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Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to investigate upper secondary school 

librarians’ conceptions of fiction mediation.  
 

By using a phenomenographic method, the different conceptions of the specific 
phenomena, how the librarians conceptualise their work with mediation of 
fiction, are made clear. The aim of the method is not to study what fiction 
mediation is constituted of, but rather how upper secondary school librarians 
understand it. Qualitative interviews were held with eight upper secondary 
school librarians about their conceptions of their working tasks, the meaning of 
fiction for youths, reading promotion, inspiration to purchase of fiction, free 
voluntary reading and if the importance of fiction has changed over time.   
 
The results showed that the upper secondary school librarians conceptualise 
their working tasks as both changeable and repeatable. They also conceptualise 
their working tasks educational and they find them comparable with teaching. 
The librarians think that fiction is very important for youths even if the youths 
don’t believe so themselves. Some upper secondary school librarians 
conceptualise that they are working with reading promotion and some librarians 
consider that they don’t work with any specific reading promotion at all. When 
more thorough questions are asked about how fiction is promoted to youths, the 
librarians say that they are having book talks, reading projects and author 
meetings. Students and teachers are the most significant inspiration sources 
when it comes too purchase of fiction. Almost all the librarians consider that 
free voluntary reading is the best for students, but some of the librarians also 
think that prescribed fiction is important. All the upper secondary school 
librarians conceptualise that the meaning of fiction has changed over time but 
some think that reading skills in youths has diminished. On the other hand, some 
librarians conceptualise that fiction has became more important after working 
together with teachers in reading projects at the upper secondary school.  
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1. Inledning  
 
Under vår utbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap har vi haft möjlighet att 
vid ett flertal tillfällen studera barn och ungdomar som användare av bibliotek. I den här 
uppsatsen vill vi vända på perspektiven och undersöka hur bibliotekarie r på 
gymnasieskolan uppfattar sitt arbete. Skolbibliotekarierna har som en av sina uppgifter 
att stimulera elever till läslust och läsglädje och i denna uppgift ingår även inköp och 
urval av litteratur till biblioteket. Hur bibliotekarierna själva uppfattar sitt arbete för att 
främja läslusten hos ungdomar vet vi inte så mycket om. Vår förförståelse är att läsning 
bland ungdomar har minskat i och med det ökade medieflödet denna uppfattning stärkts 
av olika tidningsartiklar och annan samhällsdebatt. Om gymnasiebibliotekarierna har 
samma uppfattning om att läsningen har minskat vad gör de i så fall för att motverka 
detta i sitt arbete med förmedling av skönlitteratur? 
  
Vikten av att läsa, för människor i allmänhet och för barn och ungdomar i synnerhet, 
finns omskriven i både forskningsrapporter och i mer litterära ordalag. Gemensamt för 
dessa båda uttryck är att man menar att läsningen är bra för språkutvecklingen, 
förståelsen för andra människor och kulturer och för den egna personliga utvecklingen. 
Även ur ett samhällsperspektiv är läsningen viktig för att upprätthålla demokratin i ett 
samhälle där informationsflödet ständigt ökar. Vi anser därför att undersökningar om 
hur skolbibliotekarier arbetar med skönlitteratur och läsfrämjande är relevanta inom 
Biblioteks- och Informationsvetenskap. Det är viktigt att utveckla arbetssätt och 
metoder för att läsningen av skönlitteratur ska öka. 
 
Mot bakgrund av vår förförståelse av en gymnasiebibliotekaries arbetsuppgifter och att 
det idag läses mindre skönlitteratur än tidigare, trots betydelsen av att ungdomar läser, 
har vi funnit motiv till vår undersökning. Som bibliotekariestuderande inom 
användarperspektivet är det också motiverat att få ta del av hur gymnasiebibliotekarier 
arbetar med förmedling av skönlitteratur eftersom vi vill arbeta som bibliotekarier i 
framtiden. Vi anser att vår undersökning ger oss en god möjlighet att se hur den 
läsfrämjande verksamheten bedrivs på ett gymnasiebibliotek. 
 
1.2 Problembeskrivning 
 
I en gymnasiebibliotekaries arbetsuppgifter ingår förmedling av skönlitteratur. Eftersom 
gymnasiebibliotekarierna arbetar inom skolan har de Läroplanen (Skolverket, 2000) 
som styrdokument vilket innebär att de måste anpassa sitt arbete efter dess riktlinjer. 
Även Unesco skolbiblioteksmanifestet (2000), som är ett idédokument, bör ligga till 
grund för gymnasiebibliotekariernas arbete. Både i forskningsrapporter och i 
Läroplanen (Skolverket, 2000), kan man se hur viktig läsning är för barns och 
ungdomars utveckling. Vår förförståelse är, trots detta, att läsningen minskat i dessa 
åldrar, därför vill vi undersöka hur gymnasiebibliotekarier arbetar med förmedling av 
skönlitteratur.  
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1.3 Syfte  
 
Syftet med undersökningen är att studera hur gymnasiebibliotekarier uppfattar arbetet 
med förmedling av skönlitteratur och på så sätt se vad de gör för att motverka att 
läsningen minskar bland ungdomar. 
 
1.4 Problemformulering  
 
Utifrån uppsatsens syfte har vi skapat en problemformulering enligt följande: 
Hur uppfattar gymnasiebibliotekarier arbetet med förmedling av skönlitteratur i 
gymnasieskolan? 
 
1.5 Frågeställningar 
 
För att kunna besvara problemformuleringen har vi delat upp den i sex frågeställningar. 
Genom att ta reda på hur gymnasiebibliotekarierna uppfattar sina arbetsuppgifter får vi 
veta deras grundinställning till yrket. Gemensamt för de övriga frågeställningarna är att 
se hur gymnasiebibliotekarierna uppfattar arbetet med att förmedla skönlitteratur och på 
så sätt se vad de gör för att motverka att läsningen minskar bland ungdomar.  
 
Hur uppfattar gymnasiebibliotekarierna sina arbetsuppgifter? 
 
Hur uppfattar gymnasiebibliotekarierna skönlitteraturens betydelse för gymnasieelever?  
  
Hur uppfattar gymnasiebibliotekarierna sin läsfrämjande roll?  
  
Hur uppfattar gymnasiebibliotekarierna att de inspireras till inköp av skönlitteratur?  
  
Hur uppfattar gymnasiebibliotekarierna möjligheterna till egna fria litteraturval för 
eleverna?  
  
Hur uppfattar gymnasiebibliotekarierna skönlitteraturens roll idag jämfört med tidigare?  
 
1.6 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa uppsatsen till att gälla gymnasiebibliotekariernas uppfattningar 
om förmedling av skönlitteratur gentemot eleverna. Det går inte att bortse från lärarnas 
och skolledningens inflytande på t.ex. litteraturval då det ingår i 
gymnasiebibliotekariens arbetsuppgifter att enligt läroplanen hjälpa elever och lärare 
med material de behöver för skolarbetet. I den empiriska undersökningen har vi dock 
valt bort lärares, skollednings och elevers uppfattningar även om vi vet att deras åsikter 
påverkar gymnasiebibliotekariernas uppfattningar. 
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1.7 Centrala termer 
 
Bibliotekslagen: Första gången vi skriver om bibliotekslagen presenterar vi den som 
Bibliotekslagen (SFS, 1996:1596) sedan kallar vi den bara bibliotekslagen 
 
Bokprat: När bibliotekarien utför en organiserad presentation av någon eller några 
utvalda skönlitterära titlar inför en grupp åhörare, här syftar vi på elever. 
 
Free voluntary reading, Independent reading: Fritt vald läsning. Läsning av 
skönlitteratur inom skolan som valts fritt av eleven och inte innebär krav på 
redovisning. 
 
Fritidsläsning: Fritt vald läsning som inte ingår i skolrelaterad läsning och som utförs 
på fritiden. 
 
Läroplanen: I de fall vi skriver läroplanen syftar vi på Läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (Skolverket, 2000). 
 
Läsfrämjande: Den förmedling av skönlitteratur som en bibliotekarie utför för att 
främja läsintresset, läslusten och läsglädjen genom tex. bokprat, läsprojekt, utställningar 
och författarbesök  
 
Läsprojekt: Ett projekt som syftar till att främja läsningen, i det här fallet bland elever. 
 
Skolbibliotek: Statens kulturråd föreslår följande definition på vad ett skolbibliotek är: 
 

Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det 
finns resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och 
värdera information och läsuppfattningar av alla slag. Skolbibliotekets uppgift är att 
svara för biblioteksservice i första hand för utbildningens behov inom den egna 
organisationen och att i samverkan med landets biblioteksväsende i övrigt ge 
biblioteksservice. (Statens kulturråd, 1999, s. 10) 

 
Skolrelaterad läsning: Den läsning av skönlitteratur som ingår i undervisningen inom 
skolan. 
 
Skönlitteratur: Med skönlitteratur syftar vi på fiktionsprosa. 
 
Unescos Folkbiblioteksmanifest/Skolbiblioteksmanifest: Första gången vi nämner 
detta material skrivs hela namnet ut, sedan kallar vi det bara för 
skolbiblioteksmanifestet. 
 
1.8 Sökprocess 
 
Den litteratur som använts i uppsatsen har vi sökt i olika databaser i Biblioteks- och 
Informationsvetenskap, bl.a. Nordisk BDI-Index och Lisa. Dessutom har vi sökt 
information i databaserna Artikelsök, Mediearkivet och Libris. Vi har även använt 
Borås Högskolas bibliotekskatalog Voyager, Gunda som är Göteborgs Universitets dito 
och Gotlib som är Göteborgs Stadsbiblioteks katalog. Sökmotorn Google och 
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referenslistor från olika undersökningar, rapporter och magisteruppsatser har varit 
användbara. 
 
De sökord som bl.a. använts är: skolbibliotekarier, gymnasiebibliotekarier, 
gymnasiebibliotek, skönlitteratur, läsvanor, ungdomar och fenomenografi. 
 
1.9 Disposition 
 
I kapitel 2 behandlas bakgrundsinformation som beskriver Läroplanen för de frivilliga 
skolformerna, Bibliotekslagen och Unescos idédokument Skolbiblioteksmanifestet. 
Tidigare forskning och annan litteratur som anknyter till studiens problemområde ingår 
i kapitel 3 som är uppdelat efter vetenskaplig relevans. Kapitel 4 tar upp fenomenografi 
som teori och en bakgrund till den fenomenografiska ansatsens uppkomst. 
Fenomenografi som metod, en motivation till vårt metodval och hur vi använt oss av 
metoden i vår undersökning återfinns i kapitel 5. Under kapitel 6 tas resultat och analys 
upp. Kapitlet innehåller även en redovisning av den empiriska undersökningens resultat 
med indelning i beskrivningskategorier enligt fenomenografisk analysmodell. 
Diskussion om undersökningens resultat ställt mot bakgrund, tidigare forskning och 
undersökningens slutsatser ingår i kapitel 7. Slutligen rymmer kapitel 8 uppsatsens 
sammanfattning. Sedan följer käll- och litteraturförteckning och bilaga. 
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2. Bakgrund 
 
I det här kapitlet har vi samlat det bakgrundsmaterial som är relevant för uppsatsens 
ämne så som styrdokument och riktlinjer för skolbibliotek: Läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (Skolverket, 2000), Bibliotekslagen (SFS, 1996:1596) och UNESCO:s 
Folkbiblioteksmanifest/Skolbiblioteksmanifest (2000). Läroplanen ingår i skollagen och 
är ett styrdokument för undervisningen på gymnasiet. Läroplanen finns med i 
bakgrunden för att ge en förståelse för vad gymnasiebibliotekarierna har att utgå ifrån i 
sitt arbete, eftersom de utgör en del av skolan. Det finns i bibliotekslagen och i 
skolbiblioteksmanifestet formuleringar och riktlinjer för skolbibliotekens verksamhet. 
Skolbiblioteksmanifestet är ett idédokument, alltså ingen lag, och har inte samma tyngd 
som läroplanen och bibliotekslagen men den är ändå enligt vår mening relevant 
eftersom den tydligast tar upp bibliotekariernas arbetsuppgifter. Vi tar även upp texter 
som berör skolbibliotek och dess funktioner och läsvaneundersökningar för att ge en 
bakgrund till ungdomars läsvanor. 
 
2.1 Läroplan för gymnasieskolan 
 
Enligt skollagen är läroplanen det styrdokument som man arbetar efter i skolorna och på 
skolbiblioteken. I läroplanen finns inga direkta formuleringar för skolbibliotekets 
verksamhet. Men i de övergripande direktiven och i kursplanen över ämnet svenska kan 
man i de formuleringar som berör läsning och litteratur finna stöd för 
gymnasiebibliotekariens arbete. Gymnasiebibliotekarierna och skolans övriga personal 
grundar undervisningen på detta styrdokuments formuleringar.  
 
I läroplanen är vikten av läsning och kännedom om olika texter och skilda litterära 
former betonat i flera punkter. Dessutom finns också formuleringar som direkt berör 
skönlitteratur och betydelsen av skönlitterär läsning  
 

Eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i 
skilda former från olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur 
och bildmedier som en källa till kunskap och glädje, får möjlighet att utveckla en 
beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att tillägna sig 
kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider” 
(Skolverket, 2000) 

 
I läroplanen finns reflektioner över ämnets syfte, mål att sträva mot och ämnets karaktär 
och uppbyggnad. Syftet är att svenskämnet ska stärka den personliga och kulturella 
identiteten, utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan att kunna analysera och ta 
ställning. Språkets betydelse lyfts fram för den personliga identiteten och för 
samhörigheten med andra människor men också för att visa skillnader och likheter 
mellan personligheter, bakgrund, kön och intressen. I språket och i litteraturen utrycks 
den kulturella identiteten som kan bidra till personlig utveckling och mognad. Eleverna 
ska också ta del av kulturarvet och få uppleva och diskutera texter som både väcker lust 
och utmanar åsikter. Eleverna ska få goda tillfällen att använda och utveckla sina 
språkfärdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva olika texter.  
 
Under rubriken ”mål att sträva efter” finns formuleringar som direkt rör läsning av 
skönlitteratur. Eleverna ska få stimulans till läsning av skönlitteratur för att få kunskap 
och glädje. Eleverna ska utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa 
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skönlitteratur i flera former från skilda kulturer och olika tider. De ska också utveckla 
en förmåga att läsa centrala verk från olika länder, få kunskap om olika författare, 
epoker och idéströmningar (Skolverket, 2000).  
 
Inom gymnasieskolan är kärnämnet svenska uppdelat i A- och B-kurs där tyngdpunkten 
ligger på språk och litteratur. Vi har tittat närmare på de formuleringar i läroplanen som 
rör läsning och som vi tolkar även berör skönlitteratur.  
 
I formuleringarna för A-kursen står bl.a. 
 

[…] läsning för lust och glädje, för självkännedom och för att finna det 
allmänmänskliga och allmängiltiga under olika tider […] vidareutveckla sin förmåga 
att läsa, lära och tänka. Målen för A-kursen är att eleven bl.a. ska […] kunna 
tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och för den 
valda studieinriktningen samt för elever som samhällsmedborgare […] kunna 
formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av 
saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer, känna till några vanliga 
myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor 
under olika tider.(Skolverket, 2000)  

 
I formuleringarna för B-kursen står att den ska ”bredda och fördjupa innehållet i 
Svenska A […] men litterära och andra texter fokuseras tydligare som kunskapskällor.” 
Svenska B har jämfört med Svenska A en mer analytisk inriktning och ger eleverna 
möjligheter att utveckla en förståelse av både skrift- och bildbaserade texters djupare 
innebörd. Målen för B-kursen är att:  
 

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer 
samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning, ha tillägnat sig och ha 
kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat 
bekantskap med författarskap från olika tider och epoker.(Skolverket, 2000)  

 
Därutöver kan eleverna välja att läsa Svenska C som består av tre karaktärsämneskurser: 
Muntlig och skriftlig kommunikation, Litteratur och litteraturvetenskap och Litterär 
gestaltning. Dessa kurser kan man välja som tillval efter avslutad A- och B-kurs eller 
läsa parallellt med B-kursen. Det är främst i kursen Litteratur och litteraturvetenskap 
som eleverna fördjupar sig i skönlitteratur  
 

t.ex. epoker, utomeuropeisk litteratur, genrer, litterära riktningar och enskilda 
författarskap. […] Litteraturläsning och textanalysen bidrar till fördjupad insikt i hur 
litteraturen förhåller sig till samhället sett i historiskt perspektiv och till kulturella 
och estetiska strömningar. […] (Skolverket, 2000) 

 
Värderingsfrågor ingår i kursen; begrepp som den litterära kanon, kvalitetslitteratur och 
populärlitteratur diskuteras. Målen för C-kursen är att: 
 

eleven skall ha fördjupat sin kunskaper i några valda områden inom skönlitteraturen, 
ha utvecklat sin förmåga att tolka litterära texter av olika slag […] kunna resonera 
om värdering av skönlitteratur och kunna ta ställning till olika typer av litterära 
texter.”  
(Skolverket, 2000). 
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2.2 Bibliotekslagen 
 
I bibliotekslagen finns det inte några konkreta direktiv för skolbibliotekariernas arbete. 
Lagen innehåller endast övergripande uppmaningar och bestämmelser om det allmänna 
biblioteksväsendet. Men det finns formuleringar i paragraf 5 och 9 som särskilt berör 
skolbibliotek. I paragraferna står det att inom grundskolan och gymnasieskolan ska det 
finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera elevernas läsning och intresse 
för litteratur. Skolbiblioteket ska också sörja för att eleverna får tillgång till resurser som 
behövs under utbildningen t.ex. böcker, informationsteknik och andra medier, allt för att 
främja språkutveckling och ge lässtimulans. Det är kommunerna som är 
skolbibliotekens huvudmän och har det yttersta ansvaret för verksamheten  
 

9§ Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier 
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 
 ( SFS 1996:1596) 

 
2.3 Skolbiblioteksmanifestet 
 
Unesco som är Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap, 
kultur/kommunikation, (medier) publicerade år 2000 Folkbiblioteksmanifestet/ 
Skolbiblioteksmanifestet som är ett idédokument för biblioteksverksamhet.  
I förordet skriver dåvarande kulturministern Marita Ulvskog:  
 
I ett samhälle som kräver allt mer av oss för att vi skall kunna vara en del av det har samtidigt de små 
biblioteken sin självklara plats. En nära tillgång till boken, till biblioteket är en självklar utgångspunkt om 
vi skall stimuleras till läsning. Skolbiblioteken är viktiga för att nå nya generationer läsare och för barns 
och ungas utbildning (Unesco, 2000, s.  3). 
 
Barbro Thomas, dåvarande avdelningsdirektör vid Statens kulturråd, beskriver i 
inledningen av samma text om den viktiga betydelsen av ett officiellt manifest för 
skolbiblioteken. Det första skolbiblioteksmanifestet formulerades av Unesco relativt 
sent, det skrevs inte förrän 1999, till skillnad mot folkbiblioteksmanifestet som 
formulerades redan 1949. Manifestet för folkbibliotek har haft stor betydelse för 
folkbibliotekens utveckling och bidragit till att en samsyn över folkbibliotekens 
verksamhet finns. Det faktum att det har saknats ett manifest för skolbiblioteken med 
väl förankrade formuleringar kan ha bidragit till att utvecklingen av dessa bibliotek har 
varit långsammare. Skolbibliotekens roll har också varit diffus, frågan om de i första 
hand skulle vara ett hjälpmedel i undervisningen eller skulle förmedla goda böcker har 
varit oklar. Skolbiblioteksmanifestet beskriver dock att skolbiblioteket ska serva med 
böcker och andra informationskällor i såväl tryckt som i elektronisk form t.ex. 
skönlitteratur, facklitteratur.  
 
Thomas anser att boken har fått en underordnad roll i konkurrens med andra medier. 
Hon anser att bokens betydelse behöver stärkas för att inte försvinna som medium och 
att skolbiblioteken behöver nya böcker med aktuellt innehåll som både är spännande 
och underhållande.  
 
Skolbiblioteken behöver också personal och anpassade lokaler som inbjuder till lugn 
och rofylld läsning. Barbro Thomas ser det som ett gemensamt ansvar för 



 8 

folkbiblioteken och skolbiblioteken att samverka för att ge barn möjligheter att utveckla 
läsningen. Läsning ska inte enbart ses som en plikt utan även som någonting lustfyllt 
(ibid, s 5 ff).  
 
Enligt skolbiblioteksmanifestet är skolbiblioteket ”en viktig del i det lokala, regionala 
och nationella biblioteks- och informationssamarbetet”(ibid, s.15) Det innebär att det 
krävs både riktlinjer och lagar för att fördela ansvaret. Dessutom ska det finnas 
ekonomiska anslag för att täcka utgifterna för utbildad personal, material, teknik och 
annan utrustning. I manifestet påpekas att skolbibliotekets tillgänglighet bör följa FN: s 
allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, vad gäller ideologisk, politisk och 
religiös censur liksom kommersiella påtryckningar (ibid, s. 15 f).  
 
I skolbiblioteksmanifestet slås fast att skolbiblioteket ska ge grunden till den kunskap 
som krävs i ett informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket är också viktigt för 
att eleverna ska kunna bli ansvarsfulla medborgare då syftet är att hjälpa dem utveckla 
de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Skolbibliotekariens uppgifter är bl. 
a. att hjälpa till vid informationssökning och att vara en resurs vid elevernas användning 
av både skönlitteratur och facklitteratur. Enligt manifestet har erfarenheten visat att då 
lärare och bibliotekarier samarbetar så ökar elevernas färdigheter att läsa, skriva, lösa 
problem och använda informationsteknik (ibid, s. 15). 
 
Vad som ingår i en skolbibliotekaries yrkesroll kan variera mellan olika skolbibliotek 
beroende på ekonomiska anslag och på hur tolkningen av läroplanen bidrar till 
utformningen av undervisningen. Pedagogik är en viktig förutsättning för att kunna 
stödja elever och lärare vid informationssökning men också kunskaper i 
biblioteksadministration och informationshantering kan ses som grundläggande (ibid s. 
18).  
 
Skolbiblioteksmanifestets formulerade mål för skolbiblioteken är följande:  

 
Att stödja  och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och 
läroplaner.  
 
Att främja elevernas läslust och lust att lära dem att bli biblioteksanvändare.  
 
Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, 
förståelse, fantasi och glädje.  
 
Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt ge 
dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer.  
 
Att ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att öka 
förståelse och ge insikt om olika idéer, erfarenheter och åsikter.  
 
Att anordna  aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet.  
 
Att tillsammans med elever, skola och föräldrar verka för att uppnå skolans 
målsättning och främja insikten om att åsiktsfrihet och tillgång till information är 
förutsättningar för medborgaransvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle.  
 
Att främja läsning.  
 
Att verka för att skolbibliotekets resurser görs tillgängliga inom och utanför skolan. 
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Skolbiblioteken ska upprätta handlingsplaner så att dessa mål uppfylls, anställa 
utbildad personal och införskaffa de informationskällor som behövs (ibid, 2000, s. 
16.f).  

 
I målbeskrivningen ovan finns generella formuleringar att bygga upp 
biblioteksverksamheten kring. De här målbeskrivningarna är övergripande men 
manifestet innehåller annan text som mer utförligt kan ge stöd för skolbibliotekariens 
arbete. 
 
Skolbibliotekets personal ger stöd vid användningen av både tryckta och elektroniska informationskällor, 
alltifrån skönlitteratur till facklitteratur, från både egna och andras samlingar. Skolbibliotekens material är 
ett värdefullt komplement till läromedel och i undervisningen. (ibid, 2000 s. 15).  
 
2.4 Skolbibliotek 
 
I Skolbiblioteken 2002. Kulturen i siffror 2003:3 utgiven av Statens Kulturråd framgår 
att mer än varannan grundskoleelev har tillgång till biblioteksservice i Sverige. De har 
antingen ett skolbibliotek på sin skola där det finns personal minst sex timmar i veckan 
eller också har de tillgång till ett integrerat folkbibliotek. Vad gäller gymnasieskolans 
elever har 90 % tillgång till biblioteksservice i form av ett bemannat skolbibliotek eller i 
form av ett skolbibliotek integrerat med folkbiblioteket (Statens kulturråd, 2003, s. 8.f). 
 
De nationella målen för skolan är formulerade av regering och riksdag och finns i 
läroplanerna. Sedan ansvarar varje kommun och skola för att göra verklighet av mål och 
riktlinjer. Det är skolledarens ansvar att se till att det finns redskap och resurser till att 
konkretisera läroplanen och där kommer skolbiblioteket in. Skolbiblioteket ska alltså 
ses som ett av de redskap som skolorna har för att realisera läroplanerna i 
undervisningen (Statens kulturråd, 1999, s. 7). Skolbiblioteket har främst en pedagogisk 
funktion och dess verksamhet kan delas in i två roller som förutsätter varandra, där den 
ena är informationsförmedlande och den andra är läsfrämjande (ibid, s. 8). 
 
Folkbiblioteken är till skillnad från skolbiblioteken oftast utformade på samma sätt 
oavsett om det är en filial eller ett större bibliotek. Det håller ungefär samma 
servicenivå och utbud. Men det finns inget typiskt skolbibliotek det kan vara allt från ett 
bokrum med tre bokhyllor till en stor sal med gott om material (Ibid, 1999, s. 16).  
 
Nationella skolbiblioteksgruppen består av representanter för myndigheter och 
organisationer som arbetar för att utveckla skolbiblioteken. Dess uppgift är bl.a. att 
främja debatten om skolbibliotekets roll, sprida kunskap om goda exempel och 
uppmärksamma bibliotekets pedagogiska möjligheter. Nationella skolbiblioteksgruppen 
har givit ut en skrift som heter Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling 
(2004), där skolbibliotekets funktioner och uppgifter finns formulerade. Här särskiljs 
skolbibliotekens uppdrag att främst serva lärare och elever på skolorna från 
folkbibliotekets uppdrag att erbjuda god litteratur till allmänheten. Det är viktigt att 
skolbiblioteken följer skolans regler och syn på läromedel och litteratur. 
Skolbibliotekets funktion kan ses som ett verktyg för att ge eleverna kunskaper och 
färdigheter i enlighet med läroplaner och styrdokument (Nationella 
skolbiblioteksgruppen, 2004, s. 7).  
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På skolbiblioteket ska läraren och bibliotekarien tillsammans diskutera böcker, 
läromedel och medier som kan vara av vikt för elevernas kunskapsutveckling. Eleverna 
ska enligt läroplanen ta del av kulturarvet i demokratins namn. Alla elever ska ha rätt till 
att ta del av olika kulturella perspektiv och ta del av skön- och facklitteratur som är 
skrivna av författare från olika kulturer och länder i världen. Men det är också viktigt att 
få tillgång till samhällets hela kulturutbud genom att träffa olika författare, se en 
utställning, se film eller teater på skolbiblioteket (Nationella skolbiblioteksgruppen, 
2004, s. 11).  
 
