter lyfta dessa för att visa på behovet av variation. Åkerström (2012) menar 

att det kan finnas en poäng med vuxnas läsning och värdering av barnlitteratur just på 

grund av detta skäl. Genom debatter kring kontroversiella barnböcker understryks det 

faktum att litteraturen har stor betydelse i den vidare samhällskontexten (Åkerström 

2012, s. 77f). 

 

Vissa folkbibliotek i Sverige idag har valt att i det fysiska rummet placera en så kallad 

regnbågshylla, vars syfte är att lyfta litteratur kopplad till Hbtq-frågor (se t.ex. Umeå 

kommun 2015; Hanberg 2015). Det som går att diskuteras kring denna typ av 

hylluppställning är om det istället för att främja Hbtq-frågor blir till en skyltning där 

det visas på att något är annorlunda (Pavlov & Westeman 2013, s. 67). Att istället för 

att se denna litteratur som en självklar del i den övriga samlingen lyfts den ut som något 

särskiljande, vilket därmed även bekräftar hbtq-teman som någonting utanför normen. 

Hbtq-hyllan blir då en egen kategori, vilket går emot Butlers tanke om att queer inte 

bör vara just detta (Rosenberg 2006, s. 11). På liknande vis går det att resonera kring 

Hbt-certifiering av verksamheter. Boel har funderat kring detta och menar att:  

 
[...] det kan tolkas som att det är det här stället man ska gå till och då är alla andra anti [...] eller att 

de som tillhör den gruppen då känner att det är det här vi ska gå till och de andra är vi inte välkomna 

på. Så man kan ju tolka det från båda hållen.  

                             

                                    Boel 

 

För att gå djupare in på denna diskussion skulle en större studie behöva göras, där även 

låntagare skulle involveras som informanter. Troligtvis skiljer sig uppfattningarna från 

varandra och åsikterna går isär, men en start i arbetet skulle kunna vara en medvetenhet. 

Denna medvetenhet skulle sedan i praktiken gå att utforma på en rad olika sätt.  

Normer kring format  
Ytterligare en aspekt kring att behöva göra det bästa av situationen är den som är 

kopplad till materialets format. Trots att digitaliseringen av både ljud- och talböcker 

har gått framåt, och att det är betydligt enklare för talboksanvändare att få tillgång till 

materialet finns det studier som visar en viss missbelåtenhet bland barn över utbudet 

(Lund Hampson s. 29). Vid sökningar i Legimus - Myndigheten för tillgängliga 

mediers bibliotekskatalog, hittas dock de populära böckerna som vi har valt att 

analysera i den här studien. Titlarna finns både som talbok och punktskriftsbok att 

antingen beställa eller ladda ner (Myndigheten för tillgängliga medier 2015). Tittar man 

på förlagens hemsidor hittar man Angerborns titlar även som e-böcker, medan Kinneys 

titlar endast återfinns i tryckt format och varken Angerborn eller Kinney synes finnas 

som ljudbok (Rabén & Sjögren 2015; Bonnier Carlsen 2015). Sett till de titlar som 

enligt utlåningsstatisk är mest populära finns det alltså ett hyfsat brett sortiment av olika 
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format. Frågan är om detta även gäller titlar som inte toppar försäljnings- eller 

utlåningslistorna. 

 

Som beskrevs i avsnittet över tidigare forskning råder det delade meningar om vilka 

format som anses vara kopplat till läsning. Att som barnbibliotekarie stå i direkt 

samförstånd med exempelvis Chambers åsikter kring den tryckta och digitala boken 

(Chambers 2011, s. 105ff), skulle möjligtvis kunna ses som en direkt motsättning till 

folkbibliotekens demokratiska uppdrag. Genom att öppna upp för alla typer av läsare, 

oavsett om denne föredrar att lyssna till en ljudbok eller läsa en bok digitalt tilldelas 

det läsfrämjande arbetet ytterligare en dimension av medvetenhet. 

 
När jag ska prata för en årskurs trea så säger det egentligen ingenting [...] det kan vara så vitt skilda 

intressen, läsnivån kan vara så himla olika, så jag måste ha en bredd av titlar [...] den här gången 

har jag också varit rätt noga med att faktiskt välja böcker som finns som talböcker, det är ju att ta 

ett normkritiskt perspektiv, att inte utgå ifrån att alla läser på papper, för det gör inte alla, och jag 

vill normalisera det [...] 

