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1 Inledning 
 
”Andelen personer som aldrig läser böcker har ökat påtagligt […] bland unga män och 
kvinnor 16-24 år i synnerhet.” Detta visar en undersökning gällande åren 1982-2005 
genomförd av Statistiska Centralbyrån (SCB) (Pressmeddelande från SCB 2007). En 
annan undersökning sammanställd under 2007 av ett antal bibliotekarier runt om i 
Sverige på uppdrag av Svensk Biblioteksförening är Skolbiblioteken: En underutnyttjad 
och underprioriterad resurs. En av orsakerna till undersökningens genomförande var en 
försämrad läsförståelse bland ungdomar. Författarna menar att skolbiblioteken och 
skolbibliotekarierna spelar en stor roll för ungdomars motivation till läsning och har i 
undersökningen tittat på hur skolbiblioteken nyttjas av eleverna. Resultatet visar bland 
annat på att något fler än ”hälften använder skolbiblioteket för informations- och 
faktasökning. Bara drygt var fjärde elev använder skolbiblioteket för lån av 
skönlitteratur.” (Svensk Biblioteksförening 2007, s. 8). Detta är något vi själva har 
uppmärksammat när vi besökt olika gymnasiebibliotek, det vill säga fokus läggs på 
informationssökning och undervisning i detta medan arbetet med skönlitteratur hamnar i 
skymundan.  
 
Redan i slutet av 1990-talet skrev Inger Malmström i kapitlet ”Medier är skolans 
viktigaste institution” publicerat i boken Informationssökning i fokus: Idé- och 
metodbok för gymnasieskolans bibliotek (1998): ”I dessa tider, när 
informationssökningen tagit över så mycket i gymnasiebiblioteket, kan skönlitteraturen 
sitta trångt. Det finns gymnasiebibliotekarier som på allvar överväger att helt sluta köpa 
in skönlitteratur.”  (Malmström 1998, s. 36). Malmström menar vidare att det inte är 
konstigt att man väljer att bortprioritera skönlitteraturen eftersom man, som 
skolbibliotekarie, oftast arbetar utifrån en mycket begränsad budget (ibid., s. 36). Vi 
menar dock att en mycket stor del av en skolbibliotekaries arbete är att motivera 
eleverna till läsning och att detta inte bör åsidosättas. Denna läsfrämjande uppgift 
poängteras även i de styrdokument som tar upp skolbiblioteken och deras roll för 
elevernas utveckling (se exempelvis Sveriges Bibliotekslag: SFS 1995:1596). 
 
Forskning visar på att skönlitteratur kan spela en mycket stor roll för en individs 
bildning och utveckling, bland annat vad gäller att vidga sina egna synsätt (se 
exempelvis Carger 2007). I dagens samhälle är det av stor vikt att kunna sätta in olika 
fenomen i sitt sammanhang och betrakta fenomen ur ett större perspektiv, kort sagt att 
vara bildad. Detta är något som poängteras av både Sven-Eric Liedman, pensionerad 
professor i idé- och lärdomshistoria, och Leif Alsheimer, universitetslektor i 
rättsvetenskap. 
 
Detta har vi således haft i åtanke i vår undersökning som fokuserar på om, och i så fall 
hur, gymnasiebibliotekarien kan arbeta mer medvetet pedagogiskt med skönlitteratur 
utifrån gymnasieelevernas perspektiv. I uppsatsen behandlas således 
bibliotekspedagogik utifrån ett elevperspektiv, ett område som är förhållandes 
outforskat inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga disciplinen (se 
exempelvis Limberg 2002).  
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1.1 Bakgrund 
 
I denna del tas styrdokument och riktlinjer relevanta för uppsatsen upp och även 
aktuella kampanjer inom biblioteksväsendet i Sverige. Vad gäller styrdokument och 
riktlinjer är den första och mer generella utgångspunkten Sveriges Bibliotekslag: SFS 
1996:1596 (fortsättningsvis kallad Bibliotekslagen). Denna följs av UNESCO: s1 
skolbiblioteksmanifest (Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest 
2000) och IFLA2/UNESCO: s riktlinjer för skolbibliotek (2004). Bibliotekslagen tas upp 
eftersom den är den enda lag som finns i Sverige som berör folk- och skolbibliotek och 
dess verksamhet, som lag är den av vikt att nämna. De övriga båda styrdokumenten är 
aktuella för undersökningen då det i dessa tas upp en aspekt som inte nämns i lagen: 
bibliotekariens betydelse som pedagog. De kampanjer som nämns, Library Lovers 
(Library Lovers 2008a) och Bemanna skolbiblioteken (Holmqvist 2008), betonar 
bibliotekens roll i en individs livslånga lärande och bibliotekariens betydelse för en 
individs utveckling, då speciellt med fokus på skolbiblioteksverksamhet. Därför är dessa 
kampanjer av vikt att nämna i vår undersökning. 
 
1.1.1 Styrdokument och riktlinjer för skolbibliotek 
 
I Bibliotekslagen, 5 § och 9 § (Bibliotekslag: SFS 1996:1596), poängteras 
skolbibliotekets roll för elevers lärande. Den femte paragrafen lyder: ”Inom grundskola 
och gymnasieskola skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera 
skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av 
material för utbildning.” I nionde paragrafen fastställs: ”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.” 
 
I likhet med Bibliotekslagen betonar UNESCO: s skolbiblioteksmanifest skolbibliotekets 
pedagogiska roll:  

 
Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett 
informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter 
som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjligheter att utveckla sin 
inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare (Unescos 
folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest 2000, s. 15).  

 
Denna formulering som inleder UNESCOS: s skolbiblioteksmanifest, antaget år 1999, 
betonar således vikten av skolbibliotek för elevers personliga utveckling och lärande. 
Något som inte nämns i Bibliotekslagen men däremot konstateras i manifestet är 
betydelsen av utbildad personal på skolbiblioteken liksom betydelsen av ett gott 
samarbete lärare och bibliotekarier emellan för elevernas utveckling. Ett väl fungerande 
samarbete kan bland annat bidra till en ökad läsfärdighet hos eleverna (ibid., s. 15ff.).  
 
Skolbiblioteket fastställs ha ett flertal uppdrag, bland dessa kan nämnas att arbeta för att 
motivera eleverna till läsning och att sträva efter att nå skolans mål (ibid., s. 16f.). 
Vidare diskuteras bibliotekariens roll som starkt påverkbar av den rådande ekonomin 
                                                 
1 the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO 2007). 
2 International Federation of Library Associations and Institutions (Unescos folkbiblioteksmanifest och 
skolbiblioteksmanifest 2000, s. 13). 
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och budgeten på skolan. I manifestet fastslås även att insikt i ”biblioteksadministration, 
informationshantering och pedagogik är en förutsättning för att bedriva en effektiv 
skolbiblioteksverksamhet.” (ibid., s. 18).  
 
Ett annat dokument som skapats av UNESCO i samarbete med IFLA är 
IFLA/UNESCO: s riktlinjer för skolbibliotek (2004).  Detta dokument skapades i syfte 
att ge ett antal konkreta förslag för skolbibliotekets arbete för att underlätta för skolor att 
utgå från ovan nämnda manifest i sin verksamhet. Även i dessa riktlinjer fastställs att 
skolbiblioteket ska ge eleverna en grogrund för ett livslångt lärande. Det konstateras 
vidare att skolbiblioteket bör ha en policy, som tar sin utgångspunkt i skolans mål, att 
arbeta efter. Denna bör utarbetas av ansvarig bibliotekarie i samråd med övrig personal 
på skolan, såsom lärare och rektor. Aspekter som bör dryftas i denna policy är bland 
andra skolans pedagogiska metoder, elevernas respektive personalens behov samt olika 
typer av kriterier, såsom nationella och lokala (IFLA/UNESCO: s riktlinjer för 
skolbibliotek 2004, s. 4f.). 
 
I riktlinjerna tas vidare upp vikten av kontinuerlig utvärdering av skolbibliotekets 
aktiviteter i förhållande till läroplanens, skolans samt skolbibliotekets mål. Detta för att 
utröna om man på skolbiblioteket arbetar på ett sätt som främjar elevernas utveckling 
och strävar efter samma mål som övriga aktörer inom skolans verksamhet. Ett antal 
olika mått för utvärdering nämns i detta sammanhang, bland annat gällande bibliotekets 
nyttjande, kvalitet och resurser. Vad gäller resurser berörs förutom materiella sådana 
skolbibliotekarien och dennas roll. Givetvis ska även denna arbeta utifrån skolans och 
skolbibliotekets mål och sträva efter att uppnå dessa (ibid., s. 5ff.). Vidare nämns 
bibliotekariens kompetens och arbetsområde:  
 

Bibliotekarien har kunskap och färdigheter gällande informationsförsörjning och 
tillhandahåller såväl lösningar på informationsproblem som expertis i 
användningen av alla källor, både tryckta och elektroniska. Kunskapen, 
färdigheterna och expertisen möter behoven hos den specifika skoltypen. Utöver 
detta bör bibliotekarien leda läskampanjer och främjandet av barnlitteratur, media 
och kultur (ibid., s. 11). 