Enligt nationella skolbiblioteksgruppen så är det viktigt att urskilja skolbibliotekets 
särskiljda roll mot folkbibliotekets vad gäller införskaffandet av nya medier. 
Folkbiblioteket har en uppgift att lagra böcker och media som inte skolbiblioteket har. 
Enligt skolbiblioteksgruppen ska bokinköp anpassas efter skolans behov och böcker 
som inte efterfrågas behöver inte finnas i hyllorna. Skolbibliotekarien ska genom de 
inköp som görs planera för att läsutveckling och undervisning tillgodoses (Nationella 
skolbiblioteksgruppen, 2004, s. 7).  
 
2.5 Undersökningar och utredningar om läsvanor 
 
Eftersom vår uppsats handlar om hur gymnasiebibliotekarier uppfattar arbetet med 
skönlitteratur så är det relevant att se över hur ungdomars läsvanor ser ut och hur de 
uppfattas av omvärlden. I dagspressen publiceras det ibland alarmerande artiklar som 
talar om att ungdomar läser i allt mindre utsträckning.  
 
”Många elever läser aldrig en bok. Nästan var femte elev, 18 procent, säger att de aldrig 
läser böcker i skolan. Nästan lika många väljer bort böcker på fritiden.” (Många elever 
läser aldrig en bok, 2005) 
 
Det finns också aktuell statistik över folkbibliotekens utlån, som visserligen berör alla 
typer av användare men som talar om att utlåning av skönlitteratur står på sin lägsta 
nivå sedan 1976 (Aagård, 2004, s. 6).  
 
Det är lätt att få uppfattningen att läsning av skönlitteratur får en allt mindre betydelse i 
takt med att mediesamhället utvecklar sig. Men vid en närmare granskning kan man se 
att det inte är riktigt så enkelt. Den statistik som artiklarna i dagspressen bygger på är 
inte helt oproblematisk att tolka. Statistiken grundar sig på undersökningar som är 
gjorda på olika sätt vilket bidrar till att resultaten inte stämmer överens med varandra. 
Trots detta visar de flesta undersökningar vi tagit del av att läsningen och läsförmågan 
minskar. 
 
Vi har tagit del av en sammanställning av fem läsvaneundersökningar där fyra var 
relevanta för vår uppsats. Dessutom har vi läst några andra utredningar för att försöka 
förstå hur det står till med ungdomars läsvanor. Någon undersökning eller utredning 
som bara behandlar hur gymnasieelevers läsvanor ser ut har vi inte funnit, men däremot 
tar vi upp några utredningar som berör högstadieelevers uppfattningar av läsning och 
deras läsförmåga. 
 
Statens Kulturråd har gjort en sammanställning, utarbetad av Erik Peurell, av fem olika 
läsvaneundersökningar som genomförts i Sverige Om läsning – mer eller mindre? En 
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kommenterande jämförelse av fem läsvanestudier (2004). Syftet med rapporten var att 
undersöka om det fanns någon gemensam trend i resultaten om läsvanor och då särskilt 
barns och ungas läsande. Peurell påpekar dock att undersökningarnas resultat är svåra 
att jämföra på grund av att de är utförda på olika sätt. Däremot anser Peurell att det är 
värt att pröva de olika resultaten mot varandra i form av trender i ökat och minskat 
läsande (Peurell, 2004, s. 5).  
 
De fem undersökningarna som Peurell tagit del av är, Kulturbarometern (1996, 2001), 
Mediebarometern (1979,-81,-87,-88 &1994-2002), ULF-undersökningen (2002), 
Barnbarometern (1997,2001,-03) och SOM-undersökningen (2003). Huvudmännen för 
undersökningarna har skiftat genom åren i de olika undersökningarna mellan bl.a. 
Sveriges Radio, Kulturrådet, SIFO, SCB, Göteborgs Universitet och Nordicom, som är 
ett statligt finansierat forsknings och informationsinstitut. 
 
I Kulturbarometern, som sammanställdes för första gången 1984, jämfördes ca 1000-
3000 personer mellan 9-79 år i Sverige genom telefonintervjuer om deras kultur- och 
medievanor. Kulturbarometern publicerade dock siffror på bokläsning först 1996 och 
först 2001 specificerades frågan att gälla endast nöjesläsning och uteslöt läsning för 
studier. Enligt Peurell kan man i Kulturbarometern för de senaste åren utlä sa en något 
stigande lästrend (Ibid, s. 7.f).   
 
Mediebarometern publicerades första gången 1979 och är en undersökning om svenska 
folkets medievanor. Den utfördes genom telefonintervjuer på 1100-3400 personer 
mellan 9-79 år. I början av 1980-talen specificerades frågorna om läsning att gälla både 
kurs- fack- och skönlitteratur. Mediebarometern visar en sjunkande lästrend enligt 
Peurell (Ibid, s. 7).  
 
ULF-undersökningen har gjorts av SCB på uppdrag av riksdagen sedan 1994 i syfte att 
undersöka den kulturella välfärden genom att ställa frågor om befolkningens 
fritidsvanor. I undersökningen har det ingått specifika frågor om skönlitterär läsning. 
Undersökningen har genomförts med hjälp av hemintervjuer av mellan 11-14000 
personer i åldrarna 16-84 år. ULF-undersökningen visar enligt Peurell på en svag 
minskning av läsningen bland befolkningen (Ibid, s. 8.f).  
 
Barnbarometern genomfördes för första gången 1984 genom att telefonintervjua ca 400 
vårdnadshavare till barn i åldrarna 3-8 år om barnens kulturvanor. Barnbarometern visar 
enligt Peurell på den tydligaste minskningen av läsningen i alla undersökningarna men 
han påpekar att sjunkande lästrenden planats ut något under 2000-talet. Men man bör ha 
i åtanke att i denna undersökning grundas resultatet på ett förhållandevis lågt antal 
deltagare. Han påpekar också att undersökningen kan ge ett osäkert resultat, grundat på 
indirekta svar, eftersom det är barnens föräldrar som besvarar frågorna (Ibid, s. 8). 
 
SOM-undersökningen (Samhälle, Opinion och Massmedia) genomfördes första gången 
1986 av Göteborgs Universitet med hjälp av brevenkäter. Enkäten besvarades av mellan 
1600 och 3500 personer i åldrarna 15-80 år. Undersökningen behandlade i första hand 
politik och samhällsfrågor, men det ingick även frågor om fritidsvanor och där bland 
läsvanor. Peurell anser att denna undersökning visar på en liten minskning av läsning 
men att den minskningen har avstannat de senaste åren (Ibid, s. 9). 
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Peurell fann att de fem undersökningarna visade på olika resultat som var svåra att 
jämföra. Problemen med att jämföra undersökningarna förklarar han med att frågorna 
inte ställdes på likartade sätt, de ställdes till varierande åldersgrupper och dessutom är 
inte resultaten redovisade på ett jämförbart sätt. Erik Peurell anser att det inte går att 
utläsa någon gemensam trend om läsningen har minskat, ökat eller om den står kvar på 
samma nivå. Vad gäller barns och ungdomars läsning så är resultaten skiftande mellan 
att läsningen har haft en vikande trend under de senaste 10-15 åren till att läsningen har 
ökat.  
 
Peurell anser att det är viktigt att granska läsvaneundersökningar inte minst eftersom det 
i media påstås att läsningen har minskat. Han anser att de undersökningar som gjorts 
inte har utförts på bästa sätt då de oftast inte täcker in alla sätt som barn och ungdomar 
läser på. Peurell ser också att det är viktigt att granska läsvaneundersökningar av den 
anledningen att samhället lägger stora resurser på läsningen genom bibliotek, skola och 
andra läsfrämjande instanser. Han efterlyser fler undersökningar som är bättre 
underbyggda för att få ett mer tydligt svar på frågan om barns och ungas läsning 
verkligen har minskat eller ökat. Han anser att barn och ungdomar läser på ett mer 
varierande sätt idag än tidigare då de blandar skönlitteratur med fakta både i böcker och 
i andra medier. Läsningen bedrivs dessutom både inom skolan och på fritiden (Ibid, s. 
10f).  
 
Rapporten tar även upp exempel på hur dagspressen har tolkat de olika 
undersökningarnas statistik för att visa hur lätt resultaten kan förvridas och misstolkas. 
Peurell ställer frågan om varför det är intressant att undersöka läsning av skönlitteratur? 
Svaret han ger är att det finns en allmän vedertagen uppfattning om att läsning av 
skönlitteratur är bra. I rapporten presenteras det några uttalanden om varför vi ska läsa 
skönlitteratur och sammanfattningsvis handlar de om att det är bra för 
språkutvecklingen, ger oss eftertanke och fördjupning, förmåga att leva sig in i andra 
människors situation, motverka intolerans och främlingsfientlighet. Men Peurell skriver 
även om några motsatta uttalanden från unga människor som inte ser att just 
bokläsningen har så stor betydelse. De intresserar sig för s.k. fan-fiction och rollspel och 
det är främst interaktiviteten och kreativiteten som finns i dessa båda, kvalitéer som de 
anser hör framtiden till, som de saknar i en bok (Ibid, s. 17ff).  
 
Lärarnas Riksförbundets har gjort en undersökning där en av delrapporterna är en 
läsvaneundersökning bland 1168 elever på högstadiet Läsa för att lära – elevers 
läsvanor idag (2005). Bland de elever som deltog var det 53% flickor och 47% pojkar, 
två tredjedelar av elevernas föräldrar har inte högskoleutbildning, en tredjedel av 
eleverna angav att minst en förälder har examen från högskolan. Av eleverna är det 16% 
som inte läser böcker utanför skolan och läsningen minskar med åldern, man läser mer i 
sjunde klass än i nionde. Det är stor skillnad mellan pojkar och flickor då flickorna läser 
mer än pojkar. Nästan var femte elev bland dem som har föräldrar som inte har studerat 
på högskolan läser aldrig böcker på fritiden. Av alla elever som deltagit i 
undersökningen säger sig var femte elev aldrig läsa böcker i skolan men majoriteten 
läser 1-3 böcker/år. Det vanligaste sättet att få tag på böcker är från bib lioteket, i första 
hand skolbiblioteket.  
 
Utredningens resultat visar att skolbiblioteket har en viktig roll när det gäller 
tillgänglighet till böcker. Man konstaterar i analysen av delrapporterna att många elever 
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läser få böcker både på fritiden och i skolan. Dessutom påpekar man att den stora 
skillnaden mellan könen gör att pojkar riskerar att komma långt efter i möjligheterna att 
klara högstadiet med godkända betyg. 
 
Vidare menar man att det bör uppmärksammas att föräldrarnas utbildningsbakgrund 
spelar stor roll för ungdomarnas lust att läsa. Utredningen föreslår att man endast ska 
anställa behöriga lärare, stimulera samarbetet lärarna emellan, att tillgängligheten av 
böcker måste öka, att det bör finnas bemannade skolbibliotek på varje skola och 
ekonomiska förutsättningar för att kunna fylla beståndet med såväl moderna böcker som 
klassiker. Slutsatsen är ”skolans uppgift är att hjälpa eleverna att hitta nycklarna in till 
litteraturens värld”. (Läsa för att lära - elevers läsvanor idag, 2005, s. 3ff) 
 
När vi läst undersökningens förslag på åtgärder visar det sig att det helt saknas en 
diskussion om bibliotekariens betydelse. När man föreslår att stimulera samarbetet i 
arbetslagen nämns endast lärarnas möjligheter till erfarenhetsutbyte, inspiration och 
samarbete med andra lärare i samma ämne för att utveckla yrket. Man nämner alltså inte 
alls skolbibliotekariernas kompetens som pedagoger och förmedlare av skönlitteratur 
eller att skolbiblioteken ska bemannas av behörig bibliotekarie. 
 
PISA 2000 (2004) är en internationell undersökning som genomförts för att ta reda på 
femtonåringars kunskaper av läsförståelse, matematik och naturvetenskap. PISA betyder 
”Programme for International Student Assessment” och undersökningen är gjord på 
initiativ av OECD (Organisation för Economic Co-operation and development). 
Undersökningen visar på ett starkt samband mellan elevers inställning till lärande och 
prestationer. De elever som både hade ett starkt läsintresse och ett gott självförtroende 
vad gällde sin egen förmåga att lösa problem visade bäst resultat. PISA-undersökningen 
visar också att det är viktigt att utveckla en positiv inställning till lärande inte bara för 
att klara av skolarbetet utan för att även klara av framtida studier på högre nivåer och 
för att gynna det livslånga lärandet (Skolverket, 2004, s. 7 ff).  
 
Vad gäller läsintresse så hade det också ett starkt samband med prestationer. De elever 
som hade det största läsintresset hade också det bästa resultatet på läsförståelseprovet 
och omvänt de elever som hade det minsta läsintresset hade också det sämsta resultatet 
på provet. För Sveriges del så visade undersökningen ett starkt samband mellan 
läsintresse och prestationer, ju större läsintresse desto bättre prestationer (ibid s. 14). 
 
Undersökningen visade också att läsintresse hade större inverkan på prestationer än vad 
social bakgrund hade. Elever med föräldrar som hade yrken med hög social status 
visade sig i allmänhet vara starkare vad gäller motivation, självförtroende och 
inlärningsstrategier. Däremot för de elever vars föräldrar hade lågstatusyrken men som 
ändå hade ett högt läsintresse var inte den sociala situationen något hinder. Alltså var 
läsintresset en mer betydelsefull faktor än den socioekonomiska tillhörigheten för 
elevernas prestationer (ibid s. 38). Undersökningen visar även att det är en stor skillnad 
mellan svenska flickor och pojkars läsförmåga och förståelse och att flickorna har högre 
prestationsförmåga (ibid s. 46).  
 
Skolverkets Nationella utvärdering av grundskolan 2003, Svenska och Svenska som 
andraspråk årskurs 9 (2005) har genomförts för att få en bild av hur grundskolan i 
Sverige har utvecklats under 1990-talet. I ämnesrapporten redovisas enkätsvar från 
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elever, lärare och föräldrar som belyser attityder och inställningar till ämnet och dess 
olika moment. Resultaten visade att eleverna ansåg att svenska var viktigt och att de 
hade nytta av ämnet. Men det var fler flickor än pojkar som uppskattade svenska som 
ämne. Flickorna ansåg att ämnet hjälpte dem att utveckla deras tankar genom att de fick 
läsa och skriva.  
 
Enligt undersökningen är läroplanen den faktor som styr undervisningen mest och det 
beror på att lärarna är angelägna att nå läroplanens mål för ämnet. Nästan samtliga 
lärare ansåg det nödvändigt att klara av att läsa en skönlitterär bok för att få godkänt i 
svenska. Resultatet har visat en sjunkande läsförmåga vid jämförelse av tidigare 
utvärderingar 1992 och 1995 och en större andel elever än vid tidigare utvärdering hade 
sämre resultat. Det är främst pojkar som inte uppnår målen vad gäller läsförståelsen 
(Skolverket, 2005, s. 9ff).  
 
Det finns ett stort engagemang runt läsningen anser både elever och lärare. Eleverna 
tycker att det är bra att lärarna visar dem verk av nya författare men att de också vill 
bestämma själva vad som ska läsas. Många lärare uttrycker glädje över när en elev med 
läsmotstånd tar sig igenom en bok (ibid s. 56). Det vanligast förekommande momentet 
inom svenska är läsning av skönlitteratur och 30 % av lärarna berättar att det 
förekommer på de flesta lektioner. Den starka prioriteringen av skönlitteratur kan ha sin 
förklaring i att uppnåendemålen i läroplanen har stor betydelse för lärarna (ibid s. 79 ff). 
 
Då grundskolans läroplan över svenskämnet till stora delar liknar den läroplan som 
finns för samma ämne inom gymnasieskolan finns det goda skäl att anta att en 
undersökning av gymnasieelever skulle visa liknande resultat som framkommit i 
Skolverkets utvärdering och i PISA-undersökningen.  
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3. Tidigare forskning och övrig litteratur 
 
Under denna rubrik redogör vi för forskning och annan litteratur som kan relateras till 
gymnasiebibliotekariers arbete med förmedling av skönlitteratur. För att förstå vikten av 
en fungerande litteraturförmedling och ett litteraturpedagogiskt tänkande har vi ansett 
det viktigt att, förutom en kunskapsöversikt om skolbiblioteket, även ta upp förmedling 
av litteratur, olika aspekter på läsning bl.a. ungdomars motiva tion till läsning och vikten 
av det fria litteraturvalet. Bibliotekariernas syn på sin yrkesroll berörs i en av 
undersökningarna vilket vi anser kan ligga till grund för en förståelse av hur de arbetar 
med skönlitteratur. En annan undersökning vi valt att ha med redovisar 
litteraturförmedling ur lärarnas perspektiv för att få en inblick i deras yrkesroll. Det 
finns även några magisteruppsatser med som berör samma ämne som vårt för att visa att 
man kan närma sig frågan på olika sätt. Dessutom redovisar vi olika artiklar om 
bibliotekariens förmedlarroll, skolbibliotek och skolbibliotekariens funktion och 
ungdomars läsning av skönlitteratur. Dispositionen av detta kapitel har vi valt att göra 
utifrån vetenskaplig relevans. 
 
3.1 Kunskapsöversikt  
 
Louise Limberg som forskar inom Biblioteks- och informationsvetenskap har på 
uppdrag av Skolverket genom projektet Språkrum (ett språkutvecklingsprojekt) 
sammanställt en kunskapsöversikt om skolbibliotekets pedagogiska roll, 
Skolbibliotekets pedagogiska roll - en kunskapsöversikt (2002). Kunskapsöversikten är 
avsedd att ge en överblick av den forskning som bedrivits om skolbibliotekens roll i 
undervisning och lärande. Översikten är tänkt att användas både för praktiskt arbete på 
skolor och bibliotek och för att väcka ett intresse för forskning i ämnet. Limberg 
konstaterar att det har bedrivits väldigt lite forskning angående skolbibliotekets roll i 
elevers litteraturläsning och läsutveckling under de senaste 10 åren och efterfrågar mer 
forskning i ämnet.  
 
I slutet av 1990-talet genomfördes dock en undersökning av Skolverket, Läs- och 
skrivprocessen som ett led i undervisningen där man bl.a. kom fram till att 
skolbibliotekets roll för elevernas läsutveckling i alla ämnen, inte bara i svenska, var 
viktig. Vidare understryks det att fungerande bibliotek med aktiva bibliotekarier behövs 
för att ge barn möjligheter till läs- och skrivutveckling i skolan. Limberg tar även upp 
flera andra forskningsrapporter från 1990-talet som pekar på samma sak i fråga om hur 
viktigt det är med tillgång till ett brett litteraturutbud på skolbiblioteket. Hon tar även 
upp bibliotekets betydelse för språk- och läsutvecklingen för eleverna även på de högre 
stadierna i skolan (Liberg se Limberg, 2002, s. 34f) 
 
En av de undersökningar som Limberg hänvisar till är Warwick Elleys omfattande 
internationella studie How in the world do students read? (1992). Den visar på ett 
samband mellan ett rikt utbud av litteratur på skolbiblioteket och en god läsförmåga hos 
eleverna. I undersökningen återfinns Sverige på tredje plats vad gäller läsförmågan av 
de 32 länder som undersökts i Europa. Dessutom påpekas det att om det finns många 
böcker i klassrummet, alltså i barnens närmiljö, så påverkas läsningen positivt (Elly se 
Limberg, 2002, s. 35).  
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Limberg tar också upp PISA 2000 och menar att trots att det inte i PISA-undersökningen 
sägs något om skolbibliotekets betydelse för läsutvecklingen kan man ändå läsa ut av 
rapporten att ett välfyllt och inbjudande skolbibliotek med välutbildad och initierad 
personal kan bidra till mycket i fråga om läsutveckling och intresse för litteratur 
(Limberg, 2002, s. 36).  
 
Limberg konstaterar i sin kunskapsöversikt att ett gediget och genomtänkt utbud är 
viktigt för att skapa och underhålla elevernas läslust. Limberg konstaterar vidare att 
elevernas läsutveckling påverkas positivt av att de själva får vara med i urvalsprocessen 
vid inköp av nya medier. Limberg anser vidare att bibliotekariens samarbete med 
lärarna och eleverna är oerhört viktigt i läsfrämjande syfte och som exempel tar hon upp 
samarbete när det gäller urval av litteratur till bibliotekets bestånd och urval av texter till 
olika skolarbeten. Men det bör också finnas tid till bibliotekariens bokprat, 
gemensamma läs- och skrivprojekt och framförallt att det ges tid för läsning. Med 
bokprat menar Limberg en bland bibliotekarier välprövad metod för att förmedla 
litteratur till användarna genom att presentera böcker på ett sätt som väcker läslust.  
Enligt Limberg har bibliotekarier olika aktiva pedagogiska roller när det gäller att stötta 
elever i läsutvecklingsprocessen. Det är inte bara ett välfyllt bibliotek som gör eleverna 
till goda läsare utan lärare och bibliotekarier måste förstå att använda resurserna. Det 
betyder att bibliotekarierna själva bör bli mer medvetna om sina pedagogiska 
möjligheter och vilka resultat de kan föra med sig (Ibid, s. 37 ff.).  
 
Vidare menar Limberg att det viktigaste i en bibliotekaries pedagogiska roll är hur man 
ser på förhållandet mellan eleverna som läsare och den litteratur som förmedlas. En 
viktig del av denna relation är att det finns tid för samtal med eleven och mellan 
eleverna om innebörden av vad de har läst. Limberg anser att den läspedagogiska rollen 
ofta har framställts som uppenbar och utan problem och efterlyser fler undersökningar 
som kan problematisera frågan. Hon menar då främst frågor om hur bibliotekariers olika 
hållningar och synsätt påverkar elevernas möjligheter att bli självständiga läsare och 
väcka deras läslust. Men också vad skillnaden mellan fack- och skönlitteratur betyder i 
ett läspedagogiskt syfte. Limberg anser vidare att undersökningar också behövs om hur 
bibliotekarier på skolbibliotek ska kunna förena den frihet som bibliotek traditionellt 
företrätt med den mer styrda undervisningen som kännetecknar skolan. Limberg anser 
att det behövs rapporter i dag som problematiserar det som verkar självklart i mångas 
ögon, att det finns ett fungerande skolbibliotek. Hon vill se en forskning som tar upp de 
olikheter som finns i hur bibliotekarierna ser på sig själva som läsfrämjare och hur de 
arbetar för att öka läsförmågan hos eleverna (ibid, s. 42 ff.).  
 
Louise Limberg konstaterar att de i kunskapsöversikten redovisade undersökningarna 
styrker uppfattningen att biblioteket har en stor betydelse för elevernas lärande men att 
den möjligheten utnyttjas i allt för liten grad. Skolbibliotekets olika dimensioner, 
medierna, rummet, bibliotekarien, informationssystemet och pedagogiken samverkar 
med skolans olika dimensioner, lärare, elever, klassrum, läromedel, 
undervisningsmetoder, uppgifter och skolledares hållning. De här olika dimensionerna 
står tillsammans för skolkulturen och deras inbördes samverkan är avgörande för att 
skapa meningsfullt lärande. Vidare menar Limberg att denna samverkan ofta möter 
hinder då den stämmer öve rens med styrdokumenten för skolan men inte alltid med 
skolans eller bibliotekets diskursiva praktik. Biblioteket måste bryta mot praktiken för 
att kunna uppnå en mer betydelsefull och viktig roll. Limberg menar att en sådan radikal 
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förändring ofta är svår, vilket kan förklara den otydliga roll som biblioteket har i skolan. 
För att förtydliga skolbibliotekets pedagogiska roll måste skolan förändra sin tradition  
(Ibid, s. 57 f.). 
 
Limbergs kunskapsöversikt är relevant för vår uppsats eftersom hon tar upp både 
skolbibliotekets pedagogiska roll och bibliotekariens betydelsefulla läsfrämjande 
funktion. Källkritiskt bör påpekas att Limberg tar upp skolbibliotek/skolbibliotekarier i 
allmänhet och inte specifikt gymnasiebibliotek/gymnasiebibliotekarier som vår studie 
behandlar.  
 
3.2 Undersökningar och forskningsrapporter 
 
J. A. Appleyard, forskare i engelsk litteratur, vid Boston College, har i sin undersökning 
Becoming a Reader - The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood (1990) 
beskrivit hur vi utvecklas till läsare. Han grundar sin uppfattning på tidigare studier om 
läsning och egna intervjuer med flertalet unga och gamla läsare. Appleyard menar att 
alla läsare går igenom olika stadier av läsning beroende på vilken ålder vi befinner oss i 
och den psykologiska utvecklingen. Appleyard delar in läsarna i fem olika 
åldersrelaterade läsarroller där han beskriver varje rolls sätt att ta till sig litteraturen. 
 
1. 5-årsåldern - Läsaren som aktör 
2. 10-årsåldern - Läsaren som hjälte eller hjältinna 
3. 17-årsåldern - Läsaren som tänkare är i en reflekterande period då man ofta letar efter 
meningen i livet, man söker sin identitet och försöker förstå sin omvärld. 
4. 20-årsåldern - Läsaren som tolkare 
5. Medelåldern - Läsaren som pragmatiker (Appleyard, 1991, s. 14 f.) 
 
Ungdomarna på gymnasiet befinner sig alltså i stadium tre, läsaren som tänkare, de 
söker sin identitet och meningen med livet i stort och smått.  
Appleyard menar att ungdomarna oftast väljer den typ av litteratur som svarar upp mot 
deras sätt att tänka för att på så sätt skapa så mycket mening med tillvaron som möjligt. 
I sin undersökning fann han att ungdomarna hade tre förklaringar till varför de valde 
litteratur som de gjorde:  
 
1. de valde litteratur för att kunna leva sig in i historierna, verklighetstrogna berättelser 
med händelser som skulle kunna inträffa i deras egna liv och med innehåll som kan öka 
förståelsen för det som sker omkring dem. 
2. de valde litteratur för att de kunde identifiera sig med karaktärerna, identifikationen 
fyller två funktioner, dels att se likheter med sin egen tillvaro och dels en fiktiv 
identifikation med den som man skulle vilja vara. 
3. de valde texter utifrån att de innehöll realistiska berättelser som fick dem att tänka 
till.  
 