                                                    Amanda 

 

Det som bör has i åtanke är att det inte endast är talbokanvändares läsförståelse som 

gynnas genom att lyssna på uppläst text. Exempelvis kan läsare med andra modersmål 

än svenska öka sin läsförståelse genom att lyssna på en ljudbok samtidigt som texten i 

den trycka boken följs. Denna metod har vi själva rekommenderat i referenssamtal och 

också fått positiv respons på av nöjda låntagare. Vi har även erfarenhet av att låntagare 

själva efterfrågar möjligheten. 

 

Normkreativt förmedlingsarbete 
Vår studie fastslår, i både textanalyser och intervjuer, att populära barnböcker ofta 

förmedlar normativa bilder av människor och sociala sammanhang. Normer är 

förväntningar om hur något ska vara, hur en människa ska vara och agera. De är 

kontextuellt bundna såväl som de är bundna till tid och geografi. Normer skapar 

privilegier, vilket innebär att de även exkluderar. Det eller de som inte passar in i 

normen blir avvikande. Normkritik och queerteori problematiserar normer. “Det är 

därmed en angelägen uppgift för queerteoretiker att identifiera, beskriva och analysera 

de aktiva praktiker av normalisering vilka är verksamma i rådande 

normsystem”(Rosenberg 2002, s. 101). Här uppstår en konflikt. De barnbibliotekarier 

som vill och försöker arbeta normkritiskt har problem att hitta böcker de vill förmedla, 

som de känner att de kan stå för. Samtliga informanter anser att utbudet av icke-

normativa barnböcker är väldigt begränsat och att det begränsar dem när de vill arbeta 

normkritiskt. Sörensdotter (2010) menar att arbetet måste börja med att pedagogen, 

vilket vi menar att bibliotekarien är i sin förmedlande roll, synliggör och 

problematiserar normer. Nästa steg är att synliggöra det som avviker från normen, och 

som genom osynligheten per automatik görs onormalt (Sörensdotter 2010, s. 135ff). 

Genom att praktisera den här typen av metod kan även de böcker som förmedlar 

normativa kategoriseringar utgöra ett arbetsmaterial Vi menar då att bibliotekarien 

möjligtvis kan uppleva dem som mindre problematiska om de diskuteras och arbetas 

med på nämnda sätt. Biblioteket som demokratisk plats och praktik, vilket tydligt 

definieras i bibliotekslagen (SFS 2013:801), står för människors lika värde och 

deltagande. Vägen dit kan vara att via normkritik nå förändring med hjälp av 
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normkreativitet (Vinthagen & Zavalia 2014, s. 9f). Ett normkreativt arbete bör dock inte 

förväxlas med en konstant kritisk hållning (ibid. s. 117), utan snarare att det finns en 

medvetenhet kring materialet och det praktiska arbetet tar sin form. 

 

Ett tydligt exempel på normkreativitet ger Amanda. Hon har funderat över sin roll och 

aktiva val i sitt förmedlingsarbete. Amanda berättar om hur hon under bokprat väljer 

att inte säga vilket kön berättarjaget har. Av erfarenhet vet hon att barnen ofta väljer 

bort berättelser om huvudpersonen är av annat kön. Genom att inte nämna 

berättarjagets kön öppnar man upp möjligheten för fler att läsa boken. Amanda ger 

också ett exempel på böcker (Hjälp-serien av Jo Salmson) där berättarjaget inte är 

könsbestämd. Hon tycker det är bra att huvudpersonen genomgående benämns som 

“jag” och att illustrationerna är könsneutrala, och menar att det också öppnar upp för 

fler möjligheter till identifikation.  

 

Diana berättar att hon ibland väljer att köpa in flera exemplar av en bok som är icke-

normativ för att den på så sätt kanske kan nå flera. Hon menar att det skulle gå att göra 

mera än hon gör idag. Att aktivt göra mer i förmedling när det gäller vilka böcker hon 

väljer ut till exempelvis sagostunder. 