 
Det faktum att en av skolbibliotekariens uppgifter är att arbeta för att främja läslust och 
skapa aktiviteter i detta syfte är också något som tas upp, likaså bibliotekariens 
handledande roll, att finnas där när användarna (i detta fall främst lärare och elever) 
behöver stöd (ibid., s. 13). 
 
Vidare poängteras vikten av tvärämnesaktiviteter och bibliotekariens delaktighet däri i 
riktlinjerna. Ett gott samarbete lärare och bibliotekarie emellan ses som ett måste, även i 
detta dokument, för att ”maximera bibliotekstjänsternas inneboende möjligheter” (ibid., 
s. 12). 
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1.1.2 Nationella bibliotekskampanjer  
 
Vi kommer, som tidigare nämnts, att ta upp två kampanjer gällande bibliotek som 
bedrivs i Sverige. Dessa har delvis uppkommit på grund av det svaga politiska fäste som 
folk- och skolbibliotek idag har. Den första är Library Lovers, som startade 2008 i regi 
av Svensk Biblioteksförening (Library Lovers 2008b). Bemanna skolbiblioteken är 
namnet på den andra kampanjen. Denna startades 2003 av ett antal organisationer och 
myndigheter som går under namnet Nationella Skolbiblioteksgruppen (Holmqvist 
2008).   
 
Mot bakgrund av bland annat minskad läsförståelse, färre boklån samt frånvaron av 
skolbibliotek som håller en bra standard på flera ställen i Sverige har Svensk 
Biblioteksförening startat en kampanj kallad Library Lovers. Syftet med kampanjen är 
att stärka bibliotekets roll i samhället och Svensk Biblioteksförening menar att ”Sverige 
behöver en nationell bibliotekspolitik.” (Library Lovers 2008c). Den nuvarande 
politiska förankring som finns är, enligt Svensk Biblioteksförening, inte tillräckligt 
stark; det räcker inte med den existerande Bibliotekslagen (ibid.). För att kunna förankra 
detta synsätt i politiska kretsar samt ge stöd för ett livslångt lärande har Svensk 
Biblioteksförening formulerat åtta förslag som anses nödvändiga för en framtida 
bibliotekspolitik. Ett av dessa förslag lyder: 

 
För att motverka barns och ungas sjunkande läsförmåga bör en nationell satsning på 
läsfrämjande och tidig språkutveckling initieras. Ett inslag i denna satsning bör vara 
att alla elever i grund- och gymnasieskolan garanteras tillgång till väl utrustade 
skolbibliotek bemannade av personal med relevant kompetens (Library Lovers 
2008d). 

 
Den andra satsningen, Nationella skolbiblioteksgruppen, har bildats av flertalet 
organisationer och myndigheter, som exempelvis Svensk Biblioteksförening och 
Myndigheten för Skolutveckling. Nationella Skolbiblioteksgruppen (fortsättningsvis 
kallad Skolbiblioteksgruppen) vill att skolbibliotek som definition stärks; 
Skolbiblioteksgruppen menar att ett skolbibliotek ska ses som mer än bara ett rum på 
skolan. I och med detta har en publikation getts ut, Bemanna skolbiblioteken: Ett 
verktyg för skolutveckling (2006), där Skolbiblioteksgruppen poängterar hur viktiga 
skolbiblioteket och skolbibliotekarien är, bland annat som pedagogiska resurser för både 
elever och personal på skolorna (Nationella Skolbiblioteksgruppen 2006, passim).  
 
Skolbiblioteksgruppen tydliggör därmed en viktig aspekt och det är det arbete som 
utförs inom skolbiblioteket. En skolbibliotekarie har en oerhörd viktig roll att spela: den 
pedagogiska. Detta arbete sker genom att bland annat fungera som ett stöd för elever vid 
läs- och skrivträning, handha läsfrämjande aktiviteter samt ta fram både fack- och 
skönlitteratur som ett komplement till ämneslitteraturen (ibid., s. 8f.). Skolbiblioteks-
gruppen tar upp att det dock är många som inte delar deras syn utan synen på 
skolbibliotekarien som enbart ”bokuppsättare” är rådande i många kommuner. Detta för 
med sig att dessa kommuner inte ser en eventuell ekonomisk vinst i att anställa en 
skolbibliotekarie på heltid, eller överhuvudtaget, eftersom skolbibliotekarien inte ses 
som en pedagogisk resurs. I många kommuner satsas det lite på den pedagogiska 
aspekten och att då ”lägga pengar på personal i skolbiblioteket kan därför uppfattas som 
en urholkning av stödet till elever med särskilda behov” (ibid., s. 9).  
Den pedagogiska aspekten, som betonas i dessa styrdokument och satsningar, är enligt 
oss av yttersta vikt för en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet. Detta då vi, i 
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enlighet med det som nämns i dessa dokument, menar att det är viktigt för en 
skolbibliotekarie att utgå från varje enskild individ i sitt arbete och inta en mer 
vägledande pedagogisk roll. Vi har därför valt att genomföra en undersökning som 
betonar just den pedagogiska aspekten i en skolbibliotekaries yrkesroll.  
 
1.2 Problemformulering 
 
Eftersom arbete med skönlitteratur på gymnasiebibliotek tycks hamnat i skymundan till 
förmån för undervisning i informationskompetens vill vi lyfta fram skönlitteraturens roll 
för individen och dennas personliga utveckling och bildning utifrån ett elevperspektiv.   
 
Flera olika forskare inom olika ämnesområden, såsom rättsvetenskap och 
vårdvetenskap, poängterar att användning av skönlitteratur i undervisning bidrar till en 
ökad förståelse av olika fenomen i samhället och även till utvecklingen av ett kritiskt 
tänkande och en ökad empatisk förmåga (se exempelvis Alsheimer 2004; Engstrom & 
Hunter 2007 och Kolencik & Bernadowski 2008).    
 
Louise Limberg, professor inom biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan i Borås, betonar i sitt verk Skolbibliotekets pedagogiska roll: En 
kunskapsöversikt (2002) att skolbiblioteket har en viktig roll i utvecklingen av elevers 
kunskap (Limberg 2002, s. 41). Limberg konstaterar vidare att hon ”funnit få studier 
som tar elevernas perspektiv på skolbiblioteket” (ibid., s. 89). 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, gymnasiebibliotekarien kan 
arbeta mer medvetet pedagogiskt med skönlitteratur med avsikt att främja elevernas 
personliga utveckling och bildning. Detta utifrån gymnasieelevernas perspektiv och i 
jämförelse med hur bibliotekarien arbetar idag. 
 
De frågeställningar vi har valt att fokusera på, med utvecklings- och bildningsaspekten i 
åtanke, är: 
 

• Hur menar gymnasiebibliotekarien att hon/han arbetar med skönlitteratur idag 
utifrån: 

o Egen pedagogik/elevens roll 
o Ämnesintegrering 
o Förslag/respons från eleverna 

 
• Hur upplever gymnasieeleverna gymnasiebibliotekariens arbete med 

skönlitteratur idag utifrån: 
o Bibliotekariens pedagogik/elevens egen roll 
o Ämnesintegrering 
o Förslag/respons från eleverna själva 
 

• På vilket sätt upplever gymnasieeleverna att det finns möjlighet för 
gymnasiebibliotekarien att utveckla sitt arbete med skönlitteratur för att uppnå: 

o Ett mer medvetet pedagogiskt arbete 
o En ökad ämnesintegrering 
o Ett ökat läsintresse hos eleverna  
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Vad gäller de första två frågeställningarnas tre delar, pedagogik, ämnesintegrering och 
förslag/respons från eleverna, menar vi att samtliga dessa kan ses som delar i 
bibliotekariens pedagogiska arbete och därför är viktiga att inkludera i undersökningen. 
Angående den sista frågeställningen ser vi en ökad ämnesintegrering som en del i ett 
mer medvetet pedagogiskt arbete. Likväl har vi valt att separera dessa eftersom den 
förstnämnda behandlar frågan om ett mer medvetet pedagogiskt arbete mer 
övergripande. Dessutom menar vi att ämnesintegreringen är en så pass viktig del av 
detta arbete så den behöver framhävas.  
 
1.4 Begrepp och förförståelse 
 
Pedagogiskt arbete med skönlitteratur – Vår förförståelse om hur man som bibliotekarie 
kan arbeta pedagogiskt med skönlitteratur har sin grund i pedagogiska teorier med 
konstruktivistisk inriktning (se 3 Undersökningens inspiration och teori). Med detta 
syftar vi främst på fördelen att arbeta i olika grupper, exempelvis med boksamtal, och 
utifrån individen och dennas förkunskaper. Vi har valt att inte definiera frasen vidare, 
eftersom det vi söker är respondentens uppfattning och vad denne/denna lägger in i 
dessa begrepp.  
 
Bokprat – Kort presentation av en bok för att väcka intresse för nya olästa böcker 
(Nyström 2005, s. 9f.) 
 
Boksamtal – Ett verktyg för att diskutera, och samtala kring, lästa böcker (Nyström 
2005, s. 9f.) 
 