Ungdomarna vill reflektera över sina egna erfarenheter eller lätt kunna sätta sig in i de 
situationer som uppkommer i boken de valt att läsa. Men med realism menas också att 
karaktärerna i texten inte ska vara endimensionella, inte enbart goda eller onda, utan ha 
mänskliga egenskaper som ger en mer realistisk bild av dem. Ofta har ungdomarna i den 
här åldern upptäckt att den mer barnsliga och romantiska litteraturen inte stämmer 
överens med verkligheten. En följd av den inställningen till litteratur blir att de istället 
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väljer att läsa böcker som skildrar de mörkare sidorna av livet t.ex. texter som innehåller 
sjukdom och död. Dessutom blir ungdomarna medvetna om sina egna känslor och 
tankar genom att reflektera över karaktärers handlingar och känslor i den litteratur de 
valt att läsa (Appleyard, 1991, s. 100ff.). 
  
En annan forskare som tar upp ungdomar och läsning är Cai Svensson vid Universitetet 
i Linköping. Han tar i sin rapport, Barns och ungdomars läsning, Problemöversikt och 
förslag till forskning (1989) upp flera forskningsförslag som han anser bör göras inom 
ämnet barn- och ungdomslitteratur. Som bakgrund till det beskriver han att det finns två 
motivationer till läsning hos barn och ungdomar som vi anser relevant att redogöra för i 
vår uppsats.  
 
Den ena motivationen är enligt Svensson den individualpsykologiska som är grundad på 
fysiologiskt-biologiska faktorer. Med det menar han att inre motivation, nyfikenhet, 
manipulatoriska faktorer och anpassning till omgivningen är orsak till att vi blir läsare.  
Den andra motivationen för läsning är den sociala. Genom social interaktion 
tillsammans med andra t.ex. att ha roligt, vinna gillande, tävla mot varandra och att 
stärka självkänslan genom att styrka sin identitet utvecklas vi till läsare. Det är främst 
den andra motivationen, den sociala som styr ungdomars läsvanor menar Svensson. Han 
påpekar att ungdomar som är 14-17 år, befinner sig i en mognadsålder då läsningen 
utvecklas både litterärt och estetiskt. De är intresserade av sin omvärld men intresset 
övergår mer och mer till ett intresse för den inre världen. Enligt Cai Svensson så beror 
det på att ungdomar utvecklar olika värdeskalor på flera livsplan där en allt mer kritisk 
självcentrering ingår (Svensson, 1989, s. 41ff.). 
 
Appleyards och Svenssons undersökningar är intressanta ur vår aspekt för att få en bild 
av ungdomar som läsare. Källkritiskt vill vi påpeka att undersökningarna är gjorda för 
15 år sedan och då på ett ännu äldre material. Liknande undersökningar idag skulle 
kunna ge ett annorlunda resultat. 
 
Dr Stephen Krashen vid University of Southern California diskuterar i 
forskningsrapporten The Power of Reading (1993), som är utförd i USA, betydelsen av 
vad han kallar Free voluntary reading. Krashen tar upp tidigare forskning och har sett på 
skillnader i resultat bland elever som fått läsa vad de själva valt och de som inte fått 
välja. 
 
I förordet till forskningsrapporten förklarar Krashen begreppet Free voluntary reading. 
Han menar att det är när eleverna får läsa när de själva vill och det inte krävs någon 
speciell uppgift i anslutning till boken. Det innebär också att skoleleverna kan välja den 
bok eller den text som de själva vill läsa och att de har rätt att sluta läsa boken om de 
inte tycker om den och fritt välja en annan (Krashen, 1993, s. X).  
 
Vidare menar Krashen att om eleverna får göra egna frivilliga val av den litteratur som 
de ska läsa utvecklar de språket både vad gäller ordförråd och i skriftsammanhang. Han 
anser också att läsningen underlättar för eleverna att lättare förstå akademiska texter 
som han menar krävs i dagens samhälle (Krashen, 1993, s. 12).  
 
Sammanfattningsvis framhåller Stephen Krashen med tydlighet att barn som läser för 
nöjes skull får alla språkkunskaper gratis. Han menar att när barn fastnar för böcker som 
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de tycker om tränas deras språk omedvetet. Krashen påpekar att man sällan möter 
läsande människor som har svårigheter med grammatik, stavning eller har ett dåligt 
ordförråd. Dessutom påpekar han att när det gäller att lära sig ett andra språk så är fritt 
vald läsning att föredra. Men Krashen förkastar inte värdet av den läsning som är 
förelagd av lärare, bibliotekarier och föräldrar. Han menar att när elever får böcker 
presenterade för sig så får de tillgång till ett bredare spektrum av litteratur som i sin tur 
stimulerar till mer frivillig läsning (Ibid, s. 84f). 
 
Bernice E. Cullinan är barnboksförfattare och expert på lärares arbete med att skapa 
läslust hos barn och ungdomar. Hon har i forskningsrapporten Independent Reading and 
School Achievment (2000) gjort en sammanställning av forskning om det som hon kallar 
”Independent reading” och vilka effekter det kan ha på skolarbetet. Cullinan förklarar 
fenomenet ”Independent reading” med att det är läsning som en elev väljer att göra på 
egen hand och vad och när läsningen ska bli gjord. ”Independent reading” kan vara för 
nöjes skull eller för informationssyften och ska inte redovisas. Cullinan menar att 
”Independent reading” är att jämföra med det som Stephen Krashen kallar ”Free 
voluntary reading” och att det har samma betydelse (Cullinan, 2000, s. 1f.).  
 
Enligt Cullinan så läser individer för att kunna leva ett fullständigt liv och för att förstå 
vad som pågår i världen. Hon menar att genom läsningen kan man ta del av kunskaper 
om civilisationen och demokratin och det ger oss en möjlighet att kunna ta hand om oss 
själva på bästa sätt. Men Cullinan menar att många elever inte ser något samband 
mellan läsning och nöje och väljer att inte läsa trots dess positiva effekter. Hon sätter 
oviljan att läsa i samband med hur läsundervisningen brukar gå till och menar att med 
sunt förnuft kan man förstå att elever som läser på frivillig bas visar en positivare attityd 
gentemot läsning.  
 
De slutsatser som B.E. Cullinan kommer fram till är att fri läsning har visat sig ge 
framgångar vad gäller ordförråd, läsförståelse, verbalt flöde och förståelsen av allmän 
information. Hon har sett att elevers läsprestationer och den mängd av ”Independent 
reading” som de utför har ett samband med deras framgångar i skolan (Ibid, s. 22). 
 
Både Krashens och Cullinans undersökningar är gjorda i USA men de är relevanta för 
vår uppsats eftersom de tar upp vikten av den fria läsningen. Påpekas bör att båda 
forskarna tar upp ämnet fritt vald läsning men de kallar det för olika namn vilket är 
anmärkningsvärt när de beskriver samma fenomen. 
 
Undersökningen Att arbeta med skönlitteratur – praktik och teori (2005), är gjord av 
Bengt Brodow och Kristina Rininsland som är lärarutbildare och forskar i pedagogik. 
Författarna har intresserat sig för hur lärare arbetar med skönlitteratur i undervisningen 
och vilka mål man vill uppnå. De har samtalat med 26 svensklärare som arbetar på 
grundskolans senare år eller på gymnasieskolan. Brodow och Rininsland tar upp vad de 
anser att litteraturläsning har för betydelse för elevernas utveckling. De menar att 
litteraturläsning är viktigt för tankeutvecklingen, kunskapsutvecklingen, 
känsloutvecklingen, den sociala utvecklingen och färdighetsutvecklingen.  
 
Litteraturläsningen har betydelse för tankeutvecklingen genom att man tränas ett se 
sammanhang mellan vad som sker i berättelserna och följderna av vad som sker. Man 
lär sig se orsaker till varför människor reagerar på olika sätt beroende av deras 
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livsvillkor och erfarenhet. Genom att man läser om annorlunda miljöer och kulturer i 
olika tider bidrar läsningen till kunskapsutveckling. Dessutom får läsaren möta andra 
personers tankar och känslor och leva sig in i deras värld. För läsarens känsloutveckling 
är dessa ”möten” viktiga för att känna förståelse och empati och för att kunna uttrycka 
känslor i det egna språket. 
 
Litteraturläsningen är också viktig för den sociala utvecklingen genom att man samtalar 
med andra om vad man läst och lärt. Dessutom lär man sig vid dessa samtal att lyssna 
och ta in vad andra anser och har tagit till sig av sin läsning. Författarna anser att det är 
bättre att läsa skönlitteratur än facklitteratur vad gäller färdighetsutvecklingen av 
läsning. Detta på grund av att skönlitteraturen ger en omfattande lässkicklighet eftersom 
man ibland läser snabbt när det är spännande och ibland läser mer ingående och 
betänksamt när texten inbjuder till det (Brodow & Rininsland, 2005, s. 17f).  
 
Enligt Brodow och Rininsland är det främst tre faktorer som har betydelse vid urval av 
förelagd skönlitteratur: lärarens didaktiska mål, lärarens kunskap om elevers mognad 
och förmåga att tillägna sig litterära texter och elevernas tips och önskemål. Att det 
fanns ett bokbestånd på skolan var av stor betydelse och det var skillnad mellan rika och 
fattiga kommuner vad gäller utbudet. Nästan alla lärare utrycker att den demokratiska 
aspekten för eleverna, att ha inflytande vid litteraturvalet, var viktig (Ibid, s. 130ff). 
 
De intervjuade lärarna i undersökningen var överens om att det var viktigt att eleverna 
uppfattade läsning som något positivt och inte krävde någon kunskapsredovisning i 
samband med den lästa boken. Det var också viktigt, ansåg lärarna, att respektera 
elevernas åsikter, tolkningar och värderingar om de böcker som de läst. 
Sammanfattningsvis så konstaterar författarna att biblioteket som läromedel är både 
uppskattat och väl använt av lärarna och bibliotekariernas insatser som rådgivare för 
både lärare och elever ses som värdefulla ( Ibid,s. 145). 
 
Brodows och Rininslands undersökning är intressant ur vår aspekt då den tar upp 
lärarnas arbete med skönlitteratur. Lärarnas syn på skönlitteraturen i undervisningen har 
stor betydelse för hur det skönlitterära arbetet bedrivs på skolan och påverkar därmed 
skolbibliotekariens arbete. Anmärkningsvärt är dock att lärarna som deltagit i 
undersökningen inte tar upp skolbibliotekariens betydelse mer ingående, när man tar 
upp arbetet med skönlitteratur i undervisningen. 
 
Peter Almerud har gjort en utredning åt DIK-förbundet, Biblioteken, bibliotekarien och 
professionen (2000) som behandlar nordiska bibliotekariers egna åsikter om sitt yrke. 
Där finns en sammanställning som tar upp svenska skolbibliotekariers syn och är därför 
relevant för vår undersökning. De i undersökningen deltagande skolbibliotekarierna 
arbetar på olika former av skolbibliotek, både integrerade med folkbibliotek och de som 
är enbart skolbibliotek. Detta innebär att de har olika resursmässiga förutsättningar men 
i allmänhet anser skolbib liotekarierna att resurserna är för små. De vill ha mer personal, 
längre öppettider, bättre lokaler och mer pengar till inköp av medier. 
 
Man kan läsa att skolbibliotekarierna i allmänhet trivs bra i sitt yrke som uppfattas som 
självständigt, omväxlande och roligt. Ibland kan arbetssituationen dock uppfattas som 
splittrande. Arbetsuppgifter som informationssökning, att arbeta med skönlitteratur och 
kontakten med eleverna uppfattar man som mest positiv. Däremot menar 
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skolbibliotekarierna att arbetet med skönlitteraturen inte riktigt hinns med p.g.a. 
tidsbrist (Almerud, 2000, s. 49ff.). 
 
De flesta skolbibliotekarier anser att de har en viktig roll i utbildningssystemet och vid 
inskaffandet av information. Dock anser de att deras kompetens inte utnyttjas till fullo 
trots att man påpekar att attityden till bibliotekets verksamhet bland lärarna och 
omvärlden blivit positivare med åren. Bibliotekarierna tycker även att det är viktigt att 
marknadsföra det som bibliotekarien och biblioteket har att erbjuda eftersom man anser 
att de resurser som finns inte utnyttjas tillräckligt.  Bibliotekarierna menar att de fått de 
rätta verktygen till grunden i yrket under utbildningen men att den inte gav några 
kunskaper i pedagogik vilket många ansåg att de skulle ha behövt. 
 
Förutom pedagogik anser bibliotekarierna att en skolbibliotekarie behöver kunskaper 
om IT, om hur skolan fungerar, i barn- och ungdomslitteratur, barnpsykologi, 
administration och ledarskap. Viktiga egenskaper man anser att skolbibliotekarierna 
behöver är flexibilitet, samarbetsförmåga, initiativrikedom, positivt sinnelag, utåtriktad 
läggning och fantasi. Trots att bibliotekarierna anser att de har brister i pedagogik, 
ledarskap och IT känner de sig trygga i sin profession och påpekar att de har stora 
kunskaper om ungdomars sätt att ta till sig och använda information och om deras 
läsvanor (Almerud, 2000, s. 51ff.). 
 
3.3 Magisteruppsatser 
 
Jenny Löfkvist har i sin magisteruppsats Gymnasiebibliotekarien-informationsspecialist 
och pedagog (2000) undersökt gymnasiebibliotekariernas yrkesroll. Löfkvist lägger 
speciell vikt vid gymnasiebibliotekariernas pedagogiska yrkesroll och relationen till 
lärarna och deras pedagogiska yrkesroll. Bibliotekarierna i undersökningen menar att 
deras yrkesroll förändrats med den tekniska utvecklingen. Den förändrade yrkesrollen, 
anser bibliotekarierna, har ökat deras status i lärarnas och allmänhetens ögon. Löfkvist 
tar även upp hur viktig forskning som betonar vikten av att bibliotekarierna är med i 
hela informationssökningsprocessen är för att förändra bibliotekariernas yrkesroll.  
 
I undersökningen visade det sig att bibliotekarierna önskade sig ett tätare samarbete men 
att lärarna motsatte sig detta. Studiens resultat visar att lärarna känner sig hotade i sin 
yrkesroll. Men det fanns också lärare i undersökningen som tyckte att yrkesgrupperna 
liknade varandra och därför kan komplettera varandra. Vissa av bibliotekarierna menade 
att de gärna ville ha mer pedagogisk utbildning, men att målet inte är att bibliotekarierna 
ska bli lärare. Löfkvist menar att det är viktigt att noga definiera sina yrkesroller, sitt 
ansvar och sina arbetsuppgifter för att sedan kunna föra en dialog i frågan (Löfkvist, 
2000, s. 56 ff).  
 
Gymnasiebibliotekariernas yrkesroll En fenomenografisk undersökning (2003) av Per 
Johansson tar upp samma ämne med liknande resultat. Bibliotekarierna i den här 
undersökningen anser att lärarna inte ser deras yrkesgrupp som pedagoger utan som 
övrig personal. Bibliotekarierna menar vidare att lärarna inte känner till deras 
kompetens och anser sig ha svårt att få tillfällen att visa upp den.  
 
Det framkom i undersökningen att bibliotekarierna anser sig ha olika förutsättningar på 
de olika skolorna och att i och med detta formas yrkesrollen olika. Vissa bibliotekarier i 
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undersökningen uppfattar att de får full respekt från lärarna och att yrkesrollen är tydlig. 
Andra bibliotekarier uppfattar att deras löneutveckling är lägre och att de därför inte har 
samma status som lärarna. En positiv uppfattning som framkommer är att man tror att 
de olika yrkesrollerna kommer att närma sig varandra men att det delvis kommer att 
beror på skolans egen utveckling (Johansson, 2003, s. 53). 
 
I magisteruppsatsen Gymnasiebibliotekarier och läsfrämjande (2002) har Elisabeth 
Bergström och Annika Lindhé undersökt vad de gymnasiebibliotekarier som de 
intervjuat lägger för betydelse i begreppet läsfrämjande. De kom fram till att 
bibliotekarierna ser sin läsfrämjande roll främst som att de ska uppmuntra eleverna till 
läslust. Dessutom anser de att skolbiblioteket bör kunna tillhandahålla ett brett utbud av 
litteratur som alla elever kan ta del av. Läsfrämjande kan också vara bokprat på 
biblioteket eller i klasserna, inköp och skyltning av litteratur. Alla respondenter i 
Bergström och Lindhés undersökning anser att läsfrämjande är viktigt även på 
gymnasienivå (Bergström & Lindhé, 2002, s. 63 f).  
 
3.4 Artiklar 
 
Forskaren vid Statens biblioteks- og informationshögskola i Oslo, Jofrid Karner Smidt, 
tar i artikeln Bibliotekaren som litteraturformidler (1994) upp bibliotekariens olika 
roller vid förmedling av litteratur. Karner Smidt menar att för att vara en god 
litteraturförmedlare måste bibliotekarien vara litteraturkännare och kritiker, 
socialantropolog, pedagog, marknadsförare och vanlig människa. Litteraturkännare och 
kritiker innebär att ha en bred kännedom om litteraturhistoria och olika slags genrer, 
dessutom ska bibliotekarien kunna kritiskt och objektivt värdera och välja ut litteratur. I 
den socialantropologiska rollen menar författaren att bibliotekarien bör ha kunskap om 
olika användare och deras kontext. Det kan innebära att bibliotekarien måste kunna se 
vilka förväntningar användarna har och bedöma deras läsvanor. Bibliotekarien har 
också en pedagogisk roll som litteraturförmedlare, vilket främst handlar om att kunna ta 
fram litteratur med rätt svårighetsgrad till användaren och kunna anpassa förmedlingen 
till aktuella händelser.  
 

En pedagog vil prove å knyte an til det kjente og socialt aktuelle, og samtidig 
samarbeide med mottagarens glade ved å oppdaga noe nytt, hvilket vil si at man 
allierer seg med progresjonsintressen (Karner Smidt, 1994, s. 10) 

 
Karner Smidt anser att bibliotekarien ska kunna marknadsföra sin verksamhet på ett 
effektivt, genomtänkt och säljande sätt. För att nå ut till användarna så krävs ett 
komplext tänkande omkring litteraturförmedlingen. Rollen som vanlig människa, då 
bibliotekarien personligen möter användaren, anser Karner Smidt är väldigt viktig. 
Bibliotekarien kan då inge trygghet och entusiasm som kan påverka användaren på ett 
framgångsrikt sätt. Den värdeneutrala roll som förmedlare, som bibliotekarien hade 
tidigare, är enligt Karner Smidt förlegad och det krävs numera en mer medveten tanke i 
arbetet där förmedling också innefattar att värdera litteraturen. Förmedling innebär att ta 
hänsyn till det som användaren önskar men att också visa på det som man själv värderar 
positivt. Litteraturen måste lyftas fram så att användare även får en möjlighet att se det 
som de inte visste fanns (Karner Smidt, 1994 s. 7ff). 
 
Ur en källkritisk aspekt vill vi framhålla att Karner Smidt tar upp litteraturförmedling ur 
folkbibliotekariens perspektiv och inte ur gymnasiebibliotekariens. Men vi anser att 
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hennes olika förmedlingsroller är överförbara på gymnasiebibliotekariernas arbete med 
förmedling av skönlitteratur.  
  
I en artikel i tidskriften Barn & Kultur (2003) beskriver f.d. gymnasiebibliotekarien 
Margaretha Ullström sitt arbete med ett lässtimulerande projekt på Nobelgymnasiet i 
Karlstad 1997-98. Projektet var ett försök att öka unga blivande mäns läslust på de 
yrkesförberedande linjerna. Idén kom till efter att Ullström hade bokprat i en klass med 
bara läsovana pojkar där hon uppfattade att hon talade för döva öron och slängde bort 
sin tid. Hon startade därför ett läsprojekt för att på olika ”metodiska vägar väcka läslust 
hos unga blivande män”. I läsprojektet ingick fem svensklärare, två 
karaktärsämneslärare och Ullström själv. Hon trycker på att samarbete mellan 
bibliotekarien och lärarna är viktigt i litteraturpedagogiskt hänseende.  
 
Inför läsprojektet ställde Ullström upp fem pedagogiska dilemman varav ett berör valet 
mellan den av skolan förelagda litteraturen och fritidsläsning. Ullström anser att det 
viktigaste är samarbetet bibliotekarie och lärare emellan om bib liotekets 
sammansättning av mediebeståndet och inköp av ny litteratur till skolbiblioteket. Ett 
annat dilemma är gymnasiebibliotekariens pedagogiska roll i litteraturpedagogiskt 
arbete och skönlitteratur. Ullström menar att arbetet mellan lärare och biblio tekarier bör 
fokuseras på bibliotekariens pedagogiska roll som litteraturkännare och medieexpert 
och att samarbete med lärarna är viktigt för att skapa kompetens. Hon påpekar att de 
ekonomiska resurserna har stor del i denna fråga, för om bibliotekarierna ska kunna vara 
litteraturkännare och medieexperter så måste det finns ett bra urval av medier och ett bra 
bestånd av skönlitteratur.  
 
Ullström menar att biblioteket bör vara navet från vilken den samlade erfarenheten 
förmedlas vidare. Hon anser att gymnasiebibliotekariens möjligheter att se förändringar 
i samhällsklimat och litteraturutbud även kan få lärarna att läsa mer, men också vise 
versa. Ullström menar vidare att svensklärarna inte kan ta på sig ansvaret för arbetet 
med skönlitteratur som bör ske i alla ämnen när man bestämt att använda skönlitteratur 
som källa till kunskap för att uppnå hela skolans värdegrund. 
 
Hon påpekar också att förelagd läsning och fritidsläsning kan berika varandra och därför 
är det viktigt att alla vuxna inom skolan bör vara, och visa sig som läsande människor. 
Man anordnade därför ett möte på Nobelgymnasiet där vuxna som arbetade på skolan 
och elever träffades för att tala om läsning. Ullström kom i sin undersökning bl.a. fram 
till att elevernas möjlighet till att påverka inköp av medier till biblioteket skapar läslust. 
Dessutom menar hon att samtalen med litteraturkunniga vuxna påverkar elevernas 
läslust och påpekar att ett utvecklat samtal för eleverna vidare (Ullström, 2003:3 s. 
68ff). 
 
I Barn & Kulturs temanummer om gymnasiebiblioteket (2002) finns flera intressanta 
artiklar om skolbiblioteket och litteraturläsning. Agneta Nyqvist som är 
skolbibliotekarie i Örebro menar att biblioteket är en spegel av hur undervisningen 
bedrivs på skolan. Med lärarna som redskap och med skolbibliotekariernas kompetens 
har skolan möjlighet att ge eleverna en bra gymnasietid och en grund för ett livslångt 
lärande. Men för att detta ska kunna uppnås menar Nyqvist att biblioteket måste vara 
öppet under hela skoldagen och att det finns kvalificerad personal där. Vidare påpekas 
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det i artikeln att det krävs att ”bibliotekarien har en plats i den pedagogiska 
ledningsgruppen där skolans undervisningsformer grundläggs”. (Nyqvist, 2002, s. 82) 
 
Temanumret tar också upp frågan om litteraturläsning i skolan och vad ungdomar väljer 
för litteratur. Svenskläraren Cecilia Olsson Jers menar i en intervju att vilken förelagd 
litteratur som ungdomarna läser på gymnasieskolan beror på om lärarna undervisar 
traditionellt eller inte. Den traditionella undervisningen sker ur ett litteraturhistoriskt 
och kulturarvs perspektiv och ungdomarna ska läsa klassiker. Men det finns de 
svensklärare som hellre vill att ungdomarna ska läsa litteratur som väcker egna tankar 
och förståelse och skapar diskussion vilket anses vara lättare med modern litteratur. 
 
Olsson Jers förespråkar den moderna litteraturen eftersom den inte är skriven på ett 
ålderdomligt språk som många ungdomar anser vara svårt att läsa dessutom tänker hon 
på de ungdomar som inte har svenska som första språk. Vidare menar hon att klassiker 
ofta skildrar ålderdomliga problem som dagens ungdomar inte känner igen sig i. 
Däremot anser Olsson Jers att kulturarvet är viktigt och att skönlitteratur är ett bra 
komplement i undervisning för att skapa en förståelse för olika historiska epoker. I 
intervjun tas även vikten av ett fungerande skolbibliotek upp och framförallt poängteras 
att det behövs en kompetent bibliotekarie för inköp och urval av litteratur eftersom hon 
menar att lärarna inte kan hålla ordning på bokutgivningen (Ekström, 2002, s. 88 f). 
 
Skolbiblioteken och skolbibliotekarierna fyller en viktig funktion i dagens skolor och i 
dess pedagogiska verksamhet. Förutom att vara en resurs vid informationsökning fyller 
också skolbiblioteken och bibliotekarierna en viktig funktion vad gäller stimulans till 
läsning av olika slags texter t.ex. skönlitteratur. Thomas Östros som var utbildnings- 
och forskningsminister 2002, skriver i en artikel med titeln För mig blev biblioteket 
dörröppnaren i Barn & Kultur. 
 

Dagens skolundervisning förutsätter att eleverna har tillgång till bibliotek med 
böcker, tidningar, tidskrifter och även datorer snabbt uppkopplade till Internet. Den 
informationen finns ofta på biblioteket. 

 
Östros menar vidare att de skolor som arbetar med läsprojekt av olika slag visar att en 
lustfylld läsning av skönlitteratur leder till god läs- och skrivförmåga och att detta ger 
ett utbildningspolitiskt värde (Östros, 2002, s. 75). 
 
I DIK forum skriver Johan Falk att skolbiblioteken och skolbibliotekarierna fyller en 
mycket viktig funktion för att få barn och ungdomar intresserade av skönlitteratur. Det 
är mycket viktigt att skolan tillhandahåller ett attraktivt bibliotek dit eleverna ska lockas 
för att söka kunskap och information. Falk menar att om detta ska vara möjligt så måste 
skolbiblioteken bemannas med utbildad personal som ska ”tillåtas vara en del av det 
pedagogiska arbetet”. Men han påpekar också att bibliotekarierna ofta glöms bort och 
sällan deltar i den övergripande pedagogiska planeringen. Falk hänvisar till 
skolbibliotekarien Susanne Nordqvist, som arbetar på en skola i Rinkeby, och menar att 
man inte nog kan understryka hur viktigt det är att skolans ledning, lärare och 
skolbibliotekarier har ett väl utvecklat samarbete för att uppfylla det pedagogiska 
uppdraget (Falk, 2004, s. 14 f). 
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3.5 Övrig litteratur 
 
Den engelske författaren och pedagogen Aidan Chambers skriver i sin bok Böcker 
omkring oss (1995) om läsmiljön, främst ur dess sociala samanhang och hur dessa 
förutsättningar är avgörande för hur vi tillägnar oss läsning. Han beskriver läsning i 
form av en cirkel och menar att läsning sker som i en cirkelrörelse där början på samma 
gång är slutet. Det första vi gör är att välja den litteratur som ska läsas utifrån vad som 
finns att tillgå. Det är viktigt att fritt få välja litteratur och inte bara tilldelas efter en 
lista. Det är också av stor vikt att det finns gott om böcker och att de representerar flera 
olika kategorier litteratur. Böckerna bör dessutom vara presenterade på ett positivt sätt 
och vara lättillgängliga för oss.  
 