 
Man kan ju faktiskt aktivt välja att “okej men nu ska jag välja en berättelse med någon som, om 

någon som kanske inte får synas och höras så mycket annars.” Sen om utbudet inte är så stor så kan 

man ju försöka arbeta med det som finns, det som är bra. 

                        Diana 

 

Tre av våra informanter uttrycker en gemensam åsikt då vi samtalar med dem om 

förmedlingsarbetet. Alla tre menar att de inte behöver prata så mycket om de mest 

populära böckerna, för barnen hittar och läser dem ändå. Det innebär alltså att de böcker 

vi genom utlåningsstatistik valt att analysera inte direkt förmedlats. Amanda menar att 

det kanske främst är de så kallat lässvaga barnen som behöver vägledning, de som redan 

läser mycket hittar sina böcker själva. Diana och hennes kollegor har pratat om mötet 

med besökarna och att ens fördomar kan komma fram i referenssamtalet. De har 

kommit överens om att utmana sig själva. Diana tar som exempel att hon kan 

rekommendera en hästbok till en 14-årig kille, vilket hon menar är ett sätt att utmana 

normativa fördomar.  

 

Gemensamt för alla våra informanter är att de i referenssamtalet försöker få låntagaren 

aktiv, något som bekräftas som en bra metod av McKechnie (2009). 

 
Till exempel som en serie som är väldigt poppis, Dagbok för alla mina fans, [...] då frågar jag “jaha, 

men vad är det du gillar? Är det att det är serietecknat? Eller dagboksformen? Jaha du gillar att det 

är dagbok, men då kanske det här kan vara nåt också”. Alltså att man utgår lite från vad det är de 

ville ha från början. 

                                                                                                                                                                Diana 

 

Vidare nämner de också alla fyra att de försöker komma underfund med på vilken 

läsnivå barnet befinner sig. Samtliga anser att det är viktigt att hitta barnets läsnivå så 

att barnet inte får varken en för lätt eller för svår bok. Allt för att stimulera barnets 

läsning. 
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Just att få barnen att läsa är något som alla de barnbibliotekarier vi intervjuat talar om. 

Vi märker att det är lite problematiskt för bibliotekarierna. De vill hålla en viss kvalitet 

på beståndet men samtidigt känner de att de måste få barnen att läsa. 

 
Om jag, om jag får, alltså att jag kanske främst väljer annat men om de frågar efter det så får jag 

också se till att det finns. 

                                                                                                                                                            Amanda 

 

I avsnittet över tidigare forskning beskrev vi de emancipatoriska, pragmatiska och 

traditionella förhållningssätten till läsning (Sandin, s. 141; Rydsjö 2007, s. 44). Den 

problematik som ovan nämns kan ses som en direkt krock mellan det emancipatoriska 

och det pragmatiska förhållningssättet. Viljan att arbeta åt det mer kontextinriktade och 

självreflekterande emancipatoriska arbetssättet blir hindrat av såväl yttre och inre 

faktorer, och där konsekvenserna blir att attityden förändras och går åt det mer 

pragmatiska. Även denna, till viss del påtvingade, förändring av attityd till barns 

läsning blir en del i arbetet att göra det bästa av situationen. Trots en vilja att förändra 

anpassas barnbibliotekariernas arbete till något de själva kanske ser som problematiskt. 

 

Camilla som arbetar på ett integrerat skolbibliotek upplever att hon och vissa av lärarna 

har lite olika syn på elevernas läsning. Camilla anser det vara viktigast att uppmuntra 

läsningen, att hitta lusten och se till att eleverna faktiskt läser. Därför rekommenderar 

hon ibland faktaböcker eller serier till de elever som inte är så vana läsare. Det är inte 

alltid godkänt av alla lärare och då händer det att elever kommer tillbaka och får låna 

något annat. Dock uppmuntrar Camilla dem att låna de icke-godkända böckerna utanför 

skolan. Problematiken kring att det barnen lånar inte blir godkänt är det av våra 

informanter bara Camilla som nämner. Hon är också den enda informanten som arbetar 

på ett kombinerat skol- och folkbibliotek. De andra barnbibliotekarierna upplever vissa 