Gymnasiebibliotekarie – Från del 4 Metod och framåt i uppsatsen används såväl ordet 
gymnasiebibliotekarie som ordet bibliotekarie med syftning på de deltagande 
gymnasiebibliotekarierna i undersökningen. Detta för att i möjligaste mån undvika 
upprepning. De gånger ordet skolbibliotekarie nämns åsyftas skolbibliotekarier i 
allmänhet, inte endast gymnasiebibliotekarier. I dessa delar har vi vidare valt att inte 
använda oss av personliga pronomen som skulle kunna identifiera de medverkande 
bibliotekariernas könstillhörighet. Detta då de aktuella skolorna och skolbiblioteken 
skulle kunna vara lättare att identifiera om bibliotekariens könstillhörighet var känd. I 
uppsatsens övriga delar då pronomen används med syftning på ordet bibliotekarie böjs 
dessa feminint, exempelvis denna. Detta val har gjorts då majoriteten av Sveriges 
bibliotekarier är kvinnor (Arbetskraftsbarometern ’06 2006, s. 91).  
 
Gymnasieelev – Från del 4 Metod och framåt i uppsatsen används oftast endast ordet 
elev med syftning på undersökningens deltagande gymnasieelever. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att fokusera på gymnasieelever, eftersom det just på denna nivå inom det 
svenska skolväsendet har gjorts få studier, speciellt utifrån elevernas perspektiv 
(Limberg 2002, s. 89). Dessutom är det främst i denna ålder (från 16 år och uppåt) som 
läsning av skönlitteratur avtar i högre grad (Pressmeddelande från SCB 2007). 
Gymnasiebibliotekarierna ingår i undersökningen för att utgöra en bas att utgå från i 
intervjuerna med eleverna. Inga av gymnasieskolornas lärare har intervjuats. Denna 
avgränsning gjordes då undersökningen redan inkluderar två målgrupper, bibliotekarier 
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och elever, och i enlighet med uppsatsens syfte; det är främst elevernas upplevelser som 
eftersöks.  
 
Geografiskt har vi inriktat oss på kommunala gymnasieskolor i södra Sverige. Det beror 
på att denna del av Sverige utgör vårt närområde. Då vi inte strävar efter generalisering i 
vårt resultat utan efterfrågar upplevelser av ett visst fenomen anser vi denna geografiska 
begränsning sakna betydelse.  
 
Att valet föll på skönlitteratur beror på att denna utgör en så pass liten del av skolans 
undervisningsmaterial, och framför allt eftersom ungdomar läser denna typ av litteratur i 
allt mindre omfattning. Vi menar att vikten av att läsa ytterligare bör betonas inom 
gymnasieskolan på grund av den positiva effekt läsning har (se 2.1 Bildning). 
 
1.6 Litteraturgenomgång 
 
Sökning för material till uppsatsen gjordes initialt via olika databaser tillgängliga via 
Växjö universitetsbiblioteks hemsida. De databaser vi främst fann användbart material 
att utgå från var Academic Search Elite (EBSCO) och Electronic Library Information 
Navigator (ELIN). En annan ingång vi nyttjat är att söka tidigare magisteruppsatser 
inom det område som uppsatsen behandlar, eller närliggande områden, främst via 
uppsatser.se. Dessa sökningar gav lämpligt material att utgå från via snöbollseffekten, 
det vill säga att vissa uppsatsers litteraturförteckningar gav förslag på passande litteratur 
för vår undersökning. Vidare har även sökmotorn Google använts kontinuerligt under 
uppsatsskrivandets gång när spontana idéer och tankar kring lämpliga sökord infunnit 
sig. Källkritik har givetvis nyttjats angående samtliga källor för att avgöra dessas 
relevans. Detta har fört med sig att vissa, mindre tillförlitliga källor, har fallit bort.  
 
De sökord som använts är: skön/litteratur, pedagogiskt arbete, biblioteks/pedagogik, 
skol/gymnasie/bibliotekarie, skol/gymnasie/bibliotek, elever, läsfrämjande, läsning, 
läsvanor samt virtuellt arbete med skönlitteratur. Dessa sökord har använts i olika 
kombinationer och förutom på svenska även på engelska.  
 
Vårt fokus vad gäller delen om virtuellt arbete på skolbibliotek ligger på USA, då denna 
typ av arbete är väl förankrat och på frammarsch inom skolväsendet där. Detta baseras 
bland annat på en av författarnas erfarenheter inom området under utlandsstudier i 
Missouri, USA, höstterminen 2007. Den litteratur som påträffats har även behandlat just 
detta land. Vad gäller arbete med skönlitteratur ligger tyngdpunkten på boksamtal och 
bokprat, då dessa, enligt litteratursökningens resultat, tycks vara de mest förekommande 
metoderna inom det svenska skolväsendet. Forskning utifrån elevers perspektiv på 
skolbibliotek och skolbibliotekariens arbete är, som tidigare nämnts, knapphändig. Det 
har medfört att detta område getts en liten del i kapitlet tidigare forskning. Detta 
poängterar vikten av ett ökat fokus på målgruppen elever och deras perspektiv för en 
utveckling av arbetet på skolbibliotek. 
 
1.7 Disposition  
 
I följande kapitel, kapitel 2, redogörs för skönlitteraturens betydelse för en individs 
personliga utveckling och bildning. Även tidigare forskning som behandlar 
bibliotekariers arbete med skönlitteratur tas upp, likaså hur skönlitteratur kan användas 
inom olika ämnesområden. Arbete med skönlitteratur diskuteras även utifrån en virtuell 
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aspekt. I kapitel 3 presenteras undersökningens inspiration och teori: fenomenografi 
respektive pedagogiska teorier, som utgörs av individuell och social konstruktivism. 
Kapitel 4 behandlar uppsatsens metod, kvalitativa intervjuer utifrån ett 
fenomenografiskt angreppssätt. En framställning av resultatet och analysen sker i 
kapitel 5 utifrån undersökningens frågeställningar, som presenterats i detta uppsatsens 
inledande kapitel. I efterföljande kapitel, kapitel 6, sammanställs de slutsatser som 
kunnat dras av resultatet. En kritisk reflektion av uppsatsens resultat, analys, metod och 
teori sker i kapitel 7, där även förslag till fortsatt forskning ges. Slutligen sammanfattas 
studien i kapitel 8 och därefter följer käll- och litteraturförteckning samt bilagor.  
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2 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt tas utvecklings- och bildningsaspekten upp och med denna 
skönlitteraturens roll för en individs bildningsresa. Vidare presenteras tidigare forskning 
kring arbete med skönlitteratur. Den litteratur som finns inom detta område som 
fokuserar på biblioteksverksamhet är främst inriktad på boksamtal och hur dessa bäst 
kan användas för att förmedla böcker och stimulera till läsning. Detta för med sig att 
fokus även i vår framställning kommer att ligga på detta område, men vi tar även upp 
hur man kan arbeta virtuellt med skönlitteratur. De exempel som tas upp inkluderas för 
att ge en inblick i en bibliotekaries vardag och praktik. Vi har valt att tematisera detta 
avsnitt för den röda trådens skull. Således varvas teori med praktiska exempel från 
verkligheten. Detta även för att ge en så heltäckande bild som möjligt av det aktuella 
fenomenet. Det för därmed med sig att visst material som tas upp är mer 
forskningsbetonat än annat.  
 
2.1 Bildning 
 
Sven-Eric Liedman, pensionerad professor i idé- och lärdomshistoria, diskuterar i Ett 
oändligt äventyr: Om människans kunskaper (2001) begreppet bildning. Liedman 
skriver att själva begreppet bildning härstammar från 1800-talets Tyskland (från termen 
Bildung) och det utbildningsideal som då var rådande. Detta ideal betonade vikten av en 
individs utveckling av sin kunskap såväl för egen del som för samhällets skull. Det 
samhälle som vi lever i idag benämner man, enligt Liedman, kunskapssamhälle, en 
beteckning som uppstod i början av 2000-talet. Liedman är mycket noga med att 
understryka skillnaden information och kunskap emellan; information blir till kunskap 
först när individen inlemmat denna i sitt eget kunskapsnätverk och när den därmed 
blivit en del av en större helhet. Liedman menar därmed att det är felaktigt att använda 
benämningen kunskapssamhälle om man med det åsyftar informationssamhället av idag. 
Ett kunskapssamhälle bör följaktligen enligt Liedman vara ett samhälle med bildade 
invånare, som betraktar fenomen ur ett större perspektiv (Liedman 2001, passim). 
 
Liedman talar om både allmänbildning och bildning, begrepp som han tycks tillskriva 
samma betydelse. Han talar om ”den goda bildning som också kallats allmänbildning” 
och menar att man ofta har 
  

sett den som kan litet av varje som allmänbildad, men det är en användning av 
ordet som strider mot föreställningen att kunskapen kan bilda, alltså omforma en 
människa. Den allmänna bildningen passar bättre som norm eller ideal för en 
kunskapsprocess som leder till allsidig förmåga till distansering och 
perspektivutbyte (ibid., s. 354).  
 