Enligt Chambers är det stora nöjet med en skönlitterär bok att upptäcka dess mönster av 
handlingar, idéer, symbolik och språk. Det är också viktigt att få reagera på det som vi 
har läst och att få respons från andra för att utforska det som hände med oss när vi läste 
boken och för att förstå vad bokens handling betyder. Chambers placerar vuxenstödet 
(bibliotekarien) i mitten av läsandets cirkel eftersom det är oerhört viktigt om barnet ska 
bli en tänkande läsare som inte bara läser som tidsfördriv, utan kan se läsning både som 
ett hantverk och en konstform, som dessutom bara kan föras vidare av den som lärt sig 
det av egen erfarenhet. 
 
 
Läsandets cirkel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Chambers, 1995, s. 11ff.) 
 
Vi anser att Chambers tar upp en viktig aspekt på läsning, nämligen vuxenstödet, vilket 
vi menar utgörs av både vuxna i barnens hemmiljö och bibliotekarien på skolbiblioteket. 
Dessutom tar även Chambers upp vikten av fri läsning likt Krashen och Cullinan, även 
om hans bok inte har någon vetenskaplig grund. 
 
Åse Kristine Tveit arbetar som lärare inom Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Oslo. Hon har skrivit en lärobok om läsning och litteraturförmedling för 
bibliotekariestudenter Innganger (2004) Enligt Tveit betyder begreppet förmedling att 
överföra eller vara mellanhand för något. Hon menar att behovet av personlig 

”ATT LÄSA” 
(Tid att läsa. 
Högläsning. 
Tyst Läsning.) 

ATT VÄLJA 
(Bokbestånd, tillgång, 
tillgänglighet, skyltning 
och presentation) 

”Jag tyckte om det. Jag vill 
göra det igen.” Organiserade 
boksamtal. ”Vardagsprat” 
om böcker. 
REAKTION/ RESPONS 

VUXENSTÖD 
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vägledning och förmedling av litteratur på biblioteket inte har försvunnit trots 
utvecklingen av de digitala sökverktygen.  
 
När det gäller förmedling av litteratur ingår det att välja ut och köpa in litteratur och se 
till att den blir tillgänglig på hyllorna i biblioteket. Men det är i mötet med läsaren 
genom muntlig vägledning som vidare förmedlingen sker. Tveit menar att bibliotekarien 
kan som exempel på förmedling berätta om böcker för en stor eller liten grupp, skriva 
om böcker på bibliotekets hemsida, göra en utställning i biblioteket eller ha boksamtal 
på radion. 
 
Begreppet förmedling anses ofta av pedagoger som något negativt och ses som en 
gammaldags inlärningsmodell. Man ser förmedlingspedagogiken som att det är en 
lärandesituation där den passive eleven tar emot vad läraren undervisar. Men när det 
gäller litteraturförmedling ses det som något positivt och väldigt centralt inom arbetet 
med litteratur på bibliotek och i bokhanden. Bibliotekarien ser till läsarens behov genom 
att informera, vägleda och synliggöra litteraturen och skapa läslust. (Tveit, 2004, s. 16f)  
 
Tveit menar att bibliotekarien fungerar som en kritiker eftersom de värderar litteraturen 
som ska köpas in. Bibliotekarien måste också ta hänsyn till efterfrågan och vad som 
finns i hyllorna sedan tidigare. (Ibid, s. 21) Tveit menar att inom skolan så är det läraren 
som har den största förmedlingsrollen eftersom de känner eleverna bäst och på så sätt 
har ett avgörande inflytande. Men den läsning som lärare föreslår är ofta pliktfylld och 
förknippad med någon skoluppgift och därför har bibliotekarien en viktig uppgift då de 
kan förmedla utan att ställa några speciella krav på eleven. 
 
Vidare menar Tveit att som litteraturförmedlare bör man vara en läsare som läser 
mycket litteratur i olika genrer. Man bör kunna värdera texten rent litterärt ur 
användarens synvinkel men även dess nyttoaspekter eller underhå llningsmässiga 
innehåll bör värderas. (Ibid, s. 24) Genom att skapa en dialog med läsaren får 
bibliotekarien en bild av vad som kan förmedlas och på vilken nivå förmedlingen kan 
ske. Tveit menar att läsaren själv bestämmer vad som är bra litteratur och att åsikterna 
inte alltid är lika förmedlarens. Som förmedlare måste man då acceptera att läsarens val 
styr och att även en språkmässigt svagare text kan ge läslust  
(Ibid, s. 36).  
 
I förmedlingsrollen kan man värdera litteratur olika beroende på efterfrågan, moral och 
smak. Enligt Tveit intar förmedlaren fyra olika roller i förhållande till 
förmedlingsarbetet. Den första är en beskyddande roll som håller tillbaka viss litteratur 
som förmedlaren tror kan provocera läsaren eller som förmedlaren anser vara omoralisk. 
I den andra rollen visar förmedlaren förakt för läsarens smak om den avviker från 
förmedlarens egna smak. I den tredje rollen blir förmedlaren missionär och låter det 
egna litterära intresset styra förmedlingen och får svårt att behålla den professionella 
inställningen. Den fjärde rollen är ett förhållningssätt som förenar den subjektiva 
hållningen med den professionella i förmedlingen och låter läsaren vara huvudpersonen 
(Ibid, s. 44).  
 
Gymnasiebibliotekarien Inger Malmström, som medverkat i en Idé och metodbok för 
gymnasieskolans bibliotek, Informationssökning i fokus (1998), tar i ett av bokens 
kapitel bl.a. upp frågan om medieinköp till gymnasiebiblioteket. Malmström anser att 
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meningen med ett Gymnasiebibliotek är att det ska fungera som ett instrument i 
undervisningen på den skola som det servar. Skolans olika inriktningar och program ska 
i första hand styra bibliotekets utbud och urval av olika medier. 
 
Hon anser även att skönlitteraturen är viktig på ett gymnasiebibliotek både för att 
eleverna ska få möjlighet till fördjupningar i ett visst ämne men också för att gynna 
fritidsläsningen. Malmström ger förslag på hur urval och inköp kan bestämmas genom 
att lärare, elever och bibliotekarier gemensamt diskuterar olika förslag i 
litteraturgrupper. Hon anser det mycket viktigt att bibliotekarien alltid är lyhörd för 
både elevers och lärares förslag för att på så sätt höja bibliotekets status (Malmström, 
1998, s. 24 f).  
 
Malmström beskriver vad hon anser att gymnasiebibliotekets mediebestånd ska utgöras 
av. Facklitteraturen ser hon som bibliotekets ryggrad och tycker att utbudet ska avspegla 
skolans olika program och inriktningar. Vidare nämner hon vikten av tidningar och 
tidskrifter, broschyrer, IT-medier och skönlitteratur. Tyvärr så får skönlitteraturen inte 
lika stort utrymme på inköpslistorna, då resurserna är begränsade, men Malmström 
påpekar att skönlitteraturen är viktig som ett komplement till facklitteraturen. 
 
Hon beskriver att det är svårare att köpa in skönlitteratur till skolbiblioteket eftersom 
behoven är mer diffusa. Malmström anser att det bör finnas en del klassiker som t.ex. 
Dickens, Dumas och Twain men också att elevernas egna önskemål om fantasy och 
vuxenböcker ska tillgodoses. Hon talar för ett förhållningssätt till skönlitteraturen där 
kvalitetstänkandet är viktigt men inte få bli pekpinneaktigt, bibliotekarien ska underlätta 
för eleven genom att erbjuda och visa dem alternativ. Malmström beskriver också 
vikten av att det finns skönlitteratur i olika genrer representerade på 
gymnasiebiblioteket men att även lyrik och s.k. smala böcker bör finnas i utbudet 
(Malmström, 1998, s. 36 f). 
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4. Forskningsansats och metod 
 
4.1 Val av forskningsansats och metod 
 
För att få svar på uppsatsens frågeställning har vi använt en kvalitativ metod med en 
fenomenografisk ansats. Vi anser att denna ansats är relevant för vår frågeställning, vi 
vill ta reda på hur gymnasiebibliotekarierna uppfattar sitt arbete med skönlitteratur 
utifrån sin erfarenhet. Vi vill inte återge verkligheten utan gymnasiebibliotekariernas 
uppfattningar av sin verklighet. Att ställa frågor utifrån hur någon uppfattar sin 
verklighet får personen som intervjuas att verkligen tänka efter och tänka över sin 
situation, vilket i sin tur kan leda till att personen också får ut något av 
intervjusituationen och kan förändra sin situation. Även om gymnasiebibliotekarierna 
till det yttre har samma arbete så kan skillnaderna vara stora och möjligheten finns att 
de uppfattar sin situation olika. Skillnaderna i hur man erfar ett fenomen kommer fram 
på ett bra sätt när vi frågar efter deras olika uppfattningar, vilket ger oss ett material att 
jämföra och analysera. Dessutom har den fenomenografiska ansatsen varit en möjlighet 
för oss att ta del av gymnasiebibliotekariers erfarenheter av det yrke som vi så 
småningom ska arbeta i. 
 
4.2 Fenomenografi som forskningsansats 
 
Under utbildningen kom vi i kontakt med en artikel om en fenomenografisk studie 
skriven av Angela Zetterlund som gjorde oss nyfikna på fenomenografi som 
forskningsansats och metod. Trots att fenomenografi är utformad för att användas inom 
pedagogisk forskning ansåg vi att den var användbar för vår undersöknings syfte som är 
att se hur gymnasiebibliotekarierna uppfattar sitt arbete med förmedling av 
skönlitteratur för att se vad de gör för att motverka att läsningen minskar bland 
ungdomar. Den fenomenografiska ansatsen är lämplig eftersom man inom 
fenomenografin vill ha reda på hur någon grupp, här gymnasiebibliotekarier, uppfattar 
ett eller flera fenomen. Uppsatsens problemformulering och frågeställningar är 
utformade för att kunna ta reda på gymnasiebibliotekariernas uppfattningar om det 
speciella fenomenet, hur de uppfattar arbetet med förmedling av skönlitteratur. 
  
4.2.1 Fenomenografisk ansats 
 
Fenomenografi räknas inte som en teori eller som en metod, utan som en ansats. Ett sätt 
att hantera, identifiera och formulera frågor som är särskilt viktiga i en pedagogisk miljö 
(Marton & Booth, 2000, s.146 ff.). Med fenomenografisk ansats menas enligt 
Nationalencyklopedin ”...att identifiera och beskriva de kvalitativt skilda sätt på vilka 
människor uppfattar olika företeelser i sin omvärld” (red. Ingvar, NE, band 6, 1991, s. 
182).  
 
Insamling av data i fenomenografi sker genom semistrukturerade intervjuer i vilka 
respondenterna står för mångfald och olikhet. Man försöker inte skildra verkligheten, 
utan hur människor uppfattar verkligheten och för att få svar på sina frågor söker man 
sig till de människor som har erfarenhet av dessa (Zetterlund, 1997, s. 91).  
Filosofie doktor i pedagogik, Staffan Larson skriver  
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Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär 
att vi är ute efter innebörder istället för förklaringar, samband och frekvenser. Detta 
innebär också att vi har valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och 
inte hur något egentligen är (Larsson, 1986, s. 13). 

 
Professorn i pedagogik Michael Uljens menar att avsikten med en fenomenografisk 
studie är att gestalta de olika uppfattningar som ett antal människor med t.ex. samma 
yrke har om ett fenomen i sin omvärld (Uljens, 1989, s.81).Man utgår ifrån att 
företeelser kan ha olika mening för olika människor, man försöker förstå deras 
uppfattningar genom att beskriva och analysera dem. Ordet uppfattning används inom 
fenomenografin, uppfattning av något, den grundläggande förståelsen människor har av 
sig själva och något i sin omvärld. Man beskriver hur ett fenomen gestaltar sig för 
individen (Larsson, 1986, s. 10). Uppfattningsbegreppet ligger nära kunskapsbegreppet, 
man skapar en mening av det man uppfattat (ibid, s. 19). 
 
Vår kunskap om vår omvärld är många olika uppfattningar om delar av världen och 
relationen dem emellan. Denna kunskap är dynamisk och ändras eftersom sammanhang 
och situation förändras vilket gör att vår uppfattning om en företeelse kan förändras 
efterhand. Detta att vi ser världen med andra ögon efter en tid kan man säga betyder att 
vi fått kunskap om vår omvärld. Uppfattningsbegreppet innefattar både själva 
uppfattandet och produkten av uppfattandet. Att uppfatta betyder i fenomenografiskt 
sammanhang att erfara. Produkten motsvarar erfarenheten (Alexandersson, 1994, s. 
117). 
 
Historiskt sett är fenomenografin en ung metod, som skapades av forskare vid den 
pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet i början på 1970-talet och kom att 
kallas INOM-gruppen (INlärning och OMvärldsuppfattning). Man arbetade med TIPS- 
projektet som betyder Tillämpad Inlärningspsykologi och Studiefärdighet, där 
inlärningsprocessen och hur den föll ut undersöktes. Alltså vad som lärdes istället för 
hur mycket som lärdes in. Forskarna ville försöka förstå, genom olika frågeställningar, 
skillnader och likheter i hur människor uppfattar sin verklighet och omvärld. TIPS-
projektet och dess inlärningsstudier uppkom ur en kritik mot gängse inlärningsforskning 
som man ansåg var alltför ”laboratorielik”. Istället skapades intervjufrågorna utifrån en 
föreställning om att den text som skulle läsas hade anknytning till intervjupersonens 
egen undervisning, t.ex. om en allmän princip som man ansågs kunna lära sig. 
 
Forskarna gjorde mer djupgående analyser på sitt intervjumaterial än vad som är vanligt 
eftersom man skrev ut dessa intervjuer ordagrant och sedan kunde beskriva hur 
människorna som deltog uppfattade olika företeelser i sin verklighet och omvärld. 1977 
dokumenterades gruppens arbete i en bok ”Inlärning och omvärldsuppfattning” där 
titeln väl beskriver vad forskarna arbetade med, men de kom mer att koncentrera sig på 
människors uppfattningar om omvärlden än inlärning. Detta ledde till att termen 
fenomenografi började användas 1981, som beskrivning av den inriktningen inom 
forskningen som skildrar människors uppfattningar skilda från sitt sammanhang. 
Fenomenografin som ansats används idag inte bara inom pedagogiken utan varieras och 
används i många olika typer av studier och kännetecknas av mångfald (Alexandersson, 
1994, s. 112 ff.).  
 
Forskarna i pedagogik och didaktik, Ference Marton och Shirley Booth, beskriver i 
boken Om lärande (2000) första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens 
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perspektiv sammanfattar de påståenden som görs om fenomen, situationer och vår 
omvärld. Dessa sätt att erfara världen, fenomenen, tas ofta för givna och man är inte 
alltid medveten om dem. Den andra ordningens perspektiv som fenomenografisk 
forskning utgår ifrån tar fasta på de bakomliggande sätten att erfara fenomenen och 
världen (Marton & Both, 2000, s. 154).  
 
Eller som Michael Uljens förtydligar genom att skriva:  
”Det ena koncentrerar sig på verkligheten i sig, det andra koncentrerar sig på mänskliga 
uppfattningar av verkligheten” (Uljens, 1998, s. 17). 
 
Ference Marton talar också om att den som uppfattar något är subjektet och det den 
uppfattar är objektet och att dessa inte är skilda åt utan att det skapas en relation dem 
emellan utifrån hur subjektet erfar objektet (Marton, se Limberg 1998 s. 79).  
 
Inom fenomenografin är intervjuerna den mest använda formen för att samla in 
information. Det vanligaste är att intervjun är semistrukturerade och öppna till formen 
men även välstrukturerade intervjuer förekommer. Fördelen med den öppna 
intervjuformen är att intervjupersonen inte kan ge ”rätt” svar på frågorna utan man 
formulerar frågorna så att respondenten måste svara utifrån hur de uppfattar sin situation 
eller sin omvärld (Alexandersson, 1994, s. 123). 
 
”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 
erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld.” skriver Steinar 
Kvale, professor i psykologi. Han menar att intervjuformen är bra för människor, som 
kanske inte har så lätt att komma till tals i andra situationer, att berätta om sin tillvaro 
med egna ord. Känsligheten i denna typ av metod förutsätter en ”empirisk dialog” med 
respondenten och kan dessutom hjälpa till med frigörelseprocessen hos den intervjuade. 
Därför kallas kvalitativa intervjuer ibland för en progressiv metod, i första hand inom 
journalistiken, men anses inte alltid ha den progressiva funktionen (Kvale, 1997, s. 70 
ff.). 
 
Praktisk fenomenografi innebär att man väljer ut en (eller fler) aspekter av en företeelse, 
bandar de intervjuer med frågor om uppfattningar av företeelsen man gör med de 
utvalda respondenterna, skriver ut dessa ordagrant på papper och sedan gör man en 
analys av utsagorna. Man försöker alltså ta reda på och beskriva, sedan analysera och 
tolka de olika sätt som respondenterna uppfattar fenomenen i sin omgivning på 
(Larsson, 1998 s. 11). 
 
4.3 Fenomenografi som metod 
 
Den kvalitativa metoden används för att klargöra ett visst fenomens egenskaper eller 
dess innebörd och mening (Widerberg, 2002, s. 15).  
När man använder en kvalitativ metod vill man ta del av verkligheten ur subjektets 
synvinkel, hur individer tolkar, uppfattar och upplever verkligheten som omger dem  
(Backman, 1998, s. 47 f.). 
 
I den fenomenografiska metoden använder man oftast intervjuer för att ta reda på 
människors uppfattningar. Forskaren börjar med att ställa en grundläggande fråga om 
det fenomen som intervjun gäller. Detta följs av ett samtal mellan respondenten och 
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forskaren med följdfrågor utifrån hur samtalet flyter. Detta ska leda till att forskaren får 
ett digert och utförligt material om hur respondenten uppfattar fenomenet som ligger till 
grund för intervjun. Forskaren spelar in hela intervjun på band och skriver sedan ut den 
ordagrant. När forskaren analyserar och sammanställer materialet söker man efter 
skillnader och likheter mellan de olika respondenternas svar och uppfattningar under 
intervjusamtalet för att hitta samband och betydelser i dessa (Limberg, 1998, s. 89 ff.). 
 
Enligt Marton & Booth kan intervjun äga rum på två nivåer, i den ena nivån beskrivs 
intervjun som ett socialt samtal i sin struktur. I den andra nivån, som betecknas som en 
metanivå, betecknas intervjun som ett terapeutiskt samtal då intervjuaren vill få 
respondenten att tänka i nya banor. Ofta kan dock den andra nivån innebära problem då 
man får räkna med ett motstånd från respondenten, men forskaren kan genom att ställa 
frågor närma sig denna nivå och väl där komma med förslag på tolkningar till det som 
respondenten sagt tidigare  
(Marton & Booth, 2000, s. 169). 
 
Limberg påpekar vidare att inom fenomenografin vill forskaren ta reda på 
respondenternas olika sätt att erfara de fenomen som studeras och att efter ana lysen är 
de olika uppfattningarna obundna av de respondenter som ursprungligen förmedlade 
dem. Skillnaderna respondenterna emellan är inte intressant utan deras uppfattningar av 
de fenomen som intervjun omfattar. I sitt analysarbete vill forskaren hitta och beskriva 
ett visst antal uppfattningar om de fenomen som intervjun fokuserar på (Limberg, 1998, 
s. 91). 
 
När det gäller urval av respondenter utgår man inom fenomenografin ifrån att de som 
ingår i undersökningen har olika erfarenheter och uppfattningar av det man vill 
undersöka. Man utgår dessutom ifrån att respondenterna har olika kön, ålder, arbetar på 
olika ställen, har olika många år i yrket, har olika värderingar och olika 
utbildningsbakgrund. Detta hindrar dock inte intervjuresultaten från att bli likartade. Det 
är viktigt att intervjufrågorna är relevanta för respondenten och bör formuleras utifrån 
intervjupersonernas erfarenheter och kunskap i ämnet (Alexandersson, 1994, s. 122 ff.). 
 
4.4 Fenomenografi som analysmodell  
 
Professorn i ämnesdidaktik, Mikael Alexandersson beskriver analysprocessen efter 
genomförda intervjuer på likartat sätt men något utförligare i fyra olika faser: 
 
Fas 1: Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck. 
Med detta menas att man läser intervjumaterialet om och om igen och försöker skapa 
sig en bild av respondentens uppfattning av fenomenet. På så sätt bör man kunna läsa ut 
de kvalitativa skillnaderna respondenterna emellan. Alexandersson anser att det är först 
efter dessa omläsningar av materialet som man kan börja se skillnader och likheter i 
intervjuerna. Skillnaderna bli tydliga genom att man upptäcker att olika uppfattningar 
uttalats frekvent eller med viss skärpa. 
 
Fas 2: Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna 
Här ska man hitta kontrasterna som finns i de olika utsagorna ”inifrån-utifrån-
perspektiven” och dess sammansmältning. Med inifrånperspektivet menas 
respondenternas egna utsagor på sina egna villkor. Med utifrånperspektivet menas 
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intervjuarens reflektioner över respondentens utsagor och materialets helhet. Det kan 
hända att tidigare redogörelser kan komma att ändras eftersom det kan få en annan 
innebörd efter denna mer djupgående fas. Man går från helheten till delarna och 
försöker förstå delarnas relation till helheten.  
 
Fas 3: Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 
Här bör de olika beskrivningskategorierna skilja sig från varandra på ett distinkt och 
kvalitativt sätt. Man beskriver karaktären av de olika uppfattningarna med en 
sammanfattning i korthet. I beskrivningskategorierna återges innebörden av de olika 
uppfattningarna som respondenterna haft i en abstrakt form. Beskrivningskategorierna 
sammanförs i en gemensam struktur som ger utfallsrummet. 
 
Fas 4: Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 
Utfallsrummet är huvudresultatet och är grunden för mer systematisk analys av 
förhållandet mellan de olika uppfattningarna. Det kan nu bildas olika kategorisystem, de 
olika uppfattningarna kan anses likställda och man gör ingen rangordning. När man vill 
rangordna uppfattningarna ställer man dem mot ett inre eller ett yttre kriterium. Väljer 
man att se på uppfattningarna som mer eller mindre omfattande inom varje 
kategorisystem gör man bedömningen enligt ett inre kriterium. Där ser man på en 
inbördes logik i uppfattningarna inom samma kategorisystem. Rangordnar man 
beskrivningskategorierna efter ett yttre kriterium gör man det i relation till t.ex. tidigare 
forskning eller utbildnings mål (Alexandersson, 1994, s. 125 ff.). 
 
4.4.1 Urvalsprocess 
 
För att uppnå ett tillräckligt analysmaterial kom vi i samråd med handledaren fram till 
att vi skulle utföra åtta djupintervjuer med gymnasiebibliotekarier. Vissa av 
bibliotekarierna arbetar på integrerade bibliotek, dvs. där skolbiblioteket ingår i 
folkbiblioteket och vissa bibliotek servar också Komvux, men de flesta är renodlade 
gymnasiebibliotek som ligger förlagda på skolorna.. Dessutom ansåg vi det viktigt att 
alla gymnasieskolor låg inom rimligt reseavstånd med tanke på tidsaspekten.  
Vi använde oss av Svensk biblioteksförenings katalog över alla bibliotek i Sverige och 
hittade på så sätt namnen på lämpliga gymnasiebibliotekarier. Vi formulerade sedan ett 
brev som sändes per e-post till 15 gymnasiebibliotekarier där undersökningen 
presenterades och en förfrågan ställdes om ett eventuellt deltagande. Vi fick sedan bara 
ett fåtal direkta svar så vi gick vidare genom att ringa upp alla bibliotekarier 
personligen. Detta gav ett mycket gott resultat och de flesta ställde sig positiva till att 
delta i undersökningen. Några var dock inte intresserade av att medverka bl. a. för att de 
inte ansåg att de hade något att tillföra eller inte tyckte om intervjusituationer, vilket gav 
ett naturligt bortfall. 
 
4.4.2 Intervjuernas genomförande  
 
Tid bokades med de åtta utvalda bibliotekarierna på deras arbetsplatser. Intervjuerna 
genomfördes sedan under en tvåveckors period förutom en som utfördes per telefon 
något senare på grund av sjukdom. I varje intervjusituation och i mötet med 
respondenten uppstod ett unikt samtal som bestämde intervjuns utveckling. Vi utgick 
ifrån en intervjumall bestående av sju huvudfrågor med underfrågor, men spontana 
frågor tillkom under tiden, vilket resulterade i att ingen intervju blev den andra helt lik. 
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Intervjuerna genomfördes med en professionell DAT-bandspelare och dessutom fördes 
anteckningar under intervjuerna. Allt material skrevs sedan ut ordagrant enligt 
fenomenografisk ansats. 
 
4.4.3 Respondenterna 
 
Enligt fenomenografisk ansats introduceras inte respondenterna eftersom det endast är 
deras uppfattningar av det specifika fenomenet som studeras. Det är dessa uppfattningar 
som ingår i analysen och de är personligt obundna från respondenterna i 
undersökningen. Alltså behöver de personer som intervjuats inte någon närmare 
presentation eftersom deras olikheter inte är intressanta i sammanhanget.  
Därför har vi valt att göra en övergripande sammanfattning om respondenterna och 
deras demografi. Respondenterna har mellan 18 - 30 års erfarenhet av bibliotekarieyrket 
och två av bibliotekarierna är även utbildade lärare. Några av respondenterna har arbetat 
på skolbibliotek hela sitt yrkesliv, medan andra har arbetat på folkbibliotek också.  
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5. Resultat och analys 
 
Vi har inspirerats av, och i den mån det varit möjligt, använt oss av Mikael 
Alexanderssons fenomenografiska analysmodell i fyra faser som vi tidigare redogjort 
för. Vi anser att denna modell i stort har varit användbar för vårt analysarbete eftersom 
den är tydlig i sitt upplägg. Däremot har den fenomenografiska analysmodellen inte 
alltid varit applicerbar på vårt material vilket visade sig i arbetet med att dela in 
respondenternas uppfattningar i beskrivningskategorier.  
 
5.1 Analysarbetet i fas 1 och fas 2  
 
Enligt fas 1 har upprepade genomläsningar av det ordagrant utskrivna intervjumaterialet 
skapat ett helhetsintryck av respondenternas uppfattningar. Enligt fas 2 fokuseras det på 
kontrasterna i materialet ur ett inifrån-utifrån-perspektiv för att kunna förstå 
respondenternas utsagor. Eftersom detta är en mer djupgående fas uppnåddes en större 
förståelse för vissa av respondenternas utsagor vilket i sin tur gjorde skillnaderna i 
uppfattningarna tydligare. Dessa båda faser redovisas inte i uppsatsens skriftliga del 
eftersom de mest utgörs av intervjuutskrifter och anteckningar som ingår i förarbetet till 
det skriftliga materialet. Dock utgör fas 1 och 2 grunden för det fortsatta arbetet i fas 3 
och 4. 
 