svårigheter att kombinera sina egna önskemål om att kunna stå för vad de förmedlar 

kontra att få barnen att läsa. Här ser vi alltså en skillnad i uppdraget, där skolan med 

sin traditionella kunskapssyn påverkar bibliotekariens mer liberala syn på läsningen 

som lustfylld. Även här kan vi alltså se en krock, denna gång mellan den 

emancipatoriska och traditionella synen på läsning. En lärares syfte och mål med 

elevernas läsning går inte alltid hand i hand med en bibliotekaries, vilket kan göra det 

svårt för den senare att arbeta normbrytande om inte den förre har samma förförståelse 

kring problemet. Att öppna upp för och låta de inte så läsvana eleverna möta och läsa 

format som dessa känner sig bekväma borde, utifrån ett bibliotekarieperspektiv, vara 

en självklar del i det läsfrämjande arbetet. Möjligtvis är det så att det finns ett behov av 

att lärare och bibliotekarier möts och lär av varandra för att inte läsarna ska hamna i 

kläm. Just i detta fall där skolbiblioteket även är en del av ett folkbibliotek blir frågan 

ytterligare problematisk, då uppdragen oftast ser olika ut.  

Om lästid och att känna materialet  
Gemensamt för tre av informanterna är deras tankar om vad som är deras arbetsplats 

främsta uppdrag när det kommer till barn och unga som målgrupp. Fokus på litteratur 

och spridandet av läsglädje är faktorer som spelar betydande roller. Materialet hamnar 

i centrum för deras funderingar och hur de bäst förmedlar detta till barn. Endast 

Amanda refererar direkt till bibliotekslagen i sin formulering och då i fråga om 

folkbibliotekets demokratiska uppdrag: 
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Jag tycker att folkbibliotekets uppdrag överhuvudtaget [...] är ju att försöka bli ett bibliotek för alla 

så som det faktiskt står i lagen, och där finns det en jättestor medvetandeaspekt, att vara medveten 

om vad det här alla faktiskt är [...] 

                                                                                                                                    Amanda 

 

I bibliotekslagen betonas även vikten av läsfrämjande arbete och tillgången av litteratur 

(SFS 2013:801). Möjligheterna för informanterna att sätta sig in i det konkreta material 

de ska förmedla ser dock olika ut. Mest lästid har Camilla med sina fyra timmar per 

vecka, medan Boel endast har två timmar per månad och då i samband med 

programverksamhet. Hur stor överblick informanterna har över sina samlingar varierar 

och då på grund av hur länge de har varit anställda på sin nuvarande arbetsplats och 

vilken del av samlingen de har ansvar över. Alla informanterna är ändå överens om att 

det skulle önskas mer lästid så att de skulle ha möjlighet att få bättre kunskap om 

materialet. För att hinna sätta sig in i så mycket av de kommande och nyinköpta 

böckerna som möjligt vänder sig informanterna till BTJs recensioner, bokhandlarnas 

beskrivning av böckerna och bloggar. Den information de får är ofta sekundär och 

subjektiv och kräver ytterligare en medvetenhet hos barnbibliotekarien. 
 

[...] där lär man sig lite efter ett tag att olika recensenter skriver på olika sätt och man märker också 

liksom lite… jag kan ju inte läsa alla böcker utan jag får ju utgå lite från det som står och tyvärr är 

det ju så att det finns ju… de har ju andra ögon än vad jag har så det är ju inte alltid de lyfter fram 

såna saker, de kan ju hylla en bok som jag tycker är dålig av andra anledningar än det som är… 

men samtidigt så blir man ju också ganska, det är ju också en vanesak, man kommer ju ganska 

snabbt in i att tolka det här häftet för ofta är det ju det som är den enda utgångspunkten [...] 

                                                                                                                                Amanda 

 

I likhet med Amandas resonemang menar även Diana att det finns en påverkansfaktor 

från de kanaler som vanligtvis används i det dagliga arbetet. 
 