Liedman menar vidare att den generella synen på allmänbildning numera är att den är 
kopplad till kunskaper som man tillägnar sig i grundskolan. Efter grundskolan anses 
man således vara allmänbildad, något Liedman motsätter sig. Istället anser han att 
allmänbildning och att nå mer kunskap borde vara något individen strävar efter hela 
livet, det vill säga ett livslångt lärande, och inte bara något man strävar efter under 
grundskoletiden (ibid., s. 354f.). Vidare motsätter sig Liedman fragmentarisk kunskap. 
Han menar att kunskap istället bör ses i sin helhet (ibid., passim.). Även Malin Ögland, 
författare till häftet Skolans bibliotek: Om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek 
och arbetslag (2002) och bibliotekschef i Håbo kommun, talar negativt om lösryckt 
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kunskap. Hon skriver: ”För vad ska man […] ha lösryckta kunskaper till om man inte 
vill hamna i ’Jeopardy’?” (Ögland 2002, s. 23). Öglands förslag till att motarbeta dessa 
fragmentariska kunskaper är att låta eleverna arbeta med samma tema 
ämnesöverskridande i skolan. Detta förutsätter ett gott samarbete bibliotekarie och olika 
lärare emellan. Som exempel tar Ögland upp att man samtidigt som man läser 
Strindberg i svenska kan diskutera den tidsperiod han var verksam under i historieämnet 
(ibid., s. 18).  
 
Även Leif Alsheimer, universitetslektor i rättsvetenskap, diskuterar begreppet bildning i 
Bildningsresan: Från ensidig instrumentell utbildning till sammanhangsskapande 
bildning (2004). Han menar att bildning och kunskap är det ”som tillsammans och efter 
en individuell process skapar självinsikt hos och sammanhang för en människa, med 
andra ord hennes förmåga att söka, associera, jämföra, analysera, pröva, ifrågasätta, 
syntetisera och värdera.” (Alsheimer 2004, s. 16). Alsheimer, i likhet med Liedman, 
poängterar att bildning bör ses som en individuell process som pågår under hela livet. 
Alsheimer menar vidare att ingen kan lära någon annan att bli bildad; individen formar 
själv sin egen bildning (ibid., s. 17). Fortsättningsvis är Alsheimer kritisk till det 
svenska utbildningsväsendet då han anser att elever inte formas till att se sammanhang, 
endast lösryckta delar (ibid., s. 90). I boken poängteras skönlitteraturens vikt för 
elevernas utveckling och identitetsskapande.  Alsheimer menar att genom skönlitteratur 
får eleverna en naturlig ingång till olika aspekter av fenomen vilket kan bidra till att 
skapa sammanhang (ibid., passim). Enligt Alsheimer visar skönlitteratur ”på konsten att 
vara människa” (ibid., s. 197).   
 
Detta visar på att skönlitteratur med fördel kan nyttjas i en individs kunskapsbyggande 
och bildningsresa, en ståndpunkt vi instämmer i. Således är det något vi utgår från i vår 
undersökning; vi tar fasta på att skönlitteratur kan bidra till ett vidgat perspektiv på olika 
fenomen och därmed bör ses som ett verktyg i undervisningen för 
sammanhangsskapande.  
 
2.2 Arbete med skönlitteratur 
 
Ett flertal forskare tillskriver läsning stor vikt för en människas utveckling. En av dessa 
är den norska högskolelektorn inom Biblioteks- och informationsvetenskap vid Oslo 
högskola, Åse Kristine Tveit. Tveit skriver i boken Innganger: Om lesning og 
litteraturformidling (2004) att om man bemästrar en typ av text kan man även med 
lätthet ta sig an andra texter, exempelvis politiska och byråkratiska. Detta berör även 
den demokratiska aspekten, vikten av att du som medborgare förstår de rättigheter och 
plikter du har (Tveit 2004, s. 30f.). Läserfarenheter, skriver Tveit, ”utruster oss som 
mennesker og bidrar til å gi oss et kvalitativt bedre liv” (ibid., s. 31).  
 
2.2.1 Om boksamtal och bokprat 
 
Margareta Ullström, som länge varit verksam folk- och gymnasiebibliotekarie och även 
verksam som adjunkt i litteraturvetenskap, beskriver olika sätt som hon har arbetat med 
skönlitteratur på, med fokus på ungdomar, i boken Samtal på bibliotek: Om samtalet 
som arbetsmetod i biblioteksarbetet (2005). Ullström fokuserar på olika typer av samtal 
i sitt arbete med litteratur och vill med detta bland annat få till stånd ett 
erfarenhetsutbyte elever emellan gällande attityder till läsning. Hon har själv använt 
samtalet som metod i sitt arbete med elever med utgångspunkt i böckers omslag, titlar 
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respektive författare (Ullström 2005, s. 127-135). Angående erfarenhetsutbyte elever 
emellan om attityder till läsning tar Ullström upp ett antal olika metoder som kan lämpa 
sig för att arbeta med detta. Samtliga metoder handlar om att eleverna ska motivera och 
upptäcka sina ställningstaganden och attityder i vissa frågor om läsning givna av 
bibliotekarien. Som exempel kan nämnas metoden ”Aha-spridare”. En förberedelse 
inför denna övning är att placera eleverna i ett hörn av rummet. Därefter ger 
bibliotekarien eleverna ett påstående i taget att ta ställning till. Ullström inleder dessa 
övningar med ett påstående som väcker känslor, exempelvis skriver hon att i en grupp 
där läsintresset knappt existerar börjar hon alltid sessionen med påståendet ’att läsa är 
bland det roligaste som finns’ (ibid., s. 120). Ju fler påståenden eleverna instämmer i, 
desto närmare hamnar de det motsatta hörnet där bibliotekarien står.  Denna övning 
leder ofta till en aha-upplevelse. Eftersom Ullström börjar med ett sådant påstående som 
i exemplet ovan tror de flesta av eleverna att de kommer att stå kvar på samma plats 
hela övningen igenom. När de sedan hamnar i det motsatta hörnet blir de ofta förvånade 
och tvingas till att reflektera över vad som skett och de ställningstaganden de har gjort 
(ibid., s. 118ff.). Avslutningsvis poängterar Ullström upprepade gånger att det är av 
yttersta vikt att individanpassa samtalen efter varje unik elev (ibid., passim).  
 
På tal om böcker: Om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek (2005) är även det en 
skrift som, genom olika författarbidrag, starkt betonar boksamtalets och bokpratets 
betydelse. Karna Nyström, verksam barnbibliotekarie i Burlövs kommun, talar i sitt 
bidrag ”Bokprat – Hur? Var? När? Varför?” om glädjen med bokprat och dess betydelse 
vad gäller att stimulera till läsning. Nyström betonar skillnaden boksamtal och bokprat 
emellan. Boksamtal är ett verktyg för att diskutera böcker man läst, medan bokprat 
istället med fördel kan användas för att väcka intresse för nya olästa böcker (Nyström 
2005, s. 9f.). Nyström poängterar vidare vikten av att barnet får ett gott stöd från någon 
vuxen i sin läsutveckling. Detta för att, redan i ett tidigt skede, främja positiva läsvanor. 
Som barnbibliotekarie menar Nyström att bokpratet är ett av hennes mest värdefulla 
verktyg för att uppmuntra till läsning. Ett bokprat kan även komma att utvecklas genom 
att i efterhand exempelvis genomföra boksamtal utifrån de böcker som lästs till följd av 
bokpratet. En annan pedagogisk aspekt av bokpratet är att det kan nyttjas för att hjälpa 
svaga läsare. Genom bokpratet får man som framtida läsare av en bok en förförståelse 
om den, vilket kan underlätta läsningen av densamma. Nyström poängterar att det är av 
yttersta vikt att man som bokpratare själv har läst och är väl insatt i de böcker man talar 
om (ibid., s. 11-18).   
 
2.2.1.1 Om vikten av vuxenstöd och respons 
 
Aidan Chambers, välkänd barn- och ungdomsboksförfattare, skriver i sitt verk Böcker 
omkring oss: Om läsmiljö (1995) om Läsandets cirkel (se Figur 1), en modell om 
läsande som han själv skapat. Modellen bygger på att barn bör ha en vuxen att 
kommunicera med som stöd i sitt läsande och för sin läsmotivation (”vuxenstöd”). 
Chambers är mycket tydlig med att detta ska vara en tvåvägskommunikation; på samma 
sätt som barnet får ta del av den vuxnes kunskap kan även barnet bidra till ny kunskap 
hos den vuxne. Vidare tar Chambers upp andra förutsättningar för ett barns fortsatta 
läsmotivation: tillgång (”att välja”), tid (”att läsa”) och respons (”reaktion/respons”). 
Angående tillgång är det viktigt att ha ett brett utbud av litteratur för att tillfredsställa 
olika individers behov. Vidare är den fysiska tillgängligheten mycket viktig; böckerna 
ska vara enkla att få tag i. Vad gäller tidsaspekten underlättas läsningen om inga 
stressmoment föreligger, både vad gäller inre stressfaktorer och yttre. Slutligen handlar 
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respons om att få en positiv upplevelse av det man läst samt att reflektera över detta och 
få möjlighet att diskutera det med andra. Själva begreppet Läsandets cirkel syftar på att 
detta bör vara en fortgående process, inte en enstaka företeelse (Chambers 1995, s. 11-
20). 
 