5.2 Analysarbetet i fas 3 
 
De olika uppfattningarna delas här in i beskrivningskategorier som utgör utfallsrummet. 
Vid några frågor har inte några kvalitativa skillnader i uppfattningarna funnits vilket gör 
att det inte går att skapa beskrivningskategorier här. 
 
Intervjumaterialet redovisas under rubriker som utgörs av huvudfrågorna i frågemallen 
(se bilaga). Intervjusvaren från underfrågorna ingår i de flesta fallen naturligt under 
respektive huvudfråga men i vissa fall har även underfrågorna fått egna rubriker. 
Intervjutillfälle och det utrymme som underfrågorna naturligt fick under samtalen samt 
de frågor som spontant uppkom har styrt hur frågorna redovisas enligt fenomenografisk 
metod. Citat används i texten för att göra den tydlig och ge analysen en fördjupning. 
 
 
5.3 Hur uppfattar du dina arbetsuppgifter? 
 
Vid genomgång av gymnasiebibliotekariernas uppfattningar av sina arbetsuppgifter 
framkom likheter och skillnader. Bland likheterna märktes uppfattningar att 
arbetsuppgifterna var varierande och omväxlande men vid en närmare analys framkom 
att orden hade olika innebörd för olika respondenter. En respondent uppfattade att 
arbetsuppgifterna var varierade och det sattes i samband med hur skolans undervisning 
var utformad. Det gällde främst vid elevernas projektarbeten som de valde relativt fritt i 
tredje årskursen, där bibliotekarien var med och hjälpte till att hitta material. 
Respondenten uppfattade projektarbetenas skiftande innehåll som varierande. 
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[…] eleverna på gymnasiet väljer sina uppgifter mera fritt och då blir 
min insats mer varierad. 

 
En annan respondent uppfattade sina arbetsuppgifter som omväxlande på grund av att 
det hela tiden kommer nya elever även om skoluppgifterna uppfattades som de samma.  
 

Det är omväxlande, det är det. Vissa saker om man tänker på elever så 
är det ju vissa saker som kommer tillbaka. Men det är ju inte samma 
elever, och tiden går ju men de är ju alltid 19 år. Så omväxlande får 
man ju säga.  

 
En av respondenterna ser ett samband mellan utvecklingen av arbetsuppgifterna och 
trivseln. Respondenten menar att när det händer nya saker i arbetet så bidrar det till att 
trivseln på arbetsplatsen ökar.  
 

Jag trivs väldigt bra och har gjort det hela tiden. Jag tycker att det har 
utvecklats verkligen, det har hänt nya saker hela tiden. 

 
En tydlig skillnad mot uppfattningarna av arbetsuppgifterna som varierande och 
omväxlande finns hos en respondent som uppfattar sitt arbete som enformigt och 
återkommande. Det beror på enligt respondenten att arbetet bara riktar sig till 16-19 
åringar och deras skolarbeten. Respondenten jämför här sitt nuvarande arbete på 
gymnasiebiblioteket med sitt tidigare arbete på ett folkbibliotek. Dessutom uppfattar 
respondenten det återkommande utbildningsblocken som tjatiga, men påpekar att 
projektarbetena skiljer sig åt.  
 
En uppfattning var att arbetsuppgifterna var viktiga men inte tillräckligt kvalificerade. 
Respondenten menar att det är datoriseringen som bidrar till det. Bibliotekarien är inte 
emot utvecklingen, men menar att eleverna tror sig kunna söka bland databaserna trots 
att de egentligen inte behärskar det.  
 

[…] jag kan säga att de (arbetsuppgifterna) är viktiga men inte lika 
kvalificerade som jag skulle önska. Det finns inte det behovet längre 
pga. datoriseringen. Jag längtar tillbaka till när jag var 
referensbibliotekarie. Jag menar inte att det skulle vara för min skull, 
att jag var den som skulle vara duktig, utan för att jag vet att det blir 
bättre svar, det blir bättre relevanta svar. 

 
Samma respondent uppfattade också att man ibland agerar ”curlingbibliotekarie” det vill 
säga, att man som bibliotekarie hjälper till för mycket med t.ex. informationssökning. 
När eleverna kommer till biblioteket för att få material till ett skolarbete försöker 
respondenten prata och lära eleverna om informationssökning. Ofta blir resultatet ändå 
att bibliotekarien till sist plockar fram materialet som eleven frågat efter.  
 

De har svårt att veta själva men vi pratar och försöker lära dom lite 
grand om informationssökning och hur dem ska hitta böckerna. Vi 
hjälper dem kanske lite för mycket ibland, curlingbibliotekarie blir 
man ju också. 
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En respondent ger mer än någon annan utryck för att arbetsuppgifterna upplevs som 
pedagogiska och respondenten känner sig jämbördig med lärarna på gymnasieskolan. 
Bibliotekarien talar om undervisning i samband med sina arbetsuppgifter och berättar 
om vikten av att vara med i bibliotekskommittéer tillsammans med kollegiet på 
gymnasieskolan. Det här arbetssättet har växt fram dels genom samhällsutvecklingen 
med Internets införande, gymnasieskolans utveckling och respondentens egna intresse. 
 

Man känner sig mer som en som är jämbördig med lärarna. Tidigare 
var det den där kön med elever som skulle ha hjälp med material om 
t.ex. Afrika. Man laddade fram och hittade ett gäng med böcker eller 
artiklar om Afrika. Man servade ju mycket mera än nu. Nu går man i 
och jobbar mycket mer i, tillsammans med dem i arbetet. 
Informationskompetensbiten, man stöttar dem från det att de har fått 
sin uppgift och de grubblar på problemformuleringen. 

 
5.3.1 Beskrivningskategorier 
 
Vid frågan om hur respondenterna uppfattade sina arbetsuppgifter framkom flera skilda 
uppfattningar. Man kan se likheter och skillnader i uppfattningarna som går att dela in i 
olika beskrivningskategorier.  
 
Beskrivningskategori 1 består av uppfattningar av arbetsuppgifterna som varierande, 
omväxlande och att utvecklingen av arbetsuppgifterna har gjort att man trivs med sitt 
arbete. Uppfattningarna grundas på att elevernas fördjupningsarbeten är olika från år till 
år eller att eleverna som individer är olika och därmed påverkar bibliotekariens arbete så 
att det upplevs varierande och utvecklande. 
Beskrivningskategori 2 består av uppfattningen att arbetsuppgifterna är enformiga och 
återkommande på grund av elevernas fördjupningsarbeten som är de samma år för år. 
Datoriseringen har gjort bibliotekariens arbetsuppgifter mindre kvalificerade och 
eleverna tror att de kan söka i databaser själva utan hjälp. 
Beskrivningskategori 3 består av uppfattningen att arbetsuppgifterna är pedagogiska 
och att man ser sig själv jämbördig med lärarna. 
 
5.3.2 Vilka egenskaper tycker du är viktiga för att arbeta på ett 
gymnasiebibliotek? 
 
Flera respondenter uppfattar att det viktigaste i arbetet som gymnasiebibliotekarie är att 
kunna möta ungdomar, tycka om dem, förstå dem och ha en god relation till dem. De 
ser först och främst sina arbetsuppgifter som riktade till ungdomarna och talar om 
vikten av att var öppen som person. Det uppfattades också som viktigt att hålla sig ajour 
med ungdomarnas musik- och boksmak. En respondent påpekar att det är viktigt att 
kunna möta eleverna på den nivå de befinner sig.  
 

Givetvis måste man först och främst tycka om att arbeta med 
ungdomar [ …] 
 
I första hand handlar det om att möta ungdomar och övergripande att 
tycka om dem. Där måste man börja, sedan att se dem och att knyta an 
till dem, det är det viktigaste […] 
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Man måste tycka om ungdomar det är absolut nummer ett, det tycker 
jag. Sedan får man inte vara för noga heller, va. […] De märker ju 
väldigt tydligt om man tycker att man har ett roligt arbete. Att man 
tycker om ungdomar och att man tycker att man har ett roligt arbete, 
det är allra viktigast. 
 
Man bör vara en öppen person, förstå hur ungdomar fungerar, inte 
kräva absolut lydnad, det är svårt i dagens läge. Flexibel till mycket 
och det är stimulerande, man får väldigt mycket gensvar tillbaka en 
del är väldigt gulliga. 
 
Att var öppen som person är viktigt då man möter flera olika typer av 
elever med olika intressen från de väldigt kunniga på t.ex. 
naturvetenskapliga programmet till de mer ointresserade. 

 
Andra uppfattningar som framkommit som viktiga kvalitéer i arbetet som 
gymnasiebibliotekarie var ett gott samarbete och goda relationer med lärarna. Det 
ansågs också viktigt att ha goda kunskaper om skolan och var insatt i olika ämnen.  
 

Man behöver vara ganska så bred eller ha mycket kunskap om skolan 
eftersom det är det som jag håller på med. Det är ju samarbete med 
lärarna, så man måste ju ha en relation. Det kan va bra att skaffa sig. 

 
En respondent påpekade att det var viktigt att vidareutbilda sig och då gärna 
tillsammans med lärarna för att få ett gott samarbete dem emellan. Dessutom uppfattade 
bibliotekarien att det också är bra för att lära sig hur de tänker på högskolan och för att 
kunna hjälpa elever att problematisera inför olika skoluppgifter. En respondent ansåg 
vidare att man måste trivas med att vara ensam i sin yrkeskategori eftersom det innebär 
att man måste ta mycket initiativ själv, våga arbeta självständigt och hävda bibliotekets 
kvalitéer. 
 

Man måste ha en ganska tydlig bild av hur man vill att det ska vara. 
Annars kan man inte genomföra det så. Man får inte ta åt sig av kritik 
eller känna sig förbigången eller så där. För det händer ofta att man 
glöms bort. 
 

5.3.3 Beskrivningskategorier 
 
Vid frågan om viktiga egenskaper för att arbeta på ett gymnasiebibliotek framkom tre 
beskrivningskategorier. 
 
Beskrivningskategori 4 består av uppfattningarna att den viktigaste egenskapen som 
gymnasiebibliotekarier bör ha är att tycka om och kunna samarbeta med ungdomar. Att 
vara en öppen person som har lätt att möta olika typer av ungdomar. 
Beskrivningskategori 5 består av uppfattningarna att den viktigaste egenskapen som 
gymnasiebibliotekarie bör ha är att kunna samarbeta med lärarna, förstå hur 
utbildningssystemet fungerar och att vidareutbilda sig tillsammans med lärarna.  
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Beskrivningskategori 6 består av uppfattningen att det är viktigt att kunna arbeta 
självständigt, att inte känna sig förbigången av skolledningen och lärare. 
 
5.4 Hur uppfattar du skönlitteraturens betydelse för gymnasieelever? 
 
Många av bibliotekarierna i undersökningen uppfattar att skönlitteraturen har en viktig 
roll i gymnasieungdomarnas liv. Däremot inser inte alltid ungdomarna själva betydelsen 
av läsning av skönlitteratur. En av respondenterna menar att ungdomarna är mer 
inriktade på det som spetsar betygen och menar att läsningen av skönlitteratur inte har 
så stor betydelse för svenska- eller engelska betyget. En bibliotekarie uppfattar att det är 
svårt att mäta betydelsen av läsning av skönlitteratur men att den utvecklar individen, 
ger en bättre helhetssyn på samhället, sin egen roll i det och dessutom stimulerar 
fantasin.  
 

Det är jätteviktigt. Väldigt viktigt är det. Jag har ju funderat väldigt 
mycket på det och det är svårt att säga eller mäta vad det gör för nytta. 
Men jag tror att det utvecklar individerna på väldigt många sätt. Man 
får en mycket bättre bild och helhetssyn på allting, hur samhället 
fungerar och på sin egen roll i samhället och det stimulerar fantasin 
och många sådana aspekter. 

 
Flera av respondenterna uppfattar att skönlitteraturen har stark konkurrens av andra 
intressen hos ungdomar så som idrott, kompisar, datorer. Flera bibliotekarier berättar 
också att tv och video tar mycket av ungdomarnas tid. Dessutom kräver skolarbetet 
mycket av eleverna efter skoltid.  
 

Jag tror att väldigt många ungdomar tittar på tv på kvällen och tar inte 
en bok. Alla eller väldigt många har en tv på sitt rum. Internet 
naturligtvis, man sitter och chattar, jag ser min egen dotter sitta där 
inpå småtimmarna. Jag tror att det är väldigt mycket sådant som har 
tagit över. Förr kunde man komma hem, göra sina läxor och sedan när 
man var klar så kunde man ta en bok. Men det är ju många som är 
enormt aktiva med idrott och så, man ser ju att deras kalendrar är 
fullsmockade. 

 
Att ungdomarna är tidspressade är det flera respondenter som uppfattar. Det visar sig 
bl.a. genom att ungdomarna vill gå den lätta vägen och ofta frågar efter filmatiserade 
böcker eller böcker som är tunna när det ska läsa en skönlitterär bok i skolarbetet. Men 
som en respondent påpekar så kan ju ibland boken och filmen ha olika slut, så det är inte 
alltid ett bra sätt att välja filmen framför boken för att spara tid. 
 

Men de vill gärna läsa en bok som är filmad, inte för tjock. De verkar 
ha tidsnöd och vill ha så tunn som möjligt, de är pressade, det är dom. 

 
Men ungarna har så mycket på gymnasiet så de lägger inte mycket tid 
på svenska och engelska och absolut inte på litteratur utan bara på 
sådant som ger bra betyg. De hinner inte läsa t.ex. ”Moby Dick” som 
är jättetjock, utan de ser filmen eller laddar ner en sammanfattning 
eller recension från nätet, ändrar lite på ordföljden eller ett par 
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meningar och lämnar in. Vilket visar sig när det t.ex. ska läsa 
”Frankenstein” så ser de filmen men den slutar ju på ett annat sätt så 
det blir inte alltid rätt […] Skönlitteraturen har ingen stor betydelse för 
betyget, så därför är den inte viktig eftersom de vill spetsa sina betyg. 

 
Flera respondenter uppfattar att läsningen av skönlitteratur har minskat och en 
bibliotekarie påpekar också att därigenom har läsförståelsen och ordförrådet försämrats. 
Respondenten ser att ungdomarnas användning av Internet däremot har ökat och anser 
att det ytterligare bidrar till den försämrade läsförståelsen. Texterna på Internet är ofta 
ofullständiga och har ett väldigt ”snuttifierat” språk på chattsidor och i mail, anser 
respondenten. Bibliotekarien anser att när ungdomarna inte läser långa texter som t.ex. 
skönlitteratur, tappar de flytet i läsningen och dessutom mister de uppfattningen och 
känslorna som texten kan framkalla. 
 

Men det är ju det här att man tappar läsningen och läsförståelsen den 
har ju förändrats så mycket bara för att man läser så mycket mindre. 
Man läser små snuttifierade texter på Internet, man läser det som finns 
på skärmen just nu, men att klara av att läsa en lång text, det är väl det 
man tappar. 

 
En av bibliotekarierna påpekar också att det är viktigt att läsa romaner för att klara sig 
bra i livet, att ha läst samma böcker som andra och kunna känna igen platser när de ser 
dem i verkliga livet efter att ha läst om dom. 
 

Jag tycker väl att det är viktigt att de kan klara sig här i livet, att veta 
vad som finns. Sedan är det ju ganska så bra att läsa något som det 
hela tiden refereras till i filmer och så. […] Det är ju böcker som man 
pratar om och många har läst dem och de är ju fortfarande i tanken, 
många pratar om dem och kommer alltid att prata om dem. Om du 
kommer till Paris eller vad du har tänkt dig, så kan du prata om det, 
va. 

 
Några av respondenterna menar också att litteraturen kan fungera som en tröst och ge 
kraft. Ofta är det i den så kallade ”eländeslitteraturen” som ungdomarna hittar detta. 
(Med ”eländeslitteratur” menas romaner som handlar om människor, ofta barn, som far 
illa på ett eller annat sätt.)  
 

Det finns ju också de elever som är psykiskt instabila och är olyckliga 
som kan hitta någon slags kraft i de här böckerna. De får lite kraft och 
kickar av den här litteraturen och inser att de vill ha mera. 
 
Sedan är det väl roligt om de får tag i en bok som väcker lite nya 
tankar. Som kan vara lite tröst också. En temporär överlevnadsstrategi 
kan det va om man hittar någonting 
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5.4.1 Beskrivningskategorier 
 
Vid frågan om skönlitteraturens betydelse för gymnasieelever svarade många 
respondenter att skönlitteraturen är viktig. Det som skiljer sig åt i respondenternas svar 
har vi delat in i beskrivningskategorier.  
Beskrivningskategori 7 består i att respondenterna uppfattar skönlitteraturen som 
viktig för eleverna men att ungdomarna inte alltid själva inser betydelsen av att läsa 
skönlitteratur. Uppfattningarna handlar om att eleverna är betygspressade och att de inte 
anser att läsning av skönlitteratur kan spetsa betygen och att de känner tidspress och är 
splittrade av andra aktiviteter, så som sport, TV, video, datorer och Internet. 
Beskrivningskategori 8 består i att respondenterna uppfattar att skönlitteratur är viktig 
för eleverna men man lägger här tyngdpunkten på att läsning är viktig för elevernas 
läsförståelse, ordförråd, stimulering av fantasin, sociala kompetens och personliga 
utveckling. 
 
5.4.2 Hur uppfattar du betydelsen av VAD ungdomar läser? 
 
Alla respondenter har en öppen syn på vad de anser att ungdomarna bör läsa, det viktiga 
är inte vad de läser utan ATT de läser. Några respondenter uppfattade att man tidigare 
hade en striktare syn på vad ungdomarna läste i skolan men det har med tiden förändrats 
till en mera öppen hållning. En respondent säger till och med att ”sämre” litteratur är 
bättre än ingen alls. 
 

Ja, egentligen så skiter jag i det, faktiskt så gör jag det. 
 
Hellre sämre litteratur än ingen alls, vi var nog strängare med det 
förut, som folkbiblioteken också var, mera dömande och så. 
 
Jag anser att hela spektret av skönlitteratur är bra för ungdomarna allt 
från ”Bert” till ”Kafka”. Det är upp till eleverna att avgöra vad som är 
bra böcker efter deras egen nivå 
 
Och lärarna och vi är ju helt överens om att för det mesta handlar det 
bara om att hitta något som de tycker om att läsa, inga höga 
ambitioner att det ska vara finkulturellt eller någon högt stående 
litteratur. Läsa, läsa, läsa bara hitta någonting. 
 
Det har vi diskuterat mycket egentligen från utbildningen och tills nu. 
Det har ju tidigare på 70-talet varit viktigast vad de läser men nu är det 
ju som en trappstege, man vill ju att de ska klättra upp ganska snabbt 
eller stanna kvar på trappan överhuvudtaget. 

 
Efter en vidare diskussion visade det sig att respondenterna ändå har olika uppfattningar 
om vad de anser att ungdomar bör läsa. Vid en utveckling av frågan uppfattade flera av 
respondenterna att det var stor spridning mellan ungdomarna när det gällde läsnivån. 
Några bibliotekarier ansåg att ungdomsböcker var bra eftersom de skildrar ungdomarnas 
egen problematik och verklighet. Respondenterna uppfattade vuxenböcker som för 
svåra för den här åldersgruppen eftersom de ofta innehåller händelser och uppfattningar 
som ungdomarna inte kan relatera till. Flera respondenter uppfattade att det var viktigt 
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att ungdomarna inte fick en för svår bok i sin hand eftersom det kunde skrämma bort 
dem från läsningen. En bibliotekarie uppfattade också att det var väldigt viktigt att prata 
med eleverna om deras uppfattningar av läsningen för att få eleverna att reflektera över 
sin läsning vilket i sin tur kan bidra till ökad läslust. Bibliotekarien ansåg vidare att 
ungdomarna ofta läste för att samla på sig erfarenheter. 
 

Skönlitteratur för vuxna kan vara lite för svår, man tror ofta att man 
kan sätta vad som helst i händerna på elever, men det är ju inte bara 
faktatexter som är svårt för eleven utan också innehållsmässigt är ju 
skönlitteratur ofta sådant som eleverna inte har någon erfarenhet av 
och kan ta till sig. Man får nästan bedöma varje bok för sig […] 
mycket av arbetet med skönlitteratur är ju att hitta böcker som är på en 
lagom nivå. 
 
Men jag tror att ungdomar ofta läser liksom för att samla. Man läser 
allting och värderar inte så mycket utan mera läser för att samla på sig 
för att få erfarenhetsramar. Man vill se var gränserna går, hur hemskt 
det kan bli eller hur bra det kan bli […] 

 
En respondent utryckte en tydlig skillnad mot övriga vad gällde uppfattningarna av vad 
som var bra litteratur för ungdomar i gymnasieskolan. Bibliotekarien ansåg inte att 
ungdomsboken var speciellt bra då den helt och hållet enligt respondenten är 
problembaserad och verkar sammansatt av det som författarna tror är ungdomarnas 
vardag. Respondenten ansåg att det var bra att ungdomarna delvis kände igen sig i en 
del av frågorna men att det också behövdes alternativa perspektiv om ett annat sätt att 
leva. Bibliotekarien ansåg att vuxna ibland gör det så lätt för sig och bara matar 
ungdomarna med det som de har runt omkring sig. 
 

Vad som skrivs för unga vuxna, det handlar ju om det som 
barnlitteraturen på 70-talet handlade om, problemorienterad helt och 
hållet. Även de lättsammare ungdomsböckerna tycker jag ibland att 
författarna plockar som ur ett smörgåsbord, lite råd där och lite 
homosexualitet där och så tar man ihop allt. De tröttnar ju på det 
själva kan man inte få läsa något lyckligt. [… ] Men det behövs 
alternativperspektiv också och utblick till ett annat sätt att leva. De blir 
så låsta i sin ungdomskultur som i en liten glasbubbla […]  
så jag tycker att de kan flytta sig utanför ibland och slå hål på den. 
[…] Jag tror att de blir mätta till slut och frågar efter annan litteratur, 
de vill ha något annat. De känns ibland som om vi vuxna är så 
spekulativa och ska mata dem med mer och mer av det som de har 
omkring sig i alla fall. De är inte så dumma som många tror. 

 
En annan respondent påpekar att det lånas mest vuxenlitteratur på gymnasiebiblioteket. 
 

Det kanske är mitt fel men vi lånar inte ut så mycket ungdomsromaner 
som vuxenböcker här. 
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5.4.3 Beskrivningskategorier 
 
Alla bibliotekarierna anser att vad ungdomarna läser, inte har så stor betydelse utan det 
viktigaste är ATT de läser överhuvudtaget. Det som skiljer sig åt i respondenternas svar 
angående passande litteratur för åldersgruppen har vi delat in i beskrivningskategorier.  
 
Beskrivningskategori 9 består av uppfattningen att det inte spelar någon roll vad 
ungdomarna läser utan att det viktigaste är ATT de läser, men att ungdomslitteraturen 
ofta passar bra då ungdomarna kan känna igen sig i innehållet. Dessutom påpekas det att 
vuxenlitteratur både språkligt och innehållsligt kan vara för svår. 
Beskrivningskategori 10 består av uppfattningen att det inte spelar någon roll vad 
ungdomar läser utan det viktigaste är ATT de läser, men ungdomslitteratur anses vara 
alltför tillrättalagd.  
 
5.5 Hur uppfattar du din läsfrämjande roll? 
 
Några av respondenterna uppfattar att de inte bedriver något speciellt läsfrämjande 
arbete. De menar att det är svårt att arbeta läsfrämjande. Det beror delvis på tidsbrist 
eftersom t.ex. bokinläsningen inför bokpratet måste ske på fritiden då det inte hinns med 
på arbetstid. Det finns också de respondenter som uppfattar att det läsfrämjande 
ansvaret ligger hos lärarna. Några bibliotekarier arbetar med bokprat ute i klasserna och 
uppfattar att det utgör hela det läsfrämjande arbetet. Medan andra menar att de inte har 
tid till bokprat utan att deras läsfrämjande arbete utförs mest vid lånedisken.  
 

Ja det är ju att man pratar med eleverna och ger dem råd och så där. 
Eftersom det bara är tillfälligt och så, så ligger den stora rollen på 
lärarna. 
 
Jag är en liten bricka i spelet, jag bokpratar ju på efterfrågan när 
lärarna vill komma igång och vill ha lite tips och så där så pratar jag 
böcker. Vi har ju också läsprojekt.   
 
Jag arbetar väldigt lite med det, inte mer än över disk när de kommer 
hit och vill ha hjälp. […]  Jag uppfattar att jag inte har tid till det, det 
krävs ju att man läser in för att kunna presentera. Det får ju ske på 
fritid i så fall och den tiden har jag inte att ta utav. 
 
Och då så brukar jag vara lite lat och gå in på Internet, jag läser inte 
alla, då tar jag fram ungefär fem böcker och så pratar lite om dem. Det 
är vad jag gör för läsfrämjandet. 

 
En bibliotekarie ser det inte som sin uppgift att arbeta med läsfrämjande för 
fritidsläsning eftersom respondenten arbetar på ett integrerat bibliotek och det finns en 
annan bibliotekarie som arbetar direkt med det, en så kallad ungdomsbibliotekarie. Men 
respondenten arbetar ändå med bokprat på efterfrågan av lärarna. Bibliotekarien anser 
att det är svårt att påverka ungdomar i en annan riktning än den de väljer själva, och 
menar att man som bibliotekarie måste följa trender och ta del av det som ungdomarna 
är intresserade av just nu. Bibliotekarien ser det mer som sin roll att känna av vad som 
händer runt omkring ungdomarna och vara aktiv i det. Respondenten menar att om 
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läsintresse finns så inriktas arbetet efter det och om ungdomarnas intressen finns någon 
annanstans så anpassas arbetet därefter. 
 

Ungdomsbibliotekarien vänder sig ju till ungdomarnas 
fritidsanvändning av biblioteket. […] Jag tror inte att vår 
påverkansmöjlighet är så stor egentligen. Jag tror inte att vi kan göra 
så mycket åt det här. Det är mer att vi ska känna av vad som händer 
utanför och försöka vara aktiva i det som händer. 

 
En respondent uppfattar att de inte arbetar läsfrämjande alls på gymnasiebiblioteket. 
Vilket respondenten inte kan bedöma om det är bra eller dåligt. Respondenten menar att 
det är lärarna och eleverna som får komma till biblioteket och att det kommer sig av att 
den andra bibliotekarien som arbetat längst på biblioteket bestämt det. 
 