[...] man går ju ganska mycket på de recensionerna också som är i BTJ-listan så ifall det är en bok 

som verkligen blir totalsågad då blir man lite såhär “aa jag vet inte, ska vi verkligen köpa in den”... 

och ibland så är det ju likadant att de verkligen skriver såhär att “aa men i den här boken så… är 

typ mamman bara hemma och lagar mat och pappan…” eller liksom, jag kan också bli såhär 

instinktivt skeptisk, typ är det en bok som är viktig att ha eller är det någonting vi inte behöver ha 

[...] 

                                                                                                                                               Diana 

 

Boel som har minst lästid av våra informanter menar att det hade varit önskvärt med 

mer lästid för att hinna läsa annat än sådant hon själv finner ett intresse i. Att ha 

möjlighet att skapa sig en bredare kompetens är något som Persson (Ehrenberg, Persson 

& Svensson 2013) poängterar som ett viktigt argument för mer betald lästid för 

bibliotekarier. Många bibliotekarier läser på sin fritid, men som Boel påpekar att det 

även däri blir ett subjektivt urval utifrån det egna intresset. Lägger vi då till att 

barnbibliotekarier ska tillämpa ett normkritiskt perspektiv kanske det inte kan förväntas 

att de ska få den medvetna och breda kunskapen som behövs om all läsning ska ske 

under obetalda former utanför arbetstid. I ett sådant läge är det betydligt enklare att ta 

stöd i de hjälpverktyg som finns nära till hands, såsom BTJ:s recensioner. Även i denna 

del av barnbibliotekariens arbete blir BTJ och förlagsbranschen styrande maktfaktorer, 

och denna gång på grund av att inte ha tillräckligt med tid att sätta sig in i aktuellt 

material. 
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[...] alla redaktörer borde ha den här kunskapen [normkritik], alla lektörer till BTJ borde få den här 

kunskapen så att det är ett kriterium när man göra sina de här omdömena till BTJ eftersom väldigt 

väldigt många även om man inte har BTJ som leverantör så är det väldigt många som använder 

dom här häftena så de är ju liksom… får en bok ett dåligt omdöme i BTJ så är den boken nästan 

körd och tvärtom får den ett väldigt hyllande så tar alla in den och det är jättestor makt.   

                                                                                                                               Amanda 

 

Det som kan utläsas ur den rådande situationen kring barnbibliotekariernas begränsade 

lästid är att möjligheten till medvetenhet och aktiva val försvåras vid förvärvsfrågor, 

vilket leder till att genvägar upprättas. Den här typen av genväg blir dock istället ett 

extra led i bokens väg till läsaren, vilket skulle kunna ses som en omväg. En 

motsättning till att ge mer lästid till barnbibliotekarier grundar sig i att det skulle ta för 

mycket tid av andra arbetsuppgifter (Warne 2011). Barnbibliotekarien hamnar här 

återigen i en sits där det handlar om att göra det bästa av situationen. Där ser vi att en 

ökad normkritisk medvetenhet kan stärka barnbibliotekarierna att fundera över 

normkreativa lösningar även vid förvärvsfrågor, för att på så vis problematisera de 

maktstrukturer som har en direkt påverkan på deras dagliga arbete.  
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Avslutning och vidare forskning 

Vi har i vår studie tydligt kunnat se att de bilder av människor som förmedlas i den 

mest utlånade barnlitteraturen ofta är väldigt stereotypa. Vi har visserligen analyserat 

ett litet antal titlar, men då dessa ingår i vad som kan ses som bokserier anser vi att det 

ändå går att dra slutsatser utifrån vår analys. Återkommande normer som förmedlas i 

böckerna kretsar kring könsroller, ålder, sexualitet, etnicitet och klass. Dessa utgör 

tillsammans även en grundläggande måttstock för popularitet och grupptillhörighet. 