 
Figur 1: Chambers modell Läsandets cirkel (1995, s. 11), omarbetad av uppsatsförfattarna 
 
 
Även svenska forskare framhåller, i likhet med Chambers, boksamtalets betydelse, 
refererat av författaren och redaktören Titti Hasselrot i skriften Viljan att lära: Om 
lärandets drivkrafter och skolbibliotekets möjligheter (2002). En av dem är Katarina 
Eriksson, universitetslektor i utbildningsvetenskaplig teori och metod, som har 
inspirerats av Chambers figur Läsandets cirkel i sin avhandling. I denna har hon studerat 
läsecirklar på en skola och inriktat sig på åldersgruppen 10-14. Läsecirklarna utfördes 
av antingen någon av skolans lärare eller lärarbibliotekarien och det visade sig att 
barnen tyckte mycket om dessa tillfällen. Eriksson poängterar i resultatet i sin 
avhandling problemet med alltför styrda boksamtal, där för stor vikt läggs vid denna 
styrning och planering istället för på det spontana samtalet kring de lästa böckerna. Hon 
menar även att spontaniteten i samtalen påverkas negativt om för mycket fokus läggs på 
vad eleverna kan lära sig konkret genom dessa samtal, exempelvis ordkunskap 
(återgivet i Hasselrot 2002, s. 60ff.). 
 
Katarina Kuick, som har arbetat inom barnlitteraturområdet sedan 1985, ger i sin text 
”Delad läsning är dubbel läsning: Om boksamtal” publicerad i På tal om böcker: Om 
bokprat och boksamtal i skola och bibliotek (2005) uttryck för en önskan att alla barn 
bör ges möjlighet att samtala om böcker de läst och hur de påverkat dem och deras 
läsning. Kuick spekulerar i huruvida dessa samtal är av mest vikt under tonårstiden 
(Kuick 2005, s. 84).  Vidare menar Kuick att det är av största vikt att få dela sin 
läsupplevelse med någon för att bibehålla den positiva upplevelsen av boken. Hon 
menar att om man inte ges möjlighet att diskutera och lufta sina tankar och känslor blir 
läsupplevelsen kanske i slutändan negativ och känns mindre meningsfull (ibid., 87f.).  
 
2.2.1.2 Om kvalitetsaspekten 
 
Chambers poängterar kvalitetsaspekten framför kvantitet i boken Böcker inom oss: Om 
boksamtal (1994). Han menar att om man läser mycket men jämt och ständigt samma 
typ av böcker, och kanske rentav begränsar sig till endast en författare, läser ”som om 
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jorden vore platt” (Chambers 1994, s. 14). Med detta menar han att man genom att 
begränsa sig skyggar för nya möjligheter; man ska inte vara rädd för att ta sig an något 
annorlunda, något nytt.  Chambers betonar i detta sammanhang vikten av att som barn 
tala med människor som man respekterar om vad de har läst, ”vuxenstöd” enligt 
Läsandets cirkel som tidigare nämnts. Därmed får man möjlighet att ta del av deras 
åsikter om böcker, böcker man kanske inte fått en tanke på att läsa annars. Genom dessa 
samtal uppmuntras man således till läsning, man blir inspirerad (ibid., s. 16f.). 
Chambers förespråkar således samtalet som metod för att arbeta med läsning och för att 
öka läsmotivationen. Han menar att man i samtal i grupp kan upptäcka mycket mer om 
en bok, dess upplägg och dess tema än man någonsin kan göra själv. Detta eftersom alla 
individer då bidrar med sin specifika kunskap, vilket leder till att man får ta del av flera 
olika perspektiv i samma fråga. Därmed ges individen möjlighet att vidga sina egna 
synsätt (ibid., s. 29f.).  
 
En svensk forskare som har bedrivit forskning kring böcker och boksamtal är Maria 
Ulfgard. Ulfgard var under fem år verksam som doktorand i svenska med didaktisk 
inriktning vid lärarutbildningen i Malmö och disputerade år 2002 med sin avhandling 
För att bli kvinna - och av lust: En studie i tonårsflickors läsning. Inför sin disputation 
intervjuades Ulfgard av Annika Karlsson, informatör vid Malmö högskola (Karlsson 
2004). Karlsson skriver att Ulfgard i sin avhandling har fokuserat på unga flickors 
fritidsläsning: vad de läser, hur mycket de läser och vad de får ut av sin läsning (ibid.). 
Även Hasselrot refererar till Ulfgards avhandling i boken Viljan att lära: Om lärandets 
drivkrafter och skolbibliotekets möjligheter (2002). Hasselrot skriver att Ulfgard tar upp 
genusaspekten i sin avhandling, med fokus på hur kvinnan framställs i litteraturen. 
Enligt Hasselrot menar Ulfgard att även den litteratur som anses mindre bra kan ge en 
nog så god bild av kvinnan och hennes roll i samhället som litteratur som anses vara av 
god kvalitet kan göra. Ulfgard menar att det är själva samtalet och diskussionen som en 
bok leder till som är av vikt, inte vilken typ av kvalitet boken anses ha (återgivet i 
Hasselrot 2002, s. 64 ff.). Ulfgard säger vidare att: “Litteratur handlar om livet och 
genom att läsa kan eleverna få en mer nyanserad bild av världen och fördjupa sin 
självkännedom.” (Karlsson 2004).  
 
Många av ovan beskrivna tillvägagångssätt för arbete med skönlitteratur utgår från 
samtalet som metod. Denna metod tycks således vara en av de absolut vanligaste, om 
inte den allra vanligaste, när det gäller att arbeta med litteratur som bibliotekarie. I 
enlighet med det som nämnts ovan menar även vi att förutom den vanligaste metoden är 
det den absolut viktigaste och kanske även den mest effektiva. Varför? Som tidigare 
nämnts kan man genom att samtala om böcker vidga sina perspektiv, få respons på sina 
egna åsikter och tankar och tvingas ta ställning i olika frågor. Det kan även bidra till en 
ökad förståelse för boken i fråga, dess tema och innehåll. Följaktligen är detta en metod 
vi anser man bör nyttja i sitt arbete som bibliotekarie. Detta är även en uppfattning som 
kan komma att återfinnas bland undersökningens deltagande elever.  
 
2.2.2 Bibliotekariens roll 
 
Louise Limberg ger på uppdrag av Skolverket i Skolbibliotekets pedagogiska roll: En 
kunskapsöversikt (2002) en översikt av befintlig forskning som handlar om 
”skolbibliotekets roll för undervisning och lärande” (Limberg 2002, Förord). Syftet är 
således att utröna vilken roll skolbiblioteket, och även skolbibliotekarien, spelar i 
skolans undervisning. Tanken är att utifrån detta kunna föreslå lösningar till eventuella 
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problem. Limberg poängterar att såväl budget som stöd från ledning är grundläggande 
komponenter för ett väl utvecklat pedagogiskt arbete inom skolbiblioteket av 
skolbibliotekarien (ibid., s. 18f.).  
 
Limberg tar upp fyra olika förutsättningar utifrån tidigare forskning för ett gott arbete 
med litteratur i skolverksamheten. Enligt ett flertal forskare, Cullinan, Donham och 
Loertscher, är den första förutsättningen att den litteratur skolan erbjuder ska 
kännetecknas av bredd och mångfald. Dock poängteras av såväl Donham som Dressman 
att fokus främst bör ligga på kvalitet och inte kvantitet gällande läsning; huvudsaken är 
att eleven läser överhuvudtaget. Den andra förutsättningen fokuserar på valfrihet; 
läsningen får inte bli för styrd. Enligt Donham kan skolbibliotekarien ge lärarna förslag 
på passande litteratur utifrån lärarnas målsättningar med undervisningen. En tredje 
förutsättning har med bredd att göra; enligt Alleklev, Cullinan samt Nobel bör även 
verklighetsbaserade historier tillgängliggöras för eleverna. Detta för att språket i dessa 
är mer levande och nyanserat än i fackböcker. Därför kan ”autentiska texter” med fördel 
användas i undervisning i syfte att utveckla elevernas språk. Även den fjärde och sista 
förutsättningen har med ett varierat utbud att göra. Limberg tar här upp att flertalet 
forskare, Evans, Maaka, Törnfeldt samt Ullström, poängterar vikten av att tillfredställa 
alla elevers läsbehov; svaga läsares behov får inte åsidosättas (återgivet i Limberg 2002, 
s. 54f.).  
 