Lärarna vill säkert gärna att jag kommer och bokpratar, men min 
kollega vill inte så det är inte gjort tidigare här på skolan. […] Vi är 
bara ett passivt serviceorgan som hjälper ungdomarna när de kommer 
hit. Lärare och elever ska komma till oss, inte vi till dem, det är 
bestämt sedan länge av den andra bibliotekarien. Det är inget jag 
tycket om men det är väldigt svårt att driva en annan linje, men jag har 
en dialog med rektorn på skolan så vi får se. 

 
En av bibliotekarierna anser sig ha goda möjligheter till läsfrämjande arbete eftersom 
respondenten även arbetar som svensklärare. Det innebär att respondenten träffar 
eleverna så ofta att det skapas en god kontakt dem emellan som är positivt i 
läsfrämjande syfte. Respondenten ser sig själv som ett instrument när det gäller 
läsfrämjande och menar att om respondenten som person är omtyckt av eleverna och ses 
som en läsande person så påverkas eleverna till läsning. 
 

Ja, jag har en bra möjlighet till det eftersom jag arbetar som 
svensklärare också. De elever som jag får personlig kontakt med kan 
jag ju få till vad som helst ibland och det är ju inte bara mina egna 
elever som jag har som klassföreståndare. […] Man är ingen överhet 
eller jobbig kärring. De är varma och de vill göra mig glad och läser 
om dem märker att det gör mig glad. Och det är ju första steget […] 
man är ett exempel som de gillar och då gör de som jag gör och då 
läser de också. Inte det personliga exemplet, att jag är en läsande 
person. Utan att jag är en person som de gillar och jag läser dessutom 
och då går det bra att läsa för dem med, ungefär som med småbarn.  

 
Vid förfrågan om hur bibliotekarierna direkt arbetar med att föra fram skönlitteraturen 
till ungdomarna framkom att det anordnats flera författarbesök på biblioteken och på 
skolorna. Dessutom hade det genomförts läsprojekt på några av gymnasierna t.ex. 
läsveckor, poetry-slam, stafettläsning och SMS-poesi. En respondent har bl.a. gjort en 
utställning på temat mord där bibliotekarien även hade lagt fram Dostojevskijs ”Brott 
och straff” tillsammans med deckare för att överraska ungdomarna. Den här 
gymnasiebibliotekarien hade många exempel på roliga och överraskande idéer för att 
föra fram skönlitteratur. 
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Det fanns en gång en personalhund här som hette August… och då 
skrev jag August rekommenderar, och det var just en lista med 
Augustpristagare och med Strindberg och som handlade om hundar. 
T.ex. Underdog eller de kan ju heta massor. Det är roligt då hittar 
dem, det är roligt med associationer. 

 
Någon bibliotekarie gjorde också listor över skönlitterär temalitteratur och 
sammanställde bokvagnar och utställningar. På ett av biblioteken hade det skapats en 
ungdomshylla med blandad litteratur som kallas för ”balkongen” för att vara neutral. 
Tanken med den här hyllan är att blanda skönlitteratur som är lite mer avancerad med 
mer lättlästa böcker i flera exemplar. ”Balkongen” ska innehålla både ungdomsböcker 
och vuxenlitteratur så att ungdomarna inte ska segregeras utan alla kan leta litteratur på 
samma hylla oavsett läskapacitet.  
 

Jag vill inte säga att, ni som är så duktiga får gå ner och titta på hyllan 
med svartprickade böcker eller bara i ungdomshyllan.  

 
En gymnasiebibliotekarie ser alltid till att ha mycket tid för gymnasieettorna och arbetar 
då både med skönlitteratur och med informationssökning. Detta skapar ett förtroende 
som gör att ungdomarna litar på bibliotekariens omdöme vid förmedling av 
skönlitteratur.  
 

Jag träffar dem mycket i ettan både med skönlitteratur och med att vi 
arbetar med informationssökning, ett långt projekt där jag är med. Så 
de känner mig ganska väl när de gått ut ettan. Jag tror att det får ett 
förtroende så att de kan komma och fråga va. Ja, att de vågar komma 
och fråga och att de litar på det som jag säger om den hä r boken. Jag 
säger ofta inte att den här boken tycker jag är bra om det är något som 
jag verkligen tycker är bra, utan att den här brukar gå hem och så. För 
det kan man ofta säga.  

 
5.5.1 Beskrivningskategorier 
 
På frågan om hur bibliotekarierna arbetat läsfrämjande finner vi två stora skillnader i 
uppfattningar, dels de som uppfattar att de inte arbetar läsfrämjande och dels de som 
arbetar aktivt med läsfrämjande åtgärder. Vid närmare tolkning kan vi se att de som inte 
anser sig arbeta med läsfrämjande ändå bedriver visst läsfrämjande arbete men dock inte 
så aktivt som den andra gruppen gymnasiebibliotekarier gör.  
 
Beskrivningskategori 11 består av uppfattningen av att man inte medvetet bedriver 
något särskilt läsfrämjande arbete. Men respondenterna nämner ändå bokprat, 
förmedling över disk, en speciell ungdomshylla, författarbesök och temabokvagnar som 
metoder för att föra fram skönlitteraturen till ungdomarna.  
Beskrivningskategori 12 består av uppfattningen av att man medvetet bedriver 
läsfrämjande åtgä rder med sig själv som instrument och förebild för eleverna som 
läsande person. Här nämns bokprat, poetry-slam, stafettläsning och överraskande 
temautställningar. 
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5.6 Hur uppfattar du att du inspireras till inköp av skönlitteratur? 
 
De flesta respondenter uppfattar att de låter sig inspireras till inköp via Bibliotekstjänsts 
listor på nyutgivna böcker. Flera nämner att BTJ- listorna fungerar som en grund vid 
urval av ny litteratur. En bibliotekarie nämner också att Bibliotekstjänst tillhandahåller 
författarpresentationer som kan ge bra vägledning i val av litteratur. Respondenten 
nämner också att det finns kostnadsfria fortbildningskurser i modern litteratur att tillgå. 
En annan inspirationskälla som många bibliotekarier uppfattar är elever och lärare. En 
del elever frågar efter en viss typ av litteratur som bibliotekarierna inte själva har tänkt 
på att köpa in. Det kan vara litteratur som eleverna fått rekommenderad av andra 
ungdomar eller inom ett speciellt intresseområde. Även lärarna kommer i vissa fall med 
förslag på ”bra” litteratur och har önskemål på visst material till sin undervisning. En 
bibliotekarie berättar att hon ibland aktivt har bett elever och lärare att skriva ner förslag 
på litteratur de vill ha på biblioteket. Flera nämner Bok- och Biblio teksmässan och 
besök hos olika bokhandlare som inspirationskällor men att även bokrecensioner i 
dagspressen och litteraturprogram på TV ger tips. Några respondenter uppfattar också 
att de egna barnen och deras kompisar inspirerar bibliotekarierna till inköp av litteratur 
till biblioteket. 

 
Ja, basen är ju BTJ- listorna naturligtvis och sedan om någon frågar 
och det är väl de om man läser något och tycker den verkar bra och så. 
 
99 % går vi på inköpslistorna, nästan allting kommer därifrån, någon 
gång kanske man läser något om någon bra bok och ibland kan lärare 
eller elever komma med något förslag. 
 
Ja, och det tycker jag är oerhört viktigt att om det kommer någon och 
önskar sig en bok så, oavsett om det är lärare eller elever då tycker jag 
att då ska jag ha resurser så att jag kan gå och köpa den boken. Om 
den inte är jättedyr eller om det är något konstigt så. Så då gör jag det. 

 
En av respondenterna lägger ingen vikt vid BTJ- listorna som hon anser kräver för 
mycket arbete. Bibliotekarien uppfattar att lärarna är de som är experter på den litteratur 
som behövs beställas in till de olika kurserna. Vidare uppfattar respondenten att som 
”läsande människa” låter man sig påverkas på många olika sätt.  
 

De (BTJ-listorna) bryr jag mig inte så mycket om. Det är ett arbete att 
ta sig igenom, nu måste vi utvidga vårt förråd av astronomiböcker. Vi 
har ju lärare som är experter här, än bättre. De vet ju vad som finns 
som är viktigt, vad behövs för kurserna, det här är ju ställt väldigt 
mycket mot kurserna i första hand, så de kommer ju med förslag. 
Annars är det ju som man lever, man lever ju med böcker och har 
alltid gjort det. Då tar man ju till sig från alla håll och kanter. Det är 
som läsande människa och ett eget intresse, det är som jag alltid har 
levt. Personliga intressen, jag tror att i det här jobbet så har man väl 
alltid ett intresse. 

 
Det ekonomiska anslaget ser olika ut på de olika gymnasiebiblioteken allt från 0-budget 
till ca. 200 000 kronor om året. Biblioteken disponerar de anslag de får på olika sätt, hos 
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vissa går t.ex. databasernas kostnader utanför bibliotekets budget medan det på andra 
bibliotek räknas in i samma budget som för inköp av litteratur. Det går inte att tydligt se 
hur stor del av anslagen som går till skönlitteratur dels på grund av att det är olika från 
år till år och dels på grund av att budgeten är upplagd på olika sätt i olika kommuner 
och olika stadsdelar. Men vi kan ändå se en tydlig skillnad och orättvisa i hur de 
ekonomiska resurserna ser ut på olika gymnasiebibliotek, skillnader som självklart i 
första hand drabbar eleverna. På vissa skolor får man även bidrag från Statens Kulturråd 
för inköp av litteratur och för prenumerationer på databaser men på en skola måste man 
söka pengar ur privata fonder för att överhuvudtaget kunna köpa in någon litteratur alls. 
Dessutom är det skillnad mellan de gymnasiebibliotek som är integrerade med 
folkbibliotek och de som är enbart gymnasiebibliotek vad gäller budget, inköpsrutiner 
och resurser. De gymnasiebibliotek som är integrerade har större samlingar och bredare 
utbud att tillgå.  
 

Det är ganska mycket faktiskt när man har tillgång till detta stora 
bibliotek också. [...] Jag har rätt mycket pengar faktiskt än så länge, 
jag vet inte vad jag ska göra av med alla pengar. Lite sorgligt att höra 
va? 

 
Vi har ingen speciell (budget) för skönlitteratur, men kanske 35 000, 
låter det lite? Kanske är det mer, men det är inte jag som har hand om 
budgeten. Men jag kan tippa att vi köper in för ca 3 000/ lista (BTJ-
lista). Sen har vi ju databaser och tidningar så sammanlagt har vi nog 
en budget på ca 100 000 – 150 000. 
 
Under två- tre år, inget anslag överhuvudtaget till litteratur eller 
fortbildning. Nu har vi ämnesanslag och det blir en summa per elev 
till klassuppsättningar. Men biblioteket har inte haft något anslag alls. 
Vi brukar söka pengar ur en fond som finns, Holgerska fonden. Nu 
ska jag få 21 000 till biblioteket men då tar ju databaser mycket, 
Artikelsök är på 20 000. Tidskrifterna har vi skurit ner på, jag har köpt 
ändå och slängt upp fakturan till ekonomienheten och sprungit snabbt 
därifrån. Jag skyller inte på ledningen utan ser det här med friskolorna 
som orsaken. Det är väldigt olika i olika kommuner. Men det är ju 
ingen skillnad på barnen, de har ju samma behov av resurser. 

 
Gymnasiebibliotekarierna uppfattar överlag att efterfrågan bland ungdomar och lärare 
styr urvalen vid inköp. Några respondenter uppfattar att ungdomarna ofta kommer och 
frågar efter böcker som de fått tips om av kompisar och då väljer ofta bibliotekarierna 
dessa titlar vid inköp, eftersom de då anses vara populära. En bibliotekarie går mycket 
på sin ”inre censur” och sin fingertoppskänsla men menar att de ekonomiska medlen 
inskränker möjligheterna till inköp att gälla bara den allra nödvändigaste litteraturen 
som i första hand utgörs av litteratur för skolarbetet.  
 
Alla respondenter väljer bort rasistisk och pornografisk litteratur. Vissa väljer även att 
inte köpa in deckare, andra långserier, smal litteratur, tantsnusk, mangaserier och B. 
Wahlströms böcker. Här nämner dock bibliotekarier olika genrer som de ratar, förutom 
de förstnämnda, rasistisk och pornografisk litteratur.  
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Jag köper ju inte porr och sådant. Fast det är klart att en del 
ungdomsromaner är ju lite porriga. De måste ju ha de rätta 
värderingarna och de får ju inte vara rasistiska och så. Man kan ju 
göra sina tabbar ibland om man inte vet vad det handlar om. Men 
annars så har jag väldigt lite kvalitetsgränser. 

 
Vissa tar upp den så kallade populärlitteraturen men menar att den genren diskuterades 
mer förr och att man nuförtiden köper in med en annan bredd än tidigare. Flera anser 
också att man var mycket strängare förr och vill styra bokvalet på ett annat sätt men att 
man nu är mer tillåtande och öppnare för vad eleverna vill läsa.  
 

Långserier som Margith Sandemo och Grottbjörnens folk hade de 
köpt in när jag kom hit. De är sådant som jag vill ta bort, de har ju så 
lite tid att läsa så varför ska de ta skiten då. Det finns en del modern 
skit som vi köper in, men det är för att hålla läsningen igång. 
 
Men sedan har ju tiden gått och så har det ändrat sig och så. [...] Det 
var ett visst tjat om populärlitteratur förut och det har ju flutit ut och 
så. [...] Även om det är en bok som jag tycker är en skitbok som har 
fått dåliga omdömen och så, men jag tänker att jag får väl köpa den. 
Det är ju kul och så. Sedan har den blivit väldigt populär och så har 
jag köpt in flera ex. Jag kan ju alltid säga att det är eleverna som vill 
ha och att då måste vi uppmuntra. 

 
5.6.1 Beskrivningskategorier 
 
Här anser vi att det inte är möjligt att skapa beskrivningskategorier då uppfattningarna 
kvalitativt inte skiljer sig åt. Alla respondenter är överens om att eleverna och lärarnas 
önskemål får styra mycket när det gäller inköp och alla säger sig undvika att köpa in 
pornografisk eller rasistisk litteratur.  
Det ekonomiska anslagen ser olika ut från bibliotek till bibliotek, vissa har 0 i budget 
och andra upp till 250 000 kronor för inköp. En respondent uppfattar sig ha så mycket 
pengar att respondenten inte vet vad de ska läggas på.   
 
5.7 Hur uppfattar du elevernas möjligheter till fria val av 
skönlitteratur? 
 
De flesta respondenterna anser att eleverna har bra möjligheter till fria val. En 
bibliotekarie påpekar dock att gymnasiebibliotekets utbud är begränsat. Alla 
gymnasiebibliotekarierna i undersökningen är överens om att de fria litteraturvalen är 
mycket viktiga för elevernas läslust.  
En bibliotekarie menar dock att när man pratar om fria val så bör man vara medveten 
om att de fria valen inte är så fria som man kan tro. Eleverna är alltid påverkade av 
varandra, lärarna och sin omvärld. Den erfarenheten gjorde respondenten i samband 
med ett läsprojekt då bibliotekarien intervjuade eleverna om vem som tipsade dem om 
olika böcker. Eleverna svarade ”då var det ju kompisar om det nu var någon som hade 
tipsat dem och sedan var det ju skolan”. Bibliotekarien har upplevt att när det i en klass 
var en elev som läste en roman som sedan rekommenderades vidare gjorde det att alla 
elever i klassen till slut hade läst den. När man inte är en så van läsare och inte har så 
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stora referensramar så kan den första passande bok som man läser också upplevas som 
mycket bra.  
En respondent berättar om hur roligt det är när eleverna själva hittar titlar som de sedan 
berättar för kamraterna om och som de i sin tur också lånar. 
 

Ja, det har de och det har jättestor betydelse, enorm egentligen. Det 
vet man ju själv hur man reagerar på att man måste läsa saker man inte 
vill eller inte valt själv. Men om man får läsa vad man vill så ger ju 
det något helt annat.  
 
De har väl ganska bra möjligheter, det tycker jag, det finns ju gamla 
klassiker, tonårsromantik, deckare, fantasy, science-fiction och så, vi 
har ett ganska brett urval. De kan gå bland hyllorna och hitta, det 
tycker jag nog och även köper vi in en del med lätt svenska i och så 
för dem som kommer helt nya. Jag försöker göra en så bra bredd som 
möjligt. 
 
Stor betydelse naturligtvis, de har så mycket som de ska läsa och då 
kommer det barnsliga motståndet ”jag vill inte”. När det finns 
möjligheter plötsligt så är det fantastiskt när de hittar något och de blir 
stolta och vill rekommendera. Då behövs det massor av samma bok 
för att de rekommenderar andra. Det ät inte så omöjligt som man 
ibland kan tro.  

 
Respondenternas uppfattningar i frågan om den förelagda läsningens betydelse för 
läslusten skiljer sig dock. Några respondenter anser att förelagd läsning kan hämma och 
döda läsintresset för vissa elever. Medan andra bibliotekarier menar att även den 
förelagda läsningen har genomslagskraft och betydelse för läslusten. En bibliotekarie 
påpekar att lärarna kan påverka elevernas inställning till den förelagda litteraturen 
genom det sätt de väljer att presentera böckerna på. 
 

När litteraturen inte är frivilligt vald kan ju den som inte är så van få 
avsmak för att läsa. Ibland kan någon lämna in en bok där lånekvittot 
sitter på en tredjedel av boken, då kan jag fråga om jag ska berätta 
slutet för dem? 
 
Herregud vad jag tyckte illa om att läsa litteraturhistoria på universitet 
och var tvingad att läsa hela världslitteraturen på ett halvår. Jag läste 
inte en roman på tre år efter det. […] Sedan så tror jag att det är 
vansinnigt att låta de som är ovana att läsa klassiker det kan ju ta död 
på allas intresse. Hu, ja. 
 
Det här du måste läsa vad gäller skolan och så, det ger ju en viss 
läsvana. Allting måste ju inte vara skitbra hela tiden. En dålig bok 
kanske blir bra om man pratar om den. 
 
Det finns ju lärare som varje år till exempel i naturvetenskapliga 
programmet, som varje år låter de läsa Möss och människor och får 
det att fungera. Men antagligen är det ju hennes sätt att föra fram 
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boken, de gillar att läsa den. Medan andra lärare säger, men aldrig i 
livet att jag skulle få mina att läsa det. Det beror väldigt mycket på hur 
man förmedlar. 

 
5.7.1 Beskrivningskategorier 
 
Alla respondenter är överens om att eleverna har stora möjligheter till fria val av 
skönlitteratur och att det gagnar läslusten. Dock skiljer sig uppfattningarna åt ifråga om 
den förelagda litteraturen. 
 
Beskrivningskategori 13 består av uppfattningen av att möjligheter till fria litteraturval 
är viktiga men att den förelagda litteraturen kan hämma läslusten och skapa ett motstånd 
för att läsa. 
Beskrivningskategori 14 består av uppfattningen av att möjligheterna till fria 
litteraturval är viktiga men att den förlagda litteraturen också kan vara bra för att skapa 
läslust och bidrar till att litteraturen får en stor genomslagskraft. 
 
5.7.2 Uppfattar du att eleverna lånar mycket skönlitteratur och vilka titlar är mest 
utlånade? 
 
De flesta respondenterna menar att eleverna inte lånar så mycket skönlitteratur men att 
det finns de som lånar mycket och de som inte lånar alls. En respondent uppfattar att 
boklånen har minskat och att det beror på att eleverna läser i mindre utsträckning idag. 
Medan en bibliotekarie uppfattar det motsatta, att det lånas mycket skönlitteratur på 
gymnasiebiblioteket. En annan respondent påpekar att det oftast är flickorna som lånar 
mest böcker. Flera bibliotekarier menar att pocketutgåvor är mer lättlånade än inbundna 
böcker och att det kanske beror på att de har fräckare omslag. De flesta respondenterna 
uppfattar att eleverna lånar mest litteratur för skolarbeten både vad det gäller fack- och 
skönlitteratur.  
 

Jag känner inte att de lånar så där jättemycket för sin fritidsläsning 
utan det är ju att de ska ha något att läsa för skolan. Jag tror att 
läsandet har gått ner väldigt mycket.  
 
Statistiken kan vara snedvriden då en del lånar mycket och en del 
nästan inget, en del lånar också om samma bok: Men det lånas ut 
mycket skönlitteratur.  
 
En del böcker har inte gått så bra när vi hade dem som inbundna men 
just som pocketutgåva så blir det ju roligare, omslagen ser lite fräckare 
ut, då blir det lite lättare att föra ut helt plötsligt. 
 
Det är nog mer fack. Det går inte att jämföra för att fack måste de låna 
och inte skönlitteratur om de nu inte är sådana som ingår (i 
skolarbetet). 

 
Några respondenter uppfattar att litteratur på engelska i olika genrer även lånas mycket.  
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De lånar mest fantasy och deckare men vi har en vagn med svenska 
unga författare under 40 år, debutanter, och de lånar de bra av 
eftersom det ofta berör dem själva. Här på skolan lånas också mycket 
engelsk litteratur, de är bra på att läsa engelska.  
 
När det gäller fantasy så frågar jag eleverna för det kan jag inte något 
om. Jag vet väl vad som är bra eller dålig fantasy, men det är eleverna 
som är kvalitetsmedvetna.  
 
Killar älskar Röde Orm och Guillou väldigt mycket, de fastnar i 
medeltiden väldigt mycket. Tjejer läser förutom den här genren jag 
pratat om tidigare (eländeslitteratur), fortfarande mycket 
ungdomsböcker och ungdomsförfattare. 

 
Ondskan har ju gått bra de senaste trettio åren, höll jag på att säga! Nu 
var ju det en överdrift men den går ju alltid, det är ju helt otroligt. 

 
En genre som benämns ”stackarelitteratur” eller ”eländeslitteratur” av flera 
bibliotekarier, alltså böcker om barn, ungdomar eller kvinnor som far illa, de kidnappas, 
våldtas eller misshandlas, är väldigt populära, speciellt om de är verklighetsförankrade. 
De titlar som är mest utlånad på de flesta bibliotek anses av gymnasiebibliotekarierna 
tillhöra just den här genren.  
 

Det är ju något som tyder på att de engagerar sig med den här typen av 
litteratur. Men det är ju ett bra sätt att få dem att läsa. 
 
Det är ju den här gamla ”socialporren” igen som ger mig rysningar. 
Jag tycker inte att det är något fint med det, det har vi ju haft i alla 
tider. 
 
De populära titlarna är alla de här eländesböckerna Pojken som 
kallades Det och liknande, Bakom stängda dörrar, En blomma i 
Afrikas öken.  
 
Alltså, det har varit mycket FLN - böcker, flärd, lidelse och njutning, 
och sådana här Sidney Sheldon för några år sedan, men nu vette 
sjutton. […] Det har gått över på nått sätt. Marian Keyes går ju, men 
vem mer? 

 
5.7.3 Beskrivningskategorier 
 
Uppfattningen om vad ungdomarna läser stämmer bra överens mellan de olika 
respondenterna. Flera bibliotekarier nämner Fantasy som en stor genre, ungdomsböcker, 
historiska romaner, deckare, s.k. eländesböcker och även unga svenska författare går 
bra. De skillnader i uppfattningar som vi funnit är att vissa respondenter anser att 
eleverna lånar mycket skönlitteratur och andra att utlåningen minskat 
 
Beskrivningskategori 15 består av uppfattningen av att det lånas ut mycket 
skönlitteratur, det som går bra är främst skolrelaterad litteratur, både facklitteratur och 
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skönlitteratur, dessutom går pocketböcker bra p.g.a. deras fräcka omslag. Man uppfattar 
att det är vissa elever som läser mycket och att de ofta är flickor. 
Beskrivningskategori 16 består av uppfattningen att det lånas ut mindre skönlitteratur 
eftersom läsningen har minskat.  

 
5.8 Uppfattar du att skönlitteraturens ställning eller roll har 
förändrats under din tid som gymnasiebibliotekarie? 
 
De flesta respondenterna uppfattar att skönlitteraturens roll har förändrats. Några 
bibliotekarier uppfattar att skönlitteraturen har haft en nedgång genom åren och någon 
uppfattar det motsatta att läsningen har ökat. De som ser en nedgång i läsandet menar att 
ungdomarnas tillvaro är mer splittrad idag p.g.a. skolarbete och fritidssysselsättningar. 
Bibliotekarierna ser att dagens skolarbete som ofta bedrivs i projekt tar mer tid i anspråk 
än tidigare och att de bygger mer på facklitteratur än skönlitteratur. Förr lånades det mer 
klassuppsättningar av en viss titel men idag finns det inte samma utrymme för 
skönlitterär läsning i undervisningen. Dessutom menar respondenterna att skolarbetet tar 
mer av ungdomarnas fritid idag än tidigare samtidigt som andra medier tar över alltmer 
och konkurrerar ut läsningen.  
  

Annars tror jag nog att det inte finns plats för så mycket läsning. 
Eleverna säger också att de inte hinner att läsa. […] Hela böcker som 
en elev läser under gymnasietiden är inte många.  

 
Flera bibliotekarier uppfattar också att eleverna vill ta en genväg till litteraturen genom 
att t.ex. läsa bokresuméer på Internet eller se filmatiseringen av romanen i stället för att 
läsa. Respondenterna förklarar detta med att ungdomarna har tidsbrist och i vissa fall på 
ungdomarnas bekvämlighet.  
 

De använder sidorna på Internet med resuméer och det är ju bra när de 
har bråttom och allting ska gå fort, fort. De tror inte de lär sig något av 
att läsa romaner utan de är bara ute efter resultat. De kollar vad andra 
skrivit och lagt ut på nätet om Röda rummet och kopierar. De är ju 
allmänt känt idag att alla är sämre i alla ämnen. 

 
En bibliotekarie anser att läsningen ökat och menar att det bl. a. beror på att det 
bedrivits läsprojekt på skolan och att svensklärarna arbetar väldigt mycket med 
skönlitteratur. En annan respondent menar att skönlitteraturen fo rtfarande har en central 
roll och en stark ställning då det finns ett stort intresse hos lärarna som läser mycket 
själva. En annan bibliotekarie uppfattar att läsning av skönlitteratur kommer att minska i 
stort men bland dem som läser kommer skönlitteraturens ställning vara fortsatt stark. 
 

Det kanske beror på att vi har haft våra läsprojekt. Vi hade ju en idé 
om, svensklärarna hade ju en tanke på att göra skolan med en profil att 
vi läser mycket skönlitteratur. Men det blev inget med det, eftersom vi 
har haft så dåligt med pengar. Men att de (ungdomarna) läser, alla 
svensklärarna jobbar väldigt mycket med skönlitteratur, det tycker jag. 
Mycket mer än förut, det uppfattar jag.  