Genom de informanter vi intervjuat bekräftas vår uppfattning om att utgivningen av 

barnböcker utifrån ett normkritiskt perspektiv är för smal. Synen på behovet av 

identifikation varierar men det finns en gemensam uppfattning bland våra informanter 

om att det är viktigt med ett brett spektra när det gäller personskildringar i böcker 

skrivna för barn. Ser vi till tesen om att det finns ett direkt samband mellan 

identifikation och läsförståelse går det även att koppla detta till det rådande utbudet av 

barnböcker och de normer som där förmedlas. På så vis går det att se dessa faktorer 

som en större helhet där vuxna står i en övergripande maktposition. Barnböcker 

återspeglar inte bara den värld barn lever i utan även indirekt vuxnas ideologi och 

världssyn. Utan en aktiv medvetenhet kring detta kan effekten bli uteslutande för barn 

i deras utveckling av identitet och därmed också läsförståelse. Då folkbibliotek genom 

sina samlingar blir förmedlare av det rådande samhällets ideologi blir de även 

förmedlar av normer, vilket kan ses som problematiskt i förhållande till det 

demokratiska uppdraget. Biblioteket som institution blir därmed inte en inkluderande 

plats, utan en exkluderande. Detta gäller inte enbart sett till böckernas innehåll utan 

även vad som ses som läsning och i vilket format böckerna tillhandahålls.  

 

Bland informanterna i vår studie finns det delade erfarenheter av medvetenhet i form 

av ett normkritiskt synsätt. Det finns en gemensam åsikt kring vikten av 

folkbibliotekens demokratiska uppdrag och viljan att skapa läslust bland barn. De 

menar dock att det finns svårigheter att aktivt applicera ett normkritiskt arbetssätt kring 

dessa uppdrag. Informanterna är överens om behovet av ett brett utbud, men samtidigt 

menar de med ett aktivt förhållningssätt att man får arbeta med det som finns. Även 

böcker med normativa representationer kan ha ett pedagogiskt syfte i 

förmedlingsarbetet, både vad gäller identifikation och för att belysa och diskutera 

normer. Slutsatserna vi kan dra är att för att inte fastna i ett tillstånd av kritiskt 

granskande måste barnbibliotekarier, så som våra informanter uttryckte det, finna 

metoder att arbeta normkreativt med det tillgängliga materialet. Detta gör i 

förlängningen barnbibliotekarierna till en viktig representant för biblioteket i ett större 

perspektiv.  

 

Barnbibliotekariers arbete på folkbibliotek är ingen isolerad företeelse utan den är i 

allra högsta grad påverkad av olika maktstrukturer, såväl de inre förutsättningarna på 

det enskilda biblioteket som av en större bibliotekskontext. Det faktum att 

barnbibliotekarierna anser att barnboksutgivningen och BTJ har mycket stor makt är 

något återkommande i vår studie. BTJs makt grundar sig bland annat i att de praktiskt 

taget är ensamma på marknaden om att leverera informationstjänster och 

medieprodukter till bibliotek. De recensioner som BTJ ansvarar för har en direkt 

påverkan på bibliotekens inköp av böcker. Det som efterfrågas är en normkritisk 
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medvetenhet hos BTJs redaktörer och lektörer för att påvisa en förståelse för den makt 

de faktiskt besitter. I och med den bristande lästiden för många barnbibliotekarier 

används BTJs recensioner som verktyg i det dagliga arbetet. Utöver påverkan vid inköp 

påverkar de även det direkta förmedlingsarbetet om barnbibliotekarien inte själv har 

haft möjlighet att läsa den recenserade boken. Det praktiska förvärvs- och 

förmedlingsarbetet får en direkt påverkan av att barnbibliotekarierna anser sig vara 

hänvisade till lektörernas omdömen på grund av tidsbrist.  

 

Genom vår studie har vi synliggjort barnbibliotekariernas praktiska dagliga arbete 

inklusive de bakomliggande strukturer och förutsättningar som ges för att deras arbete 

ska kunna genomföras. Något att vara medveten om vid granskandet av normer är 

risken för att befästa dessa istället för att belysa, vilket har varit en utmaning under 

arbetet med de texter som har analyserats i denna studie. Vi som uppsatsförfattare är 

påverkade av normer av olika slag, där sådant som för oss kan ses som självklarheter 

kanske inte uppfattas på samma vis av andra. Även kring normkritik som begrepp kan 

förförståelsen skilja mellan individer, vilket vi kunde konstatera i samtalen med 

informanterna. Innan mötena hade informanterna blivit informerade att 

undersökningen skulle kretsa kring normkritik och barnlitteratur, vilket gav dem en 

chans att fundera kring detta och förbereda sig innan intervjun. Detta kan i sin tur ha 

påverkat resultatet av intervjuerna då det även råder normer kring en intervjusituation, 

och där medvetenheten att svaren skulle användas i en akademisk kontext fanns hos 

informanterna.   