Hur skolbibliotekarier själva uppfattar sitt arbete med förmedling av skönlitteratur 
diskuteras av Eva Nilsson och Mirjam Önner i magisteruppsatsen 
Gymnasiebibliotekarier och skönlitteratur: En studie av gymnasiebibliotekariers 
uppfattningar om arbetet med förmedling av skönlitteratur på gymnasieskolan (2006). I 
uppsatsen strävar författarna mot att se vad gymnasiebibliotekarier gör för att motverka 
att läsningen minskar bland ungdomar (Nilsson & Önner 2006, s. 2). Resultatet visar 
bland annat på att några av undersökningsdeltagarna arbetar mer medvetet med 
läsfrämjande åtgärder medan andra gör detsamma mindre medvetet. Båda dessa 
gruppers insatser bidrar till att motverka en minskning i elevernas läsning. Vad gäller 
val av litteratur anses det bland respondenterna vara av större vikt att eleverna läser 
överhuvudtaget, än vad de läser. Denna uppfattning förekommer eftersom läsning anses 
viktigt för exempelvis elevernas läsförståelse och personliga utveckling. De 
läsfrämjande åtgärder som förekom i gymnasiebibliotekariernas arbete var bland andra 
bokprat, författarbesök, poetry-slams3 och temautställningar. Vidare visar resultatet på 
att det har stor vikt för elevernas läsintresse om bibliotekarien har ett gott samarbete 
med lärare angående läsning (ibid., s. 57ff.). Nilsson och Önners förförståelse när de 
påbörjade sin magisteruppsats var att en minskning i läsning har skett bland 
gymnasieelever. Deras slutliga reflektion är att så även är fallet enligt respondenternas 
uppfattningar (ibid., s. 68), vilket ytterligare stärker vår undersöknings relevans.  
 
Tveit diskuterar i Innganger: Om lesning og litteraturformidling (2004) vilken roll 
litteraturförmedlaren har mer allmänt inom biblioteksbranschen idag. Tveit menar att 
begreppet förmedling innebär något annat inom exempelvis biblioteksbranschen än för 
pedagoger. Pedagogerna förknippar ofta förmedlingspedagogik med traditionella 
utlärningsmetoder, där det anses att kunskap går att överföra från en person till en 
annan. När det gäller litteraturförmedling inom biblioteksbranschen består arbetet av 

                                                 
3 ”Poetry slam är tävlingar i estradpoesi […] Dikterna ska vara originaltexter, framförda av poeten själv” 
(Estradpoesi  2008). 
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andra aspekter, såsom att öka lusten till att läsa och visa vilken litteratur som finns 
tillgänglig. Begreppet handlar i detta fall mer om vägledning. Därmed blir 
förmedlingsbegreppet ”et positivt ladet begrep” anser Tveit (Tveit 2004, s. 17f.). Tveit 
påpekar också att en individs läsupplevelse aldrig går att jämföra med någon annans, 
även om man har läst samma bok. Därför är det viktigt att ha god litteraturkunskap som 
bibliotekarie samt insikt i hur man går tillväga gällande förmedling av litteratur. Detta 
för att kunna möta låntagarens behov och kunna bidra med hjälp att exempelvis hitta 
boken som denna söker (ibid., s. 17). Det är även viktigt att som förmedlare av litteratur 
ha kännedom om varför låntagaren gör ett visst val menar Tveit. Tveit hänvisar i detta 
fall till artikeln ”Reader´s Advisory: Matching Mood and Material” utgiven i Library 
Journal, år 2001, skriven av Catherine Sheldrick Ross, professor vid University of 
Western Ontario, London och Mary K. Chelton, professor vid Queens college, New 
York (ibid., s.67). 
 
Ross och Chelton redovisar i sin artikel, som nämnts ovan, en undersökning utförd av 
Ross. Mellan 1985 och 2000 intervjuade Ross, med hjälp av sina studenter inom 
biblioteks- och informationsvetenskap, 194 erfarna läsare för att få fram vad som styrde 
deras val av böcker. Ross definition av erfarna läsare var personer som läste mer än en 
bok i veckan. Utifrån denna undersökning identifierades ett antal strategier som vana 
läsare har. Dessa menar Ross och Chelton att man som litteraturförmedlare, det vill säga 
bibliotekarie, kan dra lärdom av att titta på i sitt arbete med användarna. Det kan bland 
annat vara till hjälp vid arbetet med mindre erfarna läsare. Det framgick av 
undersökningen att dessa strategier bland annat har med läsarens humör, eller dagsform, 
att göra. Detta är den avgörande faktorn för vilken bok som passar vid en viss tidpunkt. 
Vid stressiga och besvärliga tillfällen väljer läsaren ofta ”säker” litteratur, vilken kan 
bestå av samma genre eller författare som de är vana vid att läsa. Vid andra tillfällen 
väljer läsaren lite mer ”riskfull” litteratur, något som kan bidra till mer överraskande 
läsning (Ross & Chelton 2001, s. 52). Andra faktorer som spelar roll vid val av bok är 
bland andra utseende, titel och tillgänglighet. Vad gäller utseende ska omslaget vara 
tilltalande, angående mindre kända böcker får titeln gärna utmärka sig. Slutligen är 
tillgänglighet också en viktig aspekt för läsaren: hur, var och när boken finns att tillgå 
(ibid., s. 53).  
 
2.2.2.1 Elevers syn på bibliotekariens roll  
 
Att bibliotekariens attityd till stor del påverkar eleverna, deras inställning och syn på 
biblioteket är tydligt enligt artikeln ”Attitudes to books and school libraries among 
teenagers in an English high school”, skriven av Andrew Shenton och publicerad i New 
Review of Children's Literature and Librarianship år 2007. Shenton beskriver i artikeln 
en utvärdering som gjorts av ett skolbibliotek i en engelsk high school. Tiden som 
föregick utvärderingen hade ett fåtal förändringar gjorts i biblioteket. Eleverna som 
deltog i undersökningen fick bland annat uttala sig om dessa förändringar med hjälp av 
nätbaserade enkäter. Frågor som ställdes gällande detta rörde biblioteket som helhet. 
Bibliotekets utbud var omkring 6000 böcker, och i biblioteket tillhandahölls även 80 
datorer och lokalen beskrivs som stor. Undersökningen visade att eleverna inte nyttjade 
biblioteket i den utsträckning som lokalen och dess arbetsstationer möjliggjorde. Enligt 
flera enkätutsagor berodde detta till stor del på biblioteksassistenten, som var den enda 
som arbetade på biblioteket (Shenton 2007, s. 31f.). Han ansågs av eleverna som icke 
tillmötesgående och negativ till deras närvaro i biblioteket. Böcker kunde endast lånas 
när han var i tjänst, vilket var på deltid, trots att biblioteket hölls öppet hela skoldagen. 
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Dessutom upplevde eleverna inte att han inspirerade dem till att låna böcker. Några 
kommentarer som gavs om honom var: ”You should be able to go into the library 
without instantly being questioned why you are there” och att biblioteket styrdes som ”a 
totalitarian state” (ibid., s. 41).   
 
Som ovan nämnts påverkas eleverna starkt av bibliotekariens inställning och attityd. 
Detta är för oss en självklarhet, som bibliotekarie ska man utgå från användaren och 
dennes behov, inte från sig själv och sina egna behov. Vi menar att om man som 
bibliotekarie har ett pedagogiskt förhållningssätt ser man till individens behov och 
fungerar som dennas vägledare. Ett pedagogiskt förhållningssätt är även till fördel i 
arbetet med att få eleven att välja mer ”riskfull” litteratur, som nämnts ovan, då man 
som bibliotekarie utmanar eleven i dennas läsande. Detta i enlighet med den vägledande 
rollen. Denna roll tror vi att man generellt intar som skolbibliotekarie i Sverige, frågan 
är om denna syn överensstämmer med elevernas som deltar i undersökningen.  
 
2.2.3 Om integration av skönlitteratur i ämnesundervisning 
 
Caroline Liberg, verksam professor vid Uppsala universitet, et al. har på uppdrag av 
regeringen studerat om de styrdokument och ramfaktorer som förekommer i skolan 
positivt inverkar på elevers läs- och skrivutveckling. Detta arbete beskrivs i rapporten 
Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen (2000). Liberg et al. poängterar att 
den undersökning de genomfört inkluderar cirka en procent av skolorna i Sverige, och 
detta måste beaktas när man betraktar resultaten (Liberg et al. 2000, s. 5). I 
undersökningen framkom vad Liberg et al. namnger A-, B- och C-miljöer. I dessa 
miljöer kan man urskilja olika nivåer av hur lärare arbetar med elevers läs- och 
skrivprocess under skolgången. Inom A- miljön arbetar lärarna med elevernas 
utveckling i främsta fokus. Med denna i åtanke inser lärarna hur viktigt det är för 
eleverna att både arbeta i grupp och få respons på det man gjort som elev från lärare 
såväl som från studiekamrater. Detta för att eleverna ska få möjlighet att delta i en 
kommunikativ miljö (ibid., s. 6). Vidare kännetecknas en A- miljö av temaarbeten som 
sträcker sig över olika ämnesområden och att eleverna har tillgång till en mängd 
varierande texter, exempelvis fackböcker. Trots detta ser lärare inte skönlitteraturen som 
ett naturligt inslag i temaarbetena (ibid., s. 8).  Inom B- och C- miljöer förekommer 
användandet av skönlitteratur ytterst begränsat i undervisningen och textfloran sträcker 
sig oftast endast till de läroböcker som tillhör respektive ämne. Liberg et al. visar att 
texter som förekommer i dessa miljöer ofta är alltför svåra för eleverna att ta till sig, 
texterna ligger ofta på en för hög nivå. Detta skulle kunna motverkas genom att eleverna 
får möta olika texter och på så sätt förbättra sin läsförmåga (ibid., s. 10ff). Vidare 
arbetar lärarna sällan med teman, utan det råder strikt ”ämnessegregation” (ibid., s. 12). 
Liberg et al. anser att bristande tillgång till både ”fungerande bibliotek och aktiva 
bibliotekarier” är två av de största orsakerna till de ofta knappa textresurserna (ibid., 
s.18). Detta kan undvikas, menar Liberg et al., genom att utveckla 
biblioteksverksamheten. För att det ska bli verklighet behövs ”stöd från centralt håll”, 
och bibliotekets mediebestånd måste ses som ett självklart komplement i 
undervisningen (ibid., s. 23).    
 