 



 52 

Vissa av bibliotekarierna uppfattar också att yrkesrollen förändrats med Interne t 
införande. De uppfattar att deras biblioteksarbete idag är mer inriktat på nätet än på 
biblioteksundervisning.  
 

Vår roll som gymnasiebibliotekarier har nog förändrats lite från att ha 
biblioteksundervisning och nu med Internet så har det hela ebbat ut 
liksom, allt sker på Internet helt plötsligt. […] Jag läste mycket 
skönlitteratur på utbildningen men nu jobbar jag mer med 
informationssökning. 

 
5.8.1 Beskrivningskategorier 
 
De flesta respondenter uppfattar att skönlitteraturens ställning och roll har förändrats. 
Det som skiljer sig åt i uppfattningarna är att några respondenter menar att 
skönlitteraturens betydelse har förändrats i samband med att läsningen har minskat 
bland eleverna. Andra respondenter uppfattar att skönlitteraturens ställning och roll 
hade stärkts främst genom läsprojekt och lärarnas intresse för skönlitteraturen. 
 
Beskrivningskategori 17 består av uppfattningen att skönlitteraturens roll har 
förändrats då den har fått en allt mindre plats i undervisningen. Man uppfattar också att 
läsningen har minskat p.g.a. att elevernas tid inte räcker till då övrigt skolarbete och 
fritidsintressen tar överhand.  
Beskrivningskategori 18 består av uppfattningen av att skönlitteraturens roll har 
förändrats till det bättre genom de läsprojekt som utförts på skolan och de aktiva 
lärarnas positiva inställning till skönlitteraturen. 
 
5.8.2 Hur ser du på arbetet med skönlitteratur i framtiden? 
 
Alla respondenter har en vision om framtiden som för de flesta rent konkret innefattar 
mer resurser och personal. Bib liotekarierna uppfattar att de i stort vill arbeta på de sätt 
de gör idag men de vill få möjlighet att utveckla verksamheten. Någon respondent vill 
fortsätta att utveckla läsprojekt, andra vill jobba mer med bokprat och en bibliotekarie 
nämner läsecirklar som möjlig verksamhet. Andra uppfattningar är att man vill ha 
möjlighet att oftare vara delaktig i elevernas projektarbeten, ha mer tid till förmedling, 
workshops, skrivande och författarbesök. Man vill ingå mer direkt i lärarlagen och 
arbeta mer med skönlitteratur. Dessutom vill man ha mer tid för inläsning av ny 
litteratur och påpekar att det är viktigt att ha med skolledningen när man startar upp ny 
verksamhet. 
 

Obegränsade resurser. Om man hade mera tid, framför allt tid, för 
tillgången på böcker tycker jag inte är problemet, det kan man i de 
flesta fall fixa fram. Mer bibliotekarier, då skulle jag vilja jobba lite 
mer direkt mot klasser i samarbete med svensklärare och så. Och gör 
projekt som är direkt riktade mot vissa elever. 
 
Jag tror att man kan jobba på annat sätt och jag vill känna mig mera 
delaktig t.ex. med bokprat som jag är van vid från folkbiblioteket eller 
temapaket. […] Sen vill jag också ingå mer i lärarlagen och arbeta 
direkt med dem och med litteraturen. 
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[…] annars måste man gå in i projekt och starta och hitta på grejor och 
så där. Och det skulle jag kunna göra ganska mycket. Man måste ha 
skolledningen med sig, det är jätteviktigt. 
 

Vad gäller framtidsvisioner i ett vidare perspektiv tror respondenterna att man får arbeta 
mer för skönlitteratur i framtiden eftersom den har konkurrens från datorer och filmer. 
Dessutom påpekas det att det är viktigt att läsa skönlitteratur i bokform även i framtiden 
för att inte förlora den taktila känslan. Någon respondent uppfattar att det är viktigt att 
gymnasiebibliotekarierna hänger med i ungdomskulturen både nu och i framtiden, att de 
håller associationsbanorna fria. Men samtidigt uppfattar bibliotekarien att man måste 
hjälpa eleverna att komma ut ur ungdomskulturen så att de får ta del av en annan värld. 
Att ungdomarna inte bara tillåts konsumera typiska ungdomsböcker och ungdomsfilmer 
utan erbjuds ett alternativ.  
 
En bibliotekarie uppfattar att mycket kan göras i framtiden för skönlitteraturen men att 
bibliotekarien själv inte är rätt person för detta arbete utan önskar sig en kollega som 
kan brinna för detta. En respondent önskar att gymnasiebiblioteket får en högre status på 
skolan i framtiden och inte bara är en serviceinrättning som respondenten upplever att 
biblioteket är idag. 
 

Sedan får man ju koppla snabbt ibland när det går någon serie så 
kommer någon och frågar – ge mig en bok som har med OC att göra, 
så visst kan man göra det. Bara koppla till något, inte att just det är 
filmatiserat utan bara har en koppling. Det gäller att hänga med i 
ungdomskulturen och ha associationsbanor rena så att det går fort. [...] 
de behöver närhet till böcker och till andra människor och en annan 
värld. Spräck hål på ungdomskulturbubblan och gå ut i det andra. 
 
Sen vill jag att biblioteket får en högre status på skolan, för som det är 
nu är vi likställd vaktmästeriet, alltså bara en serviceinrättning. 

 
En annan intressant uppfattning som en respondent ger uttryck för är att 
bibliotekariearbetet består av olika delar.  
 

Jag tycker ju att bibliotekarieyrket står på tre ben liksom, det är något 
som jag har läst någon gång, som jag tyckte va så bra. Det ena är 
skönlitteraturen och det andra är informationssökningen och det tredje 
är även allmän kultur som konst och lite andra saker. Då skulle jag 
vilja att man var ett par bibliotekarier och så kunde man dela upp, fast 
det är inte säkert att det skulle gå, antingen att en har hand om 
informationssökningen och en om skönlitteraturen och den tredje har 
hand om kulturbiten. 

 
5.8.3 Beskrivningskategorier 
 
Här anser vi att det inte finns några skilda uppfattningar av kvalitativt värde i frågan om 
framtidens arbete med skönlitteratur. De flesta respondenter anser att mer resurser och 
personal skulle ge möjligheter att utveckla arbetet med skönlitteratur i framtiden. Man 
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vill ha mer tid och resurser för att kunna utföra bokprat, läsecirklar, workshops, 
författarbesök och få möjlighet att arbeta mer med skönlitteratur genom att delta i 
lärarlagen. Det finns uppfattningar att man bör hålla sig ajour med ungdomskulturen, 
arbeta för att biblioteket ska bli mer attraktivt i framtiden och att man bör arbeta för att 
få högre status på skolan. 
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6. Diskussion och slutsatser  
 
I det här kapitlet kommer vi att genomföra en diskussion om utfallsrummet enligt 
Alexanderssons fenomenografiska analysmodel fas 4. Beskrivningskategorierna 1-18 
från fas 3 utgör utfallsrummet som är uppsatsens huvudresultat. Utfallsrummet ställs i 
diskussionen mot ett yttre kriterium som utgörs av Läroplanen (Skolverket, 2000), 
Skolbiblioteksmanifestet (2000), tidigare forskning och annan litteratur. Vi utgår från 
sex delfrågor i diskussionen för att få svar på uppsatsens problemformulering,  
Hur uppfattar gymnasiebibliotekarier arbetet med förmedling av skönlitteratur i 
gymnasieskolan? 
 
6.1 Hur uppfattar gymnasiebibliotekarierna sina arbetsuppgifter? 
 
Utifrån beskrivningskategorierna finns uppfattningar att arbetsuppgifterna är varierande, 
omväxlande och att utvecklingen av arbetsuppgifterna har gjort att man trivs med sitt 
arbete. Dessa uppfattningar grundas på att elevernas fördjupningsarbeten upplevs som 
olika från år till år eller att eleverna som individer är olika och därmed påverkar 
bibliotekariens arbete så att det upplevs varierande och utvecklande. De här 
uppfattningarna hittar vi även i Peter Almeruds (2000) nordiska rapport som tar upp 
bl.a. svenska skolbibliotekariers syn på sitt yrke. De svenska skolbibliotekarierna i 
undersökningen uppfattar sitt yrke som självständigt, omväxlande, roligt, att man i 
allmänhet trivs bra och att man har en viktig funktion i utbildningssystemet 
 
I Almeruds rapport (2000) framkommer ett visst missnöje med att skolbibliotekariernas 
kompetens inte utnyttjas till fullo i skolverksamheten. Bland vår uppsats respondenter 
anser man att innan datorernas intåg på biblioteket fick bibliotekarien använda sin 
kompetens mer kvalificerat och att eleverna då även ställde mer frågor. Man anser att 
datoriseringen har gjort bibliotekariens arbetsuppgifter mindre kvalificerade eftersom 
eleverna tror att de kan söka i databaser själva utan hjälp. Det finns också uppfattningar 
om att arbetsuppgifterna är enformiga och återkommande på grund av att man upplever 
elevernas fördjupningsarbeten som de samma år för år. Här ser vi tydliga skillnader i 
uppfattningar mellan respondenterna eftersom vissa tycker att arbetsuppgifterna är 
varierande och andra enformiga. Respondenterna kopplar sina arbetsuppgifter mycket 
till arbetet med elevernas fördjupningsarbeten. Vad som gör att man har så olika 
uppfattningar är svårt att få grepp om men det kan bero på personlig hållning eller på 
hur skolan lägger upp sin undervisning. Hur aktiv bibliotekarien tillåts vara i planering 
av det pedagogiska arbetet kan påverka bibliotekariens uppfattning om 
arbetsuppgifterna. 
 
Bland respondenterna finns även uppfattningen att arbetsuppgifterna är pedagogiska och 
att man ser sig själv jämbördig med lärarna. Man ingår mer i den pedagogiska processen 
i skolarbetet och är med redan när lärarna planerar elevernas fördjupningsarbeten. Den 
pedagogiska dimensionen inom skolbiblioteket har Louise Limberg (2002) tagit upp i 
kunskapsöversikten. Pedagogiken i arbetet på skolbiblioteket är en av dimensionerna 
som bör samverka med skolans olika dimensioner t.ex. lärare och elever. Enligt 
Limberg står dessa samverkande dimensioner på skolan tillsammans för skolkulturen 
och är avgörande för meningsfullt lärande.  
 



 56 

I både Almeruds rapport och Limbergs kunskapsöversikt tar man upp att 
skolbiblioteken, bibliotekarierna och dess kompetens utnyttjas för dåligt. Vi noterar att 
denna uppfattning inte är allmän bland våra respondenter vilket kan bero på att man inte 
uppfattar situationen på detta sätt. Det kan också bero på att man inte reflekterar över 
sina möjligheter till att vara en mer aktiv del av skolverksamheten eller att man inte 
bjuds in till att delta i den pedagogiska processen på skolan.  
 
6.1.1 Viktiga egenskaper för en gymnasiebibliotekarie 
 
Det finns uppfattningar bland respondenterna att den viktigaste egenskapen som 
gymnasiebibliotekarier bör ha är att tycka om och kunna samarbeta med ungdomar och 
att vara en öppen person som har lätt att möta olika typer av individer. Andra 
uppfattningar är att den viktigaste egenskapen som en gymnasiebibliotekarie bör ha är 
att kunna samarbeta med lärarna, förstå hur utbildningssystemet fungerar och att 
vidareutbilda sig tillsammans med lärarna. Även uppfattningen att det är viktigt att 
kunna arbeta självständigt, att inte känna sig förbigången av skolledningen och lärare 
har kommit fram i undersökningen. 
Uppfattningarna sammanfaller i stort med resultatet i Almeruds studie (2000) där 
respondenter anser att flexibilitet, samarbetsförmåga, initiativrikedom, positivt sinnelag, 
utåtriktad läggning och fantasi är de egenskaper en skolbibliotekarie behöver.  
 
Vissa av respondenterna i vår studie menar att det är viktigast att kunna samarbeta med 
ungdomar medan andra menar att samarbetet med lärarna kommer i första hand. Några 
respondenter menar att kunna arbeta självständigt är den viktigaste egenskapen. Vi 
anser att det här inte behöver betyda att de respondenter som tar upp samarbetet med 
ungdomarna som viktigast inte anser att samarbetet med lärarna är betydelsefullt och 
omvänt. Vikten av att det finns ett fungerande samarbete mellan skolb ibliotekarien, 
eleverna, föräldrar, lärare och skolledning har vi tagit upp tidigare i uppsatsen vid 
flertalet tillfällen bl.a. betonas det i Skolbiblioteksmanifestet (2000). Där påpekas att 
erfarenhet har visat att när lärare och bibliotekarier samarbetar ökar elevernas 
färdigheter att läsa, skriva, lösa problem och använda informationsteknik. Vidare finns 
det i manifestets målformuleringar meningar som tar upp samarbetet mellan 
skolbiblioteket och skola, elever, föräldrar för att främja skolans målsättning och för att 
främja insikten om åsiktsfrihet och tillgång till information. I Nationella 
skolbiblioteksgruppens rapport Bemanna skolbiblioteken (2004) betonas också att på 
skolbiblioteket ska läraren och skolbibliotekarien tillsammans diskutera böcker, 
läromedel och medier som kan vara av vikt för elevernas kunskapsutveckling. 
  
6.2 Hur uppfattar gymnasiebibliotekarierna skönlitteraturens 
betydelse för gymnasieelever?  
 
Alla respondenter anser att skönlitteraturen är viktig för ungdomarna men deras 
uppfattningar skiljer sig åt eftersom några påpekar att ungdomarna själva inte alltid 
inser vikten av skönlitterär läsning och andra respondenter lägger vikten vid varför man 
ska läsa. När det gäller uppfattningen att ungdomarna inte alltid själva inser betydelsen 
av att läsa skönlitteratur handlar det om att eleverna är betygspressade och att de inte 
anser att läsning av skönlitteratur kan spetsa betygen. Respondenterna menar att 
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eleverna känner tidspress och är splittrade av andra aktiviteter så som sport, TV, video, 
datorer och Internet.  
 
Vår tolkning är att respondenterna menar att läsningen har minskat bland ungdomar i 
och med detta. Men i de undersökningar vi tagit del av om läsning kan man inte se vad 
som gör att läsningen minskar bland ungdomar. 
 
I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket 2005) tycker lärarna att en 
förutsättning för att få godkänt i ämnet svenska är att eleverna läser skönlitteratur.  
Nu-utredningen visar en tendens till sjunkande läsförmåga bland de elever som var med 
i utredningen jämfört med tidigare undersökningar. Att läsförmågan sjunker ser man 
oftare hos pojkar än hos flickor enligt utredningen vilket även respondenternas 
uppfattningar i vår uppsats pekar mot då det framgår att flickor lånar mer litteratur än 
pojkarna på de gymnasiebibliotek vi besökt.  
 
Läsa för att lära (2005) visar på ett liknande resultat. Det är 16% av eleverna som inte 
läser böcker utanför skolan och läsningen minskar med åldern, man läser mer i sjunde 
klass än i nionde. Det är stor skillnad mellan pojkar och flickor då flickorna läser mer än 
pojkarna. Av alla elever som deltagit i undersökningen säger sig var femte elev aldrig 
läsa böcker i skolan men majoriteten läser 1-3 böcker/år. Den här undersökningen tar 
inte heller upp vad eleverna använder sin tid till istället för att läsa. 
 
Vissa respondenter i vår undersökning har uppfattningen att läsning är bra för elevernas 
läsförståelse, ordförråd, stimulering av fantasin, sociala kompetens och personliga 
utveckling. Dessa uppfattningar stämmer väl överens med forskningsresultat, 
måldokument och manifest. Stephen Krashen (1993) påpekar läsningens betydelse för 
språkutvecklingen och Bernice E Cullinan (2000) tar upp att vi läser för att kunna leva 
ett fullständigt liv. Genom att läsa får vi kunskap om civilisation och demokrati som ger 
oss förståelse för vad som pågår i världen och hjälper oss att ta hand om oss själva på 
bästa sätt. Även Brodow och Rininsland (2005) anser att litteraturläsning är bra för 
eleverna utveckling. Dessutom kan man tolka Läroplanen (Skolverket, 2000) och 
Skolbiblioteksmanifestet (2000) i den riktningen 
 
6.2.1 Betydelsen av VAD ungdomarna läser 
 
Alla respondenter i undersökningen ansåg det viktigare ATT ungdomarna läser än 
vilken typ av litteratur de väljer att läsa. Uppfattningarna skiljer sig då vissa menar att 
ungdomslitteraturen ofta passar bra för att ungdomarna kan känna igen sig i innehållet. 
Dessutom påpekas det att vuxenlitteratur både språkligt och innehållsmässigt kan vara 
för svår. Motsatt uppfattningen är att ungdomslitteratur inte är så bra eftersom den anses 
vara alltför tillrättalagd i en tro från författarnas sida att de förstår ungdomars problem 
och vardag.  
 
I Läroplanen (Skolverket, 2000) finns inte skrivet vilken typ av litteratur som 
gymnasieelever bör läsa men det uttrycks att eleverna genom att läsa skönlitteratur både 
ska få kunskap och glädje. Det står också i läroplanen att skönlitteratur bör skildra olika 
kulturer, tider, författare, epoker och idéströmningar. Vår tolkning av läroplanens 
formuleringar är att både ungdomslitteratur och vuxenlitteratur kan innefatta detta. Vi 
har inte tagit del av någon annan litteratur eller forskning som specifikt tar upp frågan 
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om ungdomar bör läsa vuxenlitteratur eller ungdomslitteratur. Undersökningarna vi läst 
rör sig mer om att läsning är viktig och bra men inte om vad ungdomarna bör läsa.  
 
Vår tolkning av vad respondenterna uppfattar som bra litteratur är all litteratur Men 
vissa menar att ungdomslitteratur kan vara mer lättillgänglig medan andra anser att den 
är för tillrättalagd. Detta innebär inte att man utesluter vuxenlitteratur eller 
ungdomslitteratur i sitt bokbestånd och vid inköp av skönlitteratur till biblioteket. 
Anmärkningsvärt är att alla respondenter menar att det inte spelar någon roll vad 
ungdomarna läser men de har ändå åsikter om vad som inte köps in till biblioteket, porr 
och rasistisk litteratur. Alltså spelar det visst roll vad ungdomar läser!  
 
Tveit (2004) menar att läsaren själv bestämmer vad som är bra litteratur och att 
åsikterna inte alltid är lika förmedlarens. Som förmedlare måste man då acceptera att 
läsarens val styr och att även en språkmässigt svagare text kan ge läslust. Vi tycker att 
respondenterna i vår undersökning till viss del har den beskyddande rollen som Tveit 
beskriver i sin text. Den beskyddande rollen innebär att man väljer bort litteratur som 
kan provocera eller är omoralisk. Detta beror sannolikt på att respondenterna är 
verksamma inom skolan och har de demokratiska aspekterna i skolan värdegrund att ta 
hänsyn till. 
 
6.3 Hur uppfattar gymnasiebibliotekarierna sin läsfrämjande roll?  
  
Vid frågan om hur gymnasiebibliotekarierna uppfattade sin läsfrämjande roll så visade 
det sig vid vår tolkning att det läsfrämjande arbetet utfördes mer medvetet av vissa 
respondenter. Andra respondenter utförde ett liknande arbete men ansåg sig inte arbeta 
speciellt läsfrämjande, enligt vår tolkning hade de en mer omedveten hållning till 
läsfrämjande. När vi utvecklade frågan till dessa respondenter, om hur de arbetade med 
att föra fram skönlitteratur, visade det sig att de i sitt arbete både genomförde bokprat, 
läsprojekt, ordnade författarbesök och bokvagnar. Det arbetet anser vi i högsta grad vara 
läsfrämjande men uppfattades inte av bibliotekarierna som det. En mer medveten 
hållning finns i de uppfattningar där man berättar att man bedriver läsfrämjande åtgärder 
med sig själv som instrument och förebild för eleverna som läsande person. Här nämns 
bokprat, poetry-slam, stafettläsning och överraskande temautställningar. 
 
I Läroplanen (Skolverket, 2000) finns inga formuleringar som direkt riktar sig till 
gymnasiebibliotekariens arbete. Men bibliotekarierna bör tolka de delarna i läroplanen 
som rör skönlitteraturen för att kunna utföra ett läsfrämjande arbete. I 
skolbiblioteksmanifestet (2000) finns inte heller några direkta formuleringar om 
läsfrämjande arbete. Dock står det i Skolbiblioteken 2002. Kulturen i siffror 2003:3 som 
är utgiven av Statens Kulturråd att skolbiblioteken har främst en pedagogisk funktion 
som består av två roller, läsfrämjande och informationsförmedling.  
 
I vissa av uppfattningarna framgår att man använder sig själv som instrument som 
läsande människa i läsfrämjande syfte. Jofrid Karner Smidt (1994) tar upp 
bibliotekariens olika litteraturförmedlande roller och nämner bl.a. rollen som vanlig 
människa. Hon menar att när bibliotekarien möter användarna som vanlig människa kan 
bibliotekarien inge både trygghet och entusiasm och detta kan i sin tur påverka 
användaren positivt.  
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Chambers (1995) placerar vuxenstödet i mitten av läsandets cirkel, som vi menar kan 
vara bibliotekarien. Han ser vuxenstödet som delaktigt i alla delar i läsandets cirkel, att 
välja, att läsa få respons och reaktion. Respondenterna i vår undersökning, även de som 
inte medvetet arbetar läsfrämjande, utgör ett vuxenstöd för eleverna på skolan. I 
förmedlingsrollen menar Tveit (2004) att det bl.a. ingår att presentera böcker för stora 
och små grupper (bokprat) och att göra utställningar. Dessa aktiviteter utförs även av 
respondenterna i vår undersökning för att föra fram skönlitteraturen till ungdomar. 
Louise Limberg (2002) tar också upp dessa aktiviteter som läsfrämjande åtgärder och 
menar vidare att ett välfyllt bibliotek inte gör ungdomarna till läsare. Det måste finnas 
en bibliotekarie som arbetar aktivt och medvetet med de resurser som finns och ser de 
pedagogiska möjligheterna.  
 
Respondenternas uppfattningar om den läsfrämjande rollen skiljer sig åt angående om 
man arbetar medvetet med läsfrämjande eller ej. Sannolikt är de medvetna 
uppfattningarna om läsfrämjande arbete bättre men även de som omedvetet utför 
läsfrämjande åtgärder bidrar till en utveckling.  
 
6.4 Hur uppfattar gymnasiebibliotekarierna att de inspireras till inköp 
av skönlitteratur?  
  
Det har inte gått att konstatera några mer påtagliga skillnader i uppfattningarna när det 
gäller inspiration till inköp av skönlitteratur än att vissa gymnasiebibliotekarier låter sig 
inspireras mer av BTJ- listorna än andra. Eftersom vi anser att det inte är en tillräckligt 
stor kvalitativ skillnad på uppfattningarna har vi inte skapat beskrivningskategorier på 
den här frågan. Däremot är alla respondenter överens om att elevernas och lärarnas 
önskemål får styra mycket när det gäller inköp av skönlitteratur. Förutom lärarnas och 
elevernas inflytande får bibliotekarierna inspiration av det egna läsintresset, TV och 
Bok & Biblioteksmässan. De flesta respondenter uppfattar att de använder BTJ- listorna 
och dess recensioner som underlag vid inköp av skönlitteratur. Men några respondenter 
anser att de inte hinner läsa listorna och någon menar att man struntar i dem till förmån 
för sina egna, elevernas och lärarnas åsikter.  
 
Louise Limberg (2002) menar i att i läsfrämjande syfte är det oerhört viktigt att 
bibliotekarien samarbetar med lärare och elever när det gäller urval av litteratur till 
biblioteket. Hon påpekar att elevernas läsutveckling påverkas positivt om de själva får 
vara med i urvalsprocessen vid inköp av nya medier. Limberg menar vidare att ett 
gediget och genomtänkt utbud är viktigt för att skapa och underhålla läslust. 
 
Gymnasiebibliotekarie Inger Malmström (1998) skriver att medieinköp till 
gymnasiebiblioteket ska fungera som ett instrument i undervisningen för skolans olika 
inriktningar och program och ska spegla utbud och urval av medier. Här har 
skönlitteraturen en viktig roll anser Malmström för att fördjupa elevernas kunskaper och 
gynna fritidsläsning. Hon anser vidare att litteraturgrupper med elever, lärare och 
bibliotekarier bör finnas för att kunna diskutera inköpen. Malmström påpekar att 
bibliotekarien alltid bör vara lyhörd för elevernas och lärarnas önskemål för att höja 
gymnasiebibliotekets status. Men hon tillägger dock att inköp av skönlitteratur är svårt 
eftersom behoven är diffusa och resurserna är begränsade. 
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Både Limberg och Malmström tar upp vikten av att bibliotekarier, elever och lärare 
samarbetar när det gäller inköp till skolbiblioteket. Detta sammanfaller väl med vad 
respondenterna i vår undersökning uppfattar när de poängterar att just elever och lärare 
är de som har störst inflytande vid inköp. 
 
Respondenternas ekonomiska anslag ser olika ut från bibliotek till bibliotek, vissa har 0 
i budget och andra upp till 250 000 kronor för inköp av bl.a. litteratur och databaser. De 
flesta respondenterna reflekterar inte över sin budget i samband med frågan om inköp 
av skönlitteratur. En respondent uppfattar sig dock ha så mycket pengar att 
respondenten inte vet vad de ska läggas på. Andra respondenter köper in litteratur till 
biblioteket utan ekonomiskt underlag, lämnar in fakturan till ekonomiavdelningen och 
”chansar” på att det ska gå bra. Peter Almerud påpekar i sin undersökning att 
skolbibliotekarierna i allmänhet anser att resurserna är för små när det gäller öppettider, 
personal, lokaler och inköp av medier. Liknande reflektioner har respondenterna i vår 
undersökning inte gjort men vid frågan om hur de ser på arbetet med skönlitteraturen i 
framtiden säger de sig vilja ha mer resurser. Sannolikt visar detta att de likt 
skolbibliotekarierna i Almeruds undersökning anser att resurserna är för små även idag. 
 
Vi anser det anmärkningsvärt att det ekonomiska anslaget för inköp inte är lika stort på 
alla gymnasiebibliotek, eftersom alla elever borde ha samma tillgång till olika medier 
oavsett vilken skola de går på. De ekonomiska skillnaderna beror antagligen på 
besparingar och resursfördelning i de olika stadsdelarna och kommunerna. 
 