 

Under arbetets gång har vi kunnat konstatera att ytterligare forskning kring 

barnbibliotekariers arbete behövs, men även kring biblioteks förhållande till normer 

mer generellt. Projekt med normkreativ inriktning har startats på flera håll, vilka inte 

bara kan ses som en utveckling för biblioteken utan även för forskningen. Ett exempel 

på normkreativt arbete och som även är ett förslag på vidare forskning inom ämnet är 

Gävle stadsbiblioteks pilotprojekt Tjejer gillar mer balett. Killar vill ha bråk, problem, 

krig och fotboll (Andersson 2014). I denna studie har det bland annat undersökts hur 

böckers utseende påverkar pojkars val vid läsning. Som vidare forskning kan normer 

kring bokomslag undersökas och diskuteras utifrån barns urvalsprocesser.  

 

Ytterligare förslag på vidare forskning är att undersöka huruvida biblioteks 

styrdokument samspelar med normkritiskt arbete. Vidare kan även studier göras i hur 

bibliotekschefer ställer sig till att arbeta normkreativt. Som vi tidigare nämnt i denna 

uppsats finns det även studier att göra kring biblioteksbesökares syn på regnbågshyllor, 

det eventuella sambandet mellan läsförståelse och identifikation samt hur normer i 

klassificeringssystem tar sig uttryck och vad utlåningsstatistik egentligen säger om 

låntagare.  
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Bilaga 1 – Arbetsfördelning 

Denna uppsats är ett resultat av gott samarbete. Vi har båda varit involverade och 

engagerade i examensarbetets samtliga moment. Processen har varit prestigelös och vi 

har båda hela tiden haft uppsatsens bästa för ögonen. Genom att tillsammans fundera, 

diskutera och reflektera har vi metodiskt planerat och genomfört arbetet. 

 

En del texter har båda läst, andra har vi delat upp mellan oss för att kunna överblicka 

en större mängd. Dock har ingen uppdelning gjorts vad gäller tema. Vi har delgivit 

varandra våra erfarenheter och diskuterat innehållet. Inför textanalyserna läste vi båda 

samtliga av de fyra böcker vi har analyserat. Därefter skrev vi två analyser var som 

sedan diskuterades tillsammans för att inte någon upptäckt skulle missas.  

 

Vi var båda närvarande under samtliga intervjuer och hjälptes åt att dokumentera och 

analysera dem. All text har skrivits i Google docs och även om vi ansvarat för olika 

delar är alla resonemang väl diskuterade och gemensamt redigerade. Hela arbetet har 

genomsyrats av att bådas kompetens, synpunkter och reflektioner är av största vikt för 

ett gott resultat.  

 

 



 

 62 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Frågor  

 Hur länge har du arbetat inom biblioteksbranschen?  

o Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  

o Vad har du för bakgrund utöver biblioteksarbete?  

 

 Vad är dina arbetsuppgifter?  

o Vilka förmedlande/lässtimulerande aktiviteter för barn arbetar ni med 

på din arbetsplats?  

o Vilka aktiviteter är du inblandad i?  

 

 Berätta lite om hur du arbetar med förmedling. 

o Hur förbereder du dig inför förmedlande aktiviteter, som exempelvis 

bokprat? 

o Hur resonerar du när du väljer ut böcker till bokprat, skyltning etc? 

 

 Hur arbetar du med förvärvsfrågor, såsom inköp, gallring etc?  

 

 Hur mycket lästid har du? 

o Hinner du sätta dig in i det nyinköpta, mest populära etc?  

o Känner du dig tillräckligt bekant med samlingen som helhet?  

o Hur tycker du att det fungerar?  

 

 Hur resonerar du kring normfrågor vid förvärv och förmedling? 

 

 Hur resonerar du vid referenssamtal med barn?  

o Hur förhåller du dig till det som är mest utlånat och mest populärt vid 

sådana  

       samtal?  

o Konkret exempel: Dagbok för alla mina fans  

 

 Hur brukar du och dina kollegor prata om litteratur (tips, positiva - negativa 

iakttagelser etc)? 