Ett gott svenskt exempel på hur skönlitteratur kan integreras i undervisningen är 
Alsheimers projekt inom detta område, som beskrivs i boken Core curriculum – En 
bildningsresa (2004). Projektet startade 1997 vid Internationella handelshögskolan i 
Jönköping i syfte att bidra till studenternas bildning. De studenter som var aktuella för 
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projektet var de vid det affärsrättsliga programmet. En grundläggande tanke var att 
användningen av skönlitteratur skulle bidra till att skapa mer kritiska studenter med 
fördjupade kunskaper och förmåga att se sammanhang (Alsheimer 2004, s. 242f.). 
Under hela utbildningens gång läste studenterna Alsheimers kurs utöver de andra kurser 
som ingick i programmet. Kursen tog via utvald litteratur upp aspekter som exempelvis 
maktmissbruk och olika ideologier, och hur de genom historien påverkat människan. 
Dessa aspekter diskuterades sedan på olika sätt, bland annat via seminarier och i 
studiegrupper (ibid., s. 247). Kursen utvärderades av Högskoleverket 2000-2001 bland 
annat genom intervjuer med studenter som deltagit i kursen. Resultatet visade på att 
kursen varit uppskattad och värdefull för studenterna, bland annat då de tvingats ta 
ställning och diskutera sina åsikter och då även fått ta del av andras perspektiv i samma 
fråga. Dessutom upplevde både studenter och Alsheimer själv att en klar språklig 
förbättring skett hos merparten av studenterna. Vad gäller de grundläggande tankarna 
med projektet tycktes det vara så att ett mer kritiskt förhållningssätt utvecklades hos 
studenterna under kursens gång och även en ökad förmåga att se sammanhang (ibid., 
passim).  
 
I artikeln ”Teaching Reproductive Options Through the Use of Fiction: The Cider 
House Rules Project” publicerad i Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal 
Nursing år 2007 refererar Janet Engstrom och Ramona Hunter, båda verksamma vid 
Rush University College of Nursing, till Greenhalgh och flera andra forskare inom det 
medicinska området. Dessa forskare menar att skönlitteratur fyller en viktig funktion för 
studenter, i detta fall sjuksköterskestudenter, då den kan bidra till att skapa en ökad 
förståelse för patienters situation (Engstrom & Hunter 2007, s. 465). I undersökningen 
användes en skönlitterär bok, The Cider House Rules av John Irving, i syfte att vidga 
sjuksköterskestudenters syn gällande abortfrågan (ibid., s. 465ff.). Engstrom och Hunter 
refererar vidare till Davidhizar och Lonser samt Hunter och Hunter som menar att 
användning av skönlitteratur i undervisning bidrar till utvecklingen av ett kritiskt 
tänkande och en ökad empatisk förmåga (ibid., s. 465).    
Även Patricia Kolencik, professor vid Clarion University of Pennsylvania och Carianne 
Bernadowski, professor vid Robert Morris University i Pennsylvania, poängterar 
skönlitteraturens roll för vidare insikt i olika livssituationer i artikeln ”Teaching with 
Books that Heal” publicerad i Library Media Connection år 2008 (Kolencik & 
Bernadowski 2008, s. 28). De hävdar att bibliotekarier ofta får frågan från lärare om 
förslag på passande böcker att använda i detta syfte. På detta sätt menar författarna att 
bibliotekarie och lärare kan samarbeta för att elever ska utvecklas och stärkas i sin 
identitet (ibid., s. 28).  
 
Chris Liska Carger, professor vid Northern Illinois University, har utarbetat en 
fyrstegsmodell där man med hjälp av barn- och ungdomslitteratur belyser olika 
livsfrågor. Modellen beskrivs i artikeln ”Creating New Spaces to Learn About Genocide 
Through Children´s and Young Adult Literature” utgiven i Illinois Reading Council 
Journal år 2007 (Carger 2007, s. 41). Carger menar att historieböcker oftast endast visar 
en sida av olika fenomen medan skönlitteratur kan bidra med en mer mångfacetterad 
bild.  Vidare skriver Carger att skönlitteratur ”personalizes and puts a real face on an 
otherwise abstract idea” (ibid., s. 38).  Modellen som Carger har skapat består av fyra 
olika steg: ”Learning About Human Rights”, ”We Are More Alike than Different”, 
“Gathering the Facts” samt ”Putting Faces on Facts”. I det förstnämnda steget handlar 
det om att skaffa sig grundläggande kunskaper gällande mänskliga rättigheter. Det andra 
steget fokuserar på att skapa en insikt om alla människors likheter, bland annat 
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trosskillnader till trots. Målet med steg tre är att klargöra begrepp och studera 
kringliggande omständigheter kring fenomenet för att få en helhetsbild av det. Slutligen 
handlar det fjärde steget om att levandegöra fenomenet. Således är det i det sista steget 
skönlitteraturen spelar en stor roll (ibid., s. 38ff.). Carger utarbetade modellen med 
fokus på folkmordaspekten, vi anser dock att den med fördel kan användas även 
gällande andra aspekter.    
 
Ovan nämnda forskare poängterar således vikten av användning av skönlitteratur i 
ämnesundervisning. Till en början konstaterades dock att lärare ofta inte använder sig 
av denna i sin undervisning. För att på bästa sätt kunna motivera skönlitteraturens 
betydelse för en individs utveckling menar vi att ovan nämnda forskningsbidrag är 
viktiga exempel att ha i åtanke som skolbibliotekarie och fördelaktiga att använda som 
argument i syfte att stärka skönlitteraturens roll i undervisningen. Detta kan på sikt 
förhoppningsvis leda till ett ökat samarbete lärare och bibliotekarie emellan angående 
skönlitteratur.  
 
2.2.4 Olika sätt att marknadsföra skolbibliotek och skönlitteratur 
 
I artikeln ”A Practical Approach to Marketing the School Library”, publicerad i Library 
Media Connection år 2004 diskuterar Amy Burkman, specialist inom biblioteksmedia, 
olika sätt att arbeta för att marknadsföra skolbiblioteket och dess tjänster till olika 
aktörer inom skolväsendet. Burkman menar att man måste börja sin 
marknadsföringsprocess med att kartlägga målgrupperna och deras behov. För en 
skolbibliotekarie rör det sig främst om lärare, elever och föräldrar. Enligt Burkman 
koncentrerar man sig främst på eleverna som skolbibliotekarie och åsidosätter därmed 
övriga grupper. Lärarna bör inte hamna i skymundan eftersom Burkman menar att ett 
gott samarbete lärare och bibliotekarie emellan bidrar till en god lärandemiljö för 
eleverna. Burkman talar om bibliotekets miljö som betydelsefull för dess goda rykte. 
Hon menar att för att attrahera eleverna till biblioteket krävs att bibliotekarien skapar en 
trevlig och avslappnande miljö, vilket sedan kan locka andra elever att besöka 
biblioteket ”ryktesvägen”. En annan möjlighet hon lyfter fram är för bibliotekarien att 
anordna olika former av tävlingar, exempelvis skrivtävlingar. Det som är viktigt i denna 
fråga är att bibliotekarien bör arbeta för att få så många elever som möjligt intresserade 
av, och involverade i, dessa tävlingar. Burkman talar även om marknadsföring, i form 
av olika typer av utställningar och bokprat, som en naturlig del i skolans dagliga 
aktivitet (Burkman 2004, s. 42f.).  
 
Två projekt som kan nämnas i samband med marknadsföring av skönlitteratur och 
vikten av att läsa är Bokjuryn och den satsning Örbyskolan i Marks kommun har gjort 
angående läsning. Det förstnämnda projektet, Bokjuryn, är en nationell satsning i 
Sverige, till vilken man hämtat inspiration från Nederländerna. Den har pågått i Sverige 
sedan 1997 och intresset för att delta ökar för varje år. Genom Bokjuryn arbetar man 
bland annat för att ”stimulera barns och ungdomars läsning och läslust” och för att 
“skapa ett nationellt samarbete som ger större genomslag för lokalt anpassat arbete med 
lässtimulans i skolor, förskolor, bibliotek och bokhandel” (Dorbell 2008a). I Bokjuryn 
är alla barn och ungdomar mellan 0 och 19 år välkomna att rösta, och tanken är att man 
ska kora det aktuella årets bästa böcker. Röstningen pågår under en femmånadersperiod 
som sträcker sig från november det aktuella året till april året efter. Vinsterna i 
Bokjuryn är givetvis böcker. Man kan även vinna ett författarbesök till skolan eller en 
klassuppsättning böcker (Dorbell 2008b).  Det andra projektet bedrivs årligen på en av 
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F9- skolorna, Örbyskolan, i Marks kommun sedan 2003 där man schemalägger läsning 
mellan 60 och 100 minuter per vecka för alla elever på skolan. Om detta säger ansvarig 
skolbibliotekarie Gudrun Johnson: ”Läsningen ska schemaläggas, det räcker inte att 
eleverna har en bänkbok utan vi måste visa i handling att vi prioriterar det här”. Vid 
utgången till sommaren 2007 hade samtliga niondeklassare på skolan godkänt betyg i 
svenska, något Johnson menar skolans läsprojekt har bidragit till (Parviainen 2008).  
 