6.5 Hur uppfattar gymnasiebibliotekarierna elevernas möjligheter till 
fria val av skönlitteratur?  
 
Respondenterna uppfattar att eleverna har stora möjligheter till fria val av skönlitteratur 
på gymnasiebiblioteken. Dessutom anser respondenterna att det fria litteraturvalet är 
viktigt för elevernas läslust. Uppfattningen att begreppet ”fria val” inte är speciellt fritt 
kom fram under intervjuerna och man menar med det att eleverna nästan alltid är 
påverkade av någon i deras närhet. Man påpekar att när det handlar om ungdomar som 
inte har så stora referensramar, när det gäller skönlitteratur, får kamraternas och lärarnas 
påverkan större betydelse. Detta är en intressant uppfattning som även Cai Svensson 
(1989) tar upp i sin avhandling han menar att det finns två motivationer till läsning. I 
den individualpsykologiska motivationen ingår anpassning till omgivningen som en 
orsak till att vi blir läsare. I den sociala motivationen har Svensson tagit upp fler olika 
orsaker till att vi blir läsare t.ex. vinna gillande och stärka självkänslan genom att styrka 
sin identitet.  
 
Vi tolkar det som att när man läser samma böcker som sina kompisar anpassar man sig 
till omgivningen och genom det vinner man gillande och självkänslan stärks när man 
identifierar sig men varandra. Men vi ställer oss frågan vad fria val är. Man är ju alltid 
under påverkan av sin omgivning även som vuxen. Respondenterna står också under 
påverkan av sin omgivning när de gör sina urval och inköp till biblioteket som i sin tur 
påverkar elevernas fria val av skönlitteratur. Det som skiljde sig åt vid frågan om 
eleverna har möjligheter till fria litteraturval är uppfattningen om den förelagda 
skönlitteraturen. Det finns uppfattningar om att den förelagda litteraturen kan hämma 
läslusten och skapa ett motstånd mot att läsa. Man menar att den fritt valda litteraturen 
är att föredra för att bibehålla läslusten. 
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Lärarna i Brodow och Rininsland (2005) undersökning har också uppfattningen att 
elevernas inflytande på litteraturvalet är viktigt. Av de tre faktorer som styr lärarnas val 
av skönlitteratur var elevernas tips och önskemål en faktor. Lärarna i undersökningen 
var också överens om vikten av att läsning skulle uppfattas som positiv av eleverna 
vilket för dem innebar att man inte krävde någon kunskapsredovisning i samband med 
boken. Enligt Nationella utvärderingen för grundskolan 2003 (2005) tycker eleverna att 
det är bra att lärarna visar dem verk av nya författare men de vill också bestämma själva 
vad som ska läsas. 
 
Vikten av fritt vald läsning har även Stephen Krashen (1993) tagit upp i sin 
forskningsrapport. Han menar att när eleverna får göra egna fria litteraturval utan någon 
speciell uppgift i anslutning till läsningen är det mer gynnsamt för utvecklingen av 
språket vad gäller både ordförråd och skrift. Bernice E. Cullinan (2002) har i sin 
samanställning av forskning på området, kommit fram till liknande resultat som 
Krashen. Cullinan menar att många ungdomar inte tycker att läsning är roligt när den 
ingår i traditionell undervisning. Hon ser att fri läsning ger framgångar när det gäller 
ordförråd, läsförståelse, verbalt flöde och förståelse för allmän information. Cullinan ser 
ett samband mellan elevers framgångar i skolan och den frivilliga läsningen.  
 
Krashen (1993) påpekar i sin forskningsrapport att han inte är emot förelagd läsning 
eftersom han menar att även den kan gynna läslusten men han anser att fritt vald läsning 
är att föredra. 
Det finns en liknande uppfattning bland respondenterna i vår undersökning att den 
förlagda litteraturen också kan vara bra för att skapa läslust och bidrar till att litteraturen 
får en stor genomslagskraft. Men respondenterna påpekar också att hur lärarna 
presenterar litteraturen spelar in, de menar att även en ”dålig” bok kan bli bra beroende 
på hur man pratar om den.  
 
Det är även intressant att i detta sammanhang att se vad som finns skrivet i Läroplanen 
(Skolverket, 2000). För ämnet svenska står att läsa att eleverna ska utveckla sin fantasi 
och lust att lära genom att läsa skönlitteratur i flera former från skilda kulturer och olika 
tider. Eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa centrala verk från olika länder, få 
kunskap om olika författare, epoker och idéströmningar.  
 
I kursmålen står bl.a. 
 

[…] kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och 
kulturer samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning, ha tillägnat sig 
och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och intenationella verk och ha stiftat 
bekantskap med författarskap från olika tider och epoker. (Skolverket, 2000) 

 
I läroplanen finns inget formulerat angående fritt vald läsning men vi anser att den 
skrivning som finns talar för förelagd litteratur. Vill man uppfylla målen i läroplanen 
måste man ha förelagd skönlitteratur i undervisningen. Om lärarna enbart arbetar med 
fritt vald läsning riskerar de att eleverna bara väljer en viss typ av litteratur som inte 
svarar upp mot målen i kursplanerna t.ex. att eleverna ska få kunskap om olika 
författare, epoker och idéströmningar. Vi tror att både förelagd litteratur och fritt vald 
litteratur kan gynna läslusten men man måste presentera den förelagda litteraturen på ett 
inspirerande sätt så att den verkar rolig att läsa även om eleverna inte valt den själva. 
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6.5.1 Lån av skönlitteratur och vilka titlar är mest utlånade? 
 
Skillnaderna i uppfattningar angående lån av skönlitteratur skiljer sig mellan de 
respondenter som anser att ungdomarna lånar mycket skönlitteratur och de som anser att 
utlåningen minskat. Uppfattningen av att det lånas ut mycket skönlitteratur rör främst 
skolrelaterad litteratur, både facklitteratur och skönlitteratur, dessutom går pocketböcker 
bra. Man uppfattar att det är vissa elever som läser mycket och att de ofta är flickor. 
Vissa respondenter uppfattar däremot att det lånas ut mindre skönlitteratur eftersom 
läsningen har minskat.  
 
Frågan om läsningen har ökat eller minskat har vi tagit upp tidigare i uppsatsen. De 
undersökningar Peurell (2004) tagit del av ger inget enhetligt svar på frågan men 
resultatet av Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (2005) visar att 
läsförmågan har sjunkit jämfört med tidigare resultat från 1992 och 1995. 
Undersökningen visar vidare att det är fler flickor än pojkar som uppskattar ämnet 
svenska och att det är främst pojkar som inte uppnår målen för läsförståelse. PISA 2000 
(2004) visar även den att det är en stor skillnad mellan svenska flickor och pojkars 
läsförmåga, dessutom har flickorna högre prestationsförmåga. Även 
läsvaneundersökningen som Lärarnas Riksförbund (Läsa för att lära, 2005) genomfört 
visar liknande resultat. 
 
Respondenterna är överens om vilka titlar som är mest utlånade och nämner fantasy 
som en stor genre, ungdomsböcker, historiska romaner, deckare, s.k. eländesböcker och 
även unga svenska författare lånas ut mycket. Även ungdomarna som deltagit i Lärarnas 
Riksförbunds (Läsa för att lära, 2005) undersökning nämner dessa genrer som de mest 
lästa. Detta stämmer överens med Appleyards och Svenssons resonemang om vad 
ungdomar läser, förutom när det gäller fantasygenren. Appleyard (1991) menar att 
ungdomar väljer litteratur med verklighetstrogna berättelser som skulle kunna inträffa i 
deras egna liv och för identifikationsmöjligheten med den man är och med den man 
skulle vilja vara. Liknande resonemang har Cai Svensson (1989) i sin undersökning. 
 
Varken Appleyard eller Svensson tar upp något i ungdomarnas motivation till läsning 
som kan föras över på intresset för fantasy. Det har troligen sin förklaring i att fantasy 
som genre inte var lika utbredd för 15-20 år sedan då undersökningarna gjordes. Vad 
som gör att många ungdomar väljer fantasy nuförtiden kan vi bara spekulera i, men det 
kan bero på att både omvärlden och ungdomarnas situation är förändrad mot tidigare.. 
 
6.6 Hur uppfattar gymnasiebibliotekarierna skönlitteraturens roll idag 
jämfört med tidigare? 
 
Alla respondenter uppfattar att skönlitteraturens roll har förändrats, men orsaken till 
förändringen finns det olika uppfattningar om. Skillnaden i uppfattningarna är att några 
respondenter menar att skönlitteraturens betydelse har förändrats i samband med att 
läsningen har minskat bland eleverna och fått en allt mindre plats i undervisningen. Man 
uppfattar att läsningen har minskat p.g.a. att elevernas tid inte räcker till då övrigt 
skolarbete och fritidsintressen tar över. Andra respondenter uppfattar att 
skönlitteraturens roll hade stärkts främst genom läsprojekt på skolan i samarbete med 
lärarna och lärarnas intresse för skönlitteratur.  
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Louise Limberg (2002) menar att ett välfyllt skolbibliotek med välutbildad och initierad 
personal har en positiv påverkar på elevernas läsutveckling och intresse för litteratur. 
Det betydelsefulla samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare finns även omskrivet 
i skolbiblioteksmanifestet (2000). Man betonar att erfarenhet har visat att när lärare och 
bibliotekarier samarbetar ökar elevernas färdigheter att läsa, skriva, lösa problem och 
använda informationsteknik.  
 
Brodow och Rininsland (2005) konstaterar i sin undersökning att lärarna uppskattar 
biblioteket som läromedel och att det är väl använt av lärarna. Bibliotekariernas insatser 
som rådgivare för både lärare och elever sågs också som värdefulla. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samarbete mellan skolbibliotekarier och 
lärare, ett välfyllt bibliotek med välutbildad och initierad personal och att bibliotekarier 
och lärare gemensamt utför läsprojekt är grunden för ett bra arbete med skönlitteratur.  
 
6.6.1 Framtiden 
 
De flesta respondenter anser att mer resurser och personal skulle ge möjligheter att 
utveckla arbetet med skönlitteratur i framtiden. Man vill ha mer tid och resurser för att 
kunna utföra bokprat, läsecirklar, workshops, författarbesök och få möjlighet att arbeta 
mer med skönlitteratur genom att delta i lärarlagen. Det finns uppfattningar att man bör 
hålla sig ajour med ungdomskulturen, arbeta för att biblioteket ska bli mer attraktivt i 
framtiden och att man bör arbeta för att få högre status på skolan. 
 
Liknande uppfattningar finns i Peter Almeruds (2000) undersökning där de 
medverkande skolbibliotekarierna anser att man skulle vilja ha mer resurser. Louise 
Limberg (2002) tar upp skolbibliotekets framtida roll och menar att samarbete mellan 
skolbiblioteket och skolan måste genomgå en radikal förändring för att tydliggöra 
bibliotekets roll i skolvärlden. 
Skolbibliotekets och skolans samarbete stämmer överens med styrdokumenten för 
skolan men inte alltid med den diskursiva praktiken. Man måste bryta mot praktiken 
inom skolan för att ge skolbibliotekarier en mer betydelsefull och viktig roll. Men 
radikala förändringar möter ofta hinder vilket enligt Limberg kan förklara den otydliga 
roll som skolbiblioteket ofta har i skolan idag.  
 
I Läroplanen (Skolverket, 2000) under ämnesbeskrivningen svenska står att läsa om 
litteraturens betydelse för ungdomars läsutveckling. Flera formuleringar finns i kurs- 
och målbeskrivningar, vilket torde betyda att läsning av skönlitteratur anses som väldigt 
viktig. Vi tolkar det som att skolbibliotekariernas arbete med skönlitteratur är värdefullt 
både nu och i framtiden.  
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6.7 Slutsatser 
 
Syftet med undersökningen var att studera hur gymnasiebibliotekarier uppfattar arbetet 
med förmedling av skönlitteratur och på så sätt se vad de gör fö r att motverka att 
läsningen minskar bland ungdomar. Utifrån uppsatsens syfte har vi skapat en 
problemformulering enligt följande: 
Hur uppfattar gymnasiebibliotekarier arbetet med förmedling av skönlitteratur i 
gymnasieskolan? 
 
Vi anser att vi fått svar på uppsatsens problemformulering genom respondenternas 
uppfattningar som kommit fram vid intervjuerna. De samlade svaren på huvudfrågorna i 
intervjumallen gav oss ett gediget material att analysera. Den fenomenografiska 
ansatsen och modell för analys har visat sig vara användbar på uppsatsens material i 
stort. Det visade sig dock vid två frågor att det inte gick att skapa 
beskrivningskategorier då de kvalitativa skillnaderna i uppfattningarna inte varit 
tillräckligt tydliga. Detta anser vi hade kunnat förhindras om undersökningen hade haft 
fler respondenter men det kan även vara ett tecken på ett samstämmigt synsätt bland 
bibliotekarier i allmänhet. Trots att det inte har gått att skapa beskrivningskategorier på 
dessa frågor har det ändå kommit fram intressanta infallsvinklar även här.  
 
Följande slutsatser har vi kommit fram till utifrån undersökningens resultat.  
 
Vissa respondenter uppfattade sina arbetsuppgifter som varierande, andra uppfattade 
dem som enformiga och vissa uppfattade arbetsuppgifterna som pedagogiska. Vidare 
uppfattade respondenterna att viktiga egenskaper man bör ha som gymnasiebibliotekarie 
är att tycka om ungdomar, kunna samarbeta med lärare och känna till skolsystemet.  
Utifrån läroplanen (Skolverket, 2000), Skolbiblioteksmanifestet, tidigare forskning och 
annan litteratur kan vi konstatera att en viktig del av arbetet som skolbibliotekarie är den 
pedagogiska funktionen. Detta tas upp även av våra respondenter som enligt oss 
bedriver ett pedagogiskt arbete med förmedling av skönlitteratur till gymnasieeleverna. 
Det är dock inte alla respondenter som själva menar att de bedriver något speciellt 
arbete i läsfrämjande syfte. Vi kan se att några respondenter har en mer medveten tanke 
om det pedagogiska arbetet med förmedling av skönlitteratur medan andra arbetar som 
man alltid har gjort utan några större reflektioner.  
 
Den positiva effekten som läsning av skönlitteratur har för bl.a. språkutvecklingen hos 
barn och ungdomar har flertalet författare och forskare konstaterat vilket vi refererat till 
i kapitel 3. Flera respondenter delar författarnas och forskarnas uppfattningar om 
skönlitterär läsning, vilket talar för att gymnasiebibliotekariens läsfrämjande arbete är 
en mycket viktig del i förmedlingen av skönlitteratur. Däremot uppfattar respondenterna 
att ungdomarna inte alltid själva förstår vikten av skönlitterär läsning. Vissa 
respondenter förespråkar ungdomslitteratur och andra respondenter menar att 
vuxenlitteratur är bättre läsning i den här åldern. Alla respondenter är dock överens om 
att det viktigaste för ungdomarnas läsutveckling är att de läser överhuvudtaget oavsett 
vad för typ av litteratur de väljer. Vi konstaterar att respondenterna ändå har åsikter om 
vad ungdomar inte bör läsa eftersom de inte köper in porr och rasistisk litteratur. 
 
Respondenterna uppfattar att elever och lärare har störst inflytande vid inköp av 
skönlitteratur till biblioteket vilket visar att man låter användarna vara med i 
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urvalsprocessen. Dessutom menar alla respondenter att det är viktigt att ungdomarna har 
möjligheter till fria val av skönlitteratur eftersom det anses gynna läslusten. Några 
respondenter uppfattar även att den förelagda litteraturen kan fylla samma funktion. Vår 
uppfattning är att fritt vald litteratur är bra men även förelagd litteratur kan skapa 
läslust. Enligt vår tolkning av Läroplanen (Skolverket, 2000) så är den förelagda 
litteraturen nödvändig för att uppnå målen i ämnet svenska. 
 
Respondenterna reflekterar inte själva över ett eventuellt samband mellan resurser och 
det skönlitterära arbetet. Vid frågan om det skönlitterära arbetet i framtiden kom det 
dock fram att alla respondenter vill ha mer tid och mer resurser för att kunna utveckla 
sitt arbete. 
 
Läsvaneundersökningarna vi tagit del av visar delvis att det kan vara problematiskt att 
bilda sig en relevant uppfattning om barns- och ungdomars läsvanor har minskat eller 
ökat. Dock visar flera av undersökningarna att läsförståelsen har minskat främst bland 
pojkar och andra visar att läsningen har ett starkt samband med elevernas prestationer. 
Vår förförståelse var att det skett en minskning av läsningen bland ungdomar till förmån 
för andra aktiviteter, ett bredare medieutbud och en större press i skolarbetet. Den här 
uppfattningen delas även av de flesta respondenterna i undersökningen.  
 
Gymnasiebibliotekarierna uppfattar att skönlitteraturens roll har förändrats genom åren 
och att det innebär att ungdomar läser mindre. De ser orsaker till minskningen i bl.a. en 
starkare konkurrens av andra medier, andra aktiviteter och att eleverna har en större 
press på sig i skolarbetet idag. Dock visar det sig att när gymnasiebibliotekarier och 
lärare arbetar tillsammans med läsprojekt på skolan ger det en positiv effekt på 
ungdomarnas läsvanor. Detta talar för att ett utvecklat samarbete när det gäller 
läsfrämjande ger resultat. 
 
En del av syftet med uppsatsen var att se vad gymnasiebibliotekarierna gör för att 
motverka att läsningen minskar bland ungdomar. Som vi tidigare tagit upp, tolkar vi det 
som att vissa av respondenterna arbetar medvetet med läsfrämjande åtgärder och vissa 
omedvetet. Vi anser att även de som inte arbetar medvetet med läsfrämjande ändå bidrar 
till att motverka att läsningen minskar. Det gymnasiebibliotekarierna gör i läsfrämjande 
syfte är läsprojekt, boksamtal, utställningar, bokvagnar och författarbesök. De som 
arbetar mer medvetet anser vi är mer påhittiga i sin strävan att få ungdomar att läsa, t.ex. 
har de utfört stafettläsning och poetryslam på sina bibliotek. Dessutom har det visat sig 
som vi påpekat ovan att samarbete lärare – bibliotekarier är viktigt för att motverka att 
läsningen minskar.  
 
Med dessa slutsatser menar vi att arbetet med att förmedla skönlitteratur på ett sådant 
sätta att läsningen ökar bland ungdomarna är av stor vikt. Där fyller 
gymnasiebibliotekarien en mycket betydelsefull funktion i det läspedagogiska arbetet på 
gymnasieskolorna. 
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6.7.1 Egna reflektioner 
 
Under arbetet med uppsatsen har vi kommit fram till några egna reflektioner som vi vill 
ta upp. 
 
Vi anser att genom olika (påhittiga) läsfrämjande åtgärder kan skolbibliotekarier få 
elever att läsa skönlitteratur och på så sätt få språkfärdigheter och möjligheter att förstå 
olika slags texter. Den förståelsen är mycket viktig eftersom vi lever i ett samhälle där 
vi konfronteras med mycket information som gäller andra individer och andra kulturer 
än dem vi själva är vana vid. Att förstå olika slags texter är en viktig kunskap i dagens 
samhälle och dess flöde av information. 
 
Vi har även reflekterat över att gymnasiebibliotekariens egna personliga hållning har 
stor betydelse för hur man bedriver arbetet med förmedling av skönlitteratur på 
gymnasiebiblioteket. Annat som vi tror spelar in är hur resurserna fördelas av kommun 
och skola när det gäller ekonomi för inköp och när det gäller personaltäthet på 
gymnasiebiblioteket. Vi menar att förutsättningarna för hur man arbetar med 
skönlitteratur till viss del är olika beroende på hur många bibliotekarier som arbetar på 
biblioteket och på om det är ett enskilt gymnasiebibliotek eller ett gymnasiebibliotek 
som är integrerat med folkbiblioteket.  
 
En annan reflektion vi gjort är att respondenterna menar att eleverna kan läsa vad de 
vill, bara de läser, men att bibliotekarierna ändå styr inköpen av skönlitteratur och på 
detta sätt bestämmer vad ungdomarna har tillgång till på skolbiblioteket. Det är möjligt 
att detta är oundvikligt eftersom bibliotekarierna ansvarar för inköpen, men det är ändå 
intressant att reflektera över den makt bibliotekarierna har vid urvalet.  
 
Vi tror att man som gymnasiebibliotekarie måste ge sig själv och skolbiblioteket status 
på skolan och på så sätt få skolledning och lärare med sig för att kunna bedriva ett 
genomtänkt arbete. Det skulle vara intressant att se en undersökning om vad skolledning 
och lärare anser om gymnasiebibliotekarier och bibliotekets funktion. I de 
undersökningar vi tagit del av där lärare uttalat sig om skönlitterär läsning nämns i de 
flesta fall inte bibliotekariernas funktioner. Vi anser att detta är anmärkningsvärt 
eftersom vi tror att ett samarbete mellan skolbibliotekarier, skolledning, lärare och 
elever är betydelsefullt för att motverka att läsningen minskar. 
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7. Sammanfattning 
 
Syftet med undersökningen var att studera hur gymnasiebibliotekarier uppfattar arbetet 
med förmedling av skönlitteratur och på så sätt se vad de gör för att motverka att 
läsningen minskar bland ungdomar. Utifrån uppsatsens syfte har en problemformulering 
skapats enligt följande: 
Hur uppfattar gymnasiebibliotekarier arbetet med förmedling av skönlitteratur i 
gymnasieskolan? 
 
För att få svar på problemformuleringen användes sex delfrågor som också har utgjort 
huvudfrågorna i intervjumallen. De sex delfrågorna rör gymnasiebibliotekariernas 
uppfattningar om: sina arbetsuppgifter, skönlitteraturens betydelse för gymnasieelever, 
sin läsfrämjande roll, inspiration till inköp av skönlitteratur, elevernas möjligheter till 
fria litteraturval och om skönlitteraturens roll har förändrats idag jämfört med tidigare. 
 
Under rubriken bakgrund redogörs för styrdokument, Läroplanen (Skolverket, 2000), 
som rör skolan, eftersom gymnasiebibliotekarierna är verksamma där. Dessutom finns 
andra riktlinjer som rör skolbibliotekets aktiviteter, Bibliotekslagen (SFS, 1996:1596) 
och Skolbiblioteksmanifestet (Unesco, 2000). För att få en bakgrund till ungdomars 
läsvanor finns olika läsvaneundersökningar redovisade här, dessutom tas 
skolbibliotekets funktion upp. 
 
Under rubriken tidigare forskning och annan litteratur, redogörs för undersökningar på 
olika forskningsnivåer om skolbibliotekets pedagogiska roll och om skolbibliotekariers 
syn på sitt arbete. Dessutom tas även gymnasiebibliotekariens läspedagogiska och 
litteraturförmedlande roll upp, där inköp av skönlitteratur ingår. I uppsatsen finns även 
med undersökningar, magisteruppsatser och artiklar ur olika tidskrifter om motivation 
till läsning, det fria litteraturvalet och litteraturläsning i skolan.  
 
Den metod som använts är en fenomenografisk ansats där kvalitativa intervjuer med åtta 
gymnasiebibliotekarier genomförts. Intervjuresultatet gav material till uppsatsens 
analys. 
Den fenomenografiska ansatsen ansågs relevant för uppsatsens syfte och frågeställning 
eftersom man med en fenomenografisk ansats inte återger verkligheten utan 
respondenternas uppfattningar av sin verklighet.  
 
Resultatet utgörs av respondenternas uppfattningar om sitt arbete med förmedling av 
skönlitteratur utifrån intervjumallens sex huvudfrågor. Uppfattningarna är 
sammanfattade i beskrivningskategorier som sedan sammanförts i ett gemensamt 
utfallsrum. Detta utfallsrum utgör uppsatsens huvudresultat. För att förtydliga 
respondenternas uppfattningar har citat tillförts ur intervjumaterialet enligt 
fenomenografisk ansats. I diskussionen har utfallsrummet ställts mot Läroplanen 
(skolverket, 2000), Skolbiblioteksmanifestet (Unesco, 2000) samt tidigare forskning och 
annan litteratur.  
 
De slutsatser som framkommit är att vissa respondenter uppfattade sina arbetsuppgifter 
som varierande, andra uppfattade dem som enformiga och vissa uppfattade 
arbetsuppgifterna som pedagogiska. Alla respondenter är överens om att det inte har så 
stor betydelse vad ungdomar läser bara de läser. Däremot uppfattar respondenterna att 



 68 

ungdomarna inte alltid själva förstår vikten av skönlitterär läsning. Vissa respondenter 
förespråkar dock ungdomslitteratur och andra respondenter menar att vuxenlitteratur är 
bättre läsning i den här åldern. 
 
Några respondenter har en mer medveten tanke om det läsfrämjande arbetet med 
förmedling av skönlitteratur medan andra arbetar som man alltid har gjort utan några 
större reflektioner. Respondenterna menar att elever och lärare är de största 
inspirationskällorna vid inköp av skönlitteratur och att de har ett stort inflytande över 
vad som köps in till biblioteket.  
 
Alla respondenter menar att det är viktigt att ungdomarna har möjligheter till fria val av 
skönlitteratur eftersom det anses gynna läslusten. Några respondenter uppfattar även att 
den förelagda litteraturen kan fylla samma funktion. 
 
Respondenterna anser att skönlitteraturens roll har förändrats genom åren och att det 
innebär att ungdomar läser mindre men när man genomför läsprojekt på skolan ger det 
en positiv effekt på elevernas läsvanor. Förförståelsen angående att läsningen har 
minskat bland ungdomar i gymnasieskolan stämmer i stort överens med 
respondenternas uppfattningar. 
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Bilaga  
 
Intervjufrågor: 
 
1. Hur uppfattar du dina arbetsuppgifter? 
Vilka egenskaper tycker du är viktiga för att arbeta på ett gymnasiebibliotek? 
 
2. Hur uppfattar du skönlitteraturens betydelse för gymnasieelever? 
Hur stor del av del av ditt arbete på gymnasiebiblioteket rör skönlitteratur? 
Är du nöjd med bibliotekets bestånd av skönlitteratur? 
Vad anser du är bra litteratur för gymnasieungdomar? 
Hur uppfattar du betydelsen av VAD ungdomarna läser? 
 
3. Hur uppfattar du din läsfrämjande roll? 
Hur arbetar du med läsfrämjande? 
Hur arbetar du för att föra fram skönlitteraturen till ungdomarna? 
 
4. Hur uppfattar du att du inspireras till inköp av skönlitteratur? 
Hur ser det ekonomiska anslaget ut som är avsatt för skönlitteratur? 
Hur väljer du vad som ska köpas in? 
Finns det något du inte köper in och varför? 
 
5. Hur uppfattar du elevernas möjligheter till fria val av skönlitteratur? 
Vilken betydelse tror du det fria valet av skönlitteratur har för läslusten? 
Hur viktiga är elevernas önskemål? 
Lånar ungdomarna mycket skönlitteratur och vilka titlar är mest utlånade? 
 
6. Uppfattar du att skönlitteraturens ställning eller roll har förändrats under 
din tid som gymnasiebibliotekarie? 
Hur ser du på arbetet med skönlitteratur i framtiden? 
 
 

 