 

 Vad ser du som ditt och din arbetsplats främsta uppdrag gentemot målgruppen 

barn och unga? 
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Bilaga 3 – Utlåningsstatistik 

Mest utlånade skönlitteratur på svenska för 9-12-åringar (Hcg) på folkbiblioteken i större kommun 2014 (t o m 12/12) 
 

Placering Titel/författare 

Utlån 2014-01-01 - 2014-

12-12 

1 Dagbok för alla mina fans. Gregs bravader / av Jeff Kinney ; översättning av Thomas Grundberg 301 

2 Dagbok för alla mina fans. Ett hopplöst fall / av Jeff Kinney ; översättning av Thomas Grundberg 277 

3 Dagbok för alla mina fans. Den bistra sanningen / Jeff Kinney ; översättning av Thomas Grundberg 274 

4 Dagbok för alla mina fans. Rodrick regerar / av Jeff Kinney ; översättning av Thomas Grundberg 264 

5 Dagbok för alla mina fans. Femte hjulet / av Jeff Kinney ; översättning av Thomas Grundberg 258 

6 Rum 213 / Ingelin Angerborn 249 

7 Dagbok för alla mina fans. Mannys manöver / av Jeff Kinney ; översättning av Thomas Grundberg 231 

8 Dagbok för alla mina fans. Usla utsikter / Jeff Kinney ; översättning av Thomas Grundberg 212 

9 Silverpojken / Kristina Ohlsson 189 

10 Tredje tecknet / Ingelin Angerborn 176 

10 Barnhemmet / Cecilia Lidbeck ; [illustrationer: Robert Vallmark] 176 

11 Månfågel / Ingelin Angerborn 173 

11 Dagbok för alla mina fans. Värre än vanligt / av Jeff Kinney ; översättning av Thomas Grund 173 

12 Glasbarnen / Kristina Ohlsson 169 
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13 Legenden om Sally Jones / Jakob Wegelius 162 

14 Harry Potter och de vises sten / J. K. Rowling ; översatt av Lena Fries-Gedin 161 

15 Gregor från Ovanjord / Suzanne Collins ; översättning: Lottie Eriksson 156 

16 Sorgfjäril / Ingelin Angerborn 139 

17 Flickan på tavlan / Rebecka Ã…hlund 138 

18 Berättelser från ett (inte så) fantastiskt liv / Rachel RenÃ©e Russell ; översättning: 137 

19 Skuggan i väggen / Kerstin Lundberg Hahn 136 

20 Alex Dogboy / Monica Zak 131 

 

 

 

Mest utlånade skönlitteratur på svenska för 9-12-åringar (Hcg) på folkbiblioteken i mindre kommun 2014 
 

1 Kinney, Jeff /Femte hjulet                         299 

2 Kinney, Jeff /Rodrick regerar                        299 

3 Kinney, Jeff /Ett hopplöst fall                        290 

4 Kinney, Jeff /Mannys manöver                        281 

5 Kinney, Jeff /Den bistra sanningen                        279 

6 Kinney, Jeff /Gregs bravader                        275 

7 Rowling, Joanne K. /Harry Potter och de vises sten                       242 

8 Kinney, Jeff /Usla utsikter                         238 

9 Angerborn, Ingelin /Tredje tecknet                        234 

10 Kinney, Jeff /Värre än vanligt                        233 

11 Ohlsson, Kristina /Glasbarnen                        214 

12 Angerborn, Ingelin /Rum 213                        196 

13 Lindbäck, Johanna /Lite ihop                        192 

14 Ohlsson, Kristina /Silverpojken                        174 

15 Russell, Rachel Renée /Berättelser från ett (inte så) fantastiskt liv                      174 

16 Angerborn, Ingelin /Hjärta av damm                        171 
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17 Angerborn, Ingelin /Sorgfjäril                       162 

18 Angerborn, Ingelin /Månfågel                       161 

19 Rowling, Joanne K. /Harry Potter och Hemligheternas kammare                     153 

20 Russell, Rachel Renée /Berättelser om en (inte så) populär partytjej                     127 

 