Tidigare i detta kapitel har stressfaktorers inverkan på läsningen tagits upp. Detta är 
något som undersökningens resultat kan komma att visa på, att en mer eller mindre 
stressfri miljö krävs för att man ska få ut så mycket av sin läsning som möjligt. 
Exemplet på Örbyskolan, som presenterats ovan, menar vi är ett gott pedagogiskt 
exempel på hur man inom skolan kan gå tillväga för att göra miljön så fri från stress och 
så läsvänlig som möjligt. Om eleverna ges tid i skolan till att läsa poängteras vikten av 
detta indirekt och även de elever som kanske inte skulle välja, eller ta sig tid till, att läsa 
på sin fritid ges en möjlighet att läsa.  
 
2.2.5 Virtuellt arbete med skönlitteratur 
 
I artikeln ”The Virtual Library” publicerad i Educational Leadership år 2005 författad 
av Joyce Kasman Valenza, högskolebibliotekarie i USA,  poängterar Valenza vikten av 
den framtida bibliotekariens arbete. Den verksamhet som hon fokuserar på i sitt arbete 
består bland annat av att underhålla och uppdatera bibliotekets webbsida med diverse 
hjälpmedel för både studenter, lärare och bibliotekarier i deras dagliga arbete. Enligt 
Valenza bör 2000-talets skolbibliotek kontinuerligt utvärdera och därefter omarbeta sin 
webbaserade verksamhet för att kunna tillfredställa sina användare. Detta är av yttersta 
vikt anser Valenza då många av de användare som skolbiblioteket vänder sig till 
dagligen nyttjar Internet, vilket medför ett behov av att kunna arbeta online (Valenza 
2005, s. 54).  
 
En av de uppgifter som faller inom ramen för 2000-talets bibliotekarie enligt Valenza är 
att föreslå nya möjligheter för studenterna att kommunicera med varandra. Ett alternativ 
som beskrivs i artikeln är användningen av wikis4. Denna typ av virtuell plattform utgör 
en bra grund för den nämnda kommunikationen då vem som helst som har tillgång till 
en wiki kan ta del av och komplettera den kunskap som där finns. Vidare kan detta 
forum användas till att blogga och därmed bidra till att studenters egna åsikter 
tydliggörs. Ett annat sätt för studenterna att vara verksamma via webben är att via 
podcasts5 diskutera böcker eller utföra poetry-slams (ibid., s. 59). 
 
”Your Library Goes Virtual: Promoting Reading and Supporting Research” publicerad i 
Library Media Connection år 2006 är skriven av Audrey Church, även hon verksam 
inom den amerikanska biblioteksverksamheten. I likhet med Valenza påpekar Church 
hur viktigt det virtuella biblioteket är idag på grund av Internets spridning. Church 
menar att: ”Promoting reading and supporting research have always been goals for 
school libraries: in today’s digital environment, however, it is possible to achieve these 
goals in a virtual setting.” (Church 2006, s. 10). Utmaningen för bibliotekarien av idag 

                                                 
4 ”teknik som gör det möjligt att snabbt ändra och lägga till information på webbsidor. Via en webbläsare 
kan man skriva och redigera text direkt på en wikiwebbplats på Internet” (Nationalencyklopedin 2008a) 
5 ”Poddradio [podcasting] ger dig möjligheten att ladda hem ett radioprogram och välja själv i vilken 
apparat du vill använda mp3-filen så du kan lyssna var och när du själv vill” (Åkerlund 2008) 
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blir därför att erbjuda god service online. Därför ger Church tio konkreta förslag på hur 
man kan använda skolbibliotekets hemsida till att öka läslusten (ibid., s. 11). Ett 
exempel innebär att man via skolbibliotekets hemsida får ta del av bokförslag från och 
omdömen av lärare och elever. Church menar att dessa personliga inlägg bidrar till ett 
ökat läsintresse. Ett annat sätt att förespråka läsning är att publicera aktuella händelser 
på webbplatsen, exempelvis författarbesök. En uppföljning på webbplatsen av dessa 
händelser är av stor vikt för att eleverna på ett enkelt och lättillgängligt sätt ska kunna ta 
del av resultatet. Church menar även att skolbiblioteket och bibliotekarien bör arbeta för 
att göra e-böcker lättillgängliga både via skolan och hemmet. Detta bidrar då till att man 
kan läsa gemensamt i en större grupp eller tillsammans med föräldrarna. Likt Valenza 
nämner Church hur man med hjälp av bloggandet kan underlätta kommunikationen med 
varandra (ibid., s. 11f.).  
 
Att använda Internet för att förmedla böcker och förespråka läsning är även något som 
Tveit berör. Ett exempel som nämns är möjligheten att publicera sina egna texter 
virtuellt och sedan låta andra bygga vidare på texten. Denna metod kan uppmuntra 
användarna till att både läsa och skriva menar Tveit (Tveit 2004, s. 129). Ett exempel 
där man tillämpat detta tillvägagångssätt är webbplatsen Dark Lethe, ansvarig utgivare 
är Leonie Winson. På webbplatsen skriver Winson: “Rather than putting up a finite 
piece of work we wanted to develop the work collectively taking advantage of the 
interactive nature of the web and wonders of electronic communication.” (Winson 
2004).  
 
Andra sätt att arbeta virtuellt med litteraturförmedling som Tveit nämner är 
diskussionsforum. Genom ett online-forum kan man mötas, om än inte fysiskt, och de 
åsiktsutbyten och debatter som där förs finns tillgängliga för alla. Hon påpekar att en 
livlig bokdebatt kan ”stimulera läslusten” (Tveit 2004, s. 132). Dessa fora kan också 
fungera som stöd när det gäller val av böcker genom att man kan ta del av andras åsikter 
(ibid., s. 132ff.).  Även om detta inte är ett vanligt förfarande än på bibliotekens 
webbplatser, menar Tveit att det ligger i tiden, eftersom ”teknologien har vist seg ikke å 
være litteraturens fiende, men tvert imot dens medspiller” (ibid., s. 134).  
 
I likhet med Tveit lyfter Kuick fram tanken om att bilda boksamtalsgrupper på Internet, 
genom att skapa en hemsida där diskussioner kan föras online utifrån olika boktitlar. 
Detta skulle ge läsare från vitt skilda ställen möjlighet att träffas virtuellt och chansen 
att möta någon som läst samma bok skulle bli betydligt större än via en lokalt 
organiserad (fysisk) bokcirkel (Kuick 2005, s. 87f.).  
 
Sammanfattningsvis tycks USA vara på frammarsch och utgör ett gott exempel vad 
gäller virtuellt arbete med skönlitteratur inom skolbiblioteksväsendet. Sverige, däremot, 
menar vi tycks vara på efterkälken inom detta område; ett område som därmed har en 
stor utvecklingspotential. Med tanke på ungdomars frekventa nyttjande av olika 
communities6 ligger det i tiden att utveckla liknande tjänster inom 
skolbiblioteksväsendet även i Sverige. Detta är följaktligen något de aktuella eleverna 
kan komma att trycka på som ett område för bibliotekarien att utveckla i sitt arbete med 
skönlitteratur.  
  

                                                 
6 ”Internetbaserad sammanslutning av individer med gemensamt intresse” (Nationalencyklopedin 2008b) 
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3 Undersökningens inspiration och teori 
 
Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka uppfattningar av ett visst fenomen, 
nämligen gymnasieelevers uppfattningar om gymnasiebibliotekariers arbete med 
skönlitteratur, har inspiration hämtats från det fenomenografiska området. Enligt 
Ference Marton, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och myntare av själva 
begreppet fenomenografi, och Shirley Booth, professor i pedagogik vid Lunds 
universitet, ska fenomenografi varken ses som en renodlad teori eller metod. Det 
handlar mer om att anamma ett speciellt sätt att bedriva forskning. De poängterar att 
ansatsen främst är lämplig för forskningsfrågor som har med pedagogik och lärande att 
göra (Marton & Booth 2000, s. 146f.), något vi har tagit fasta på i denna undersökning.  
 
Vidare har uppsatsens syfte just med den pedagogiska aspekten att göra, nämligen om, 
och i så fall hur, gymnasiebibliotekarien kan arbeta mer medvetet pedagogiskt med 
skönlitteratur. Därför har vi även valt pedagogiska teorier med konstruktivistisk 
inriktning som teoretisk bakgrund. Dessa teorier har med individens lärande att göra. Då 
de aspekter vi fokuserar på i uppsatsen, exempelvis bildning och samtal på bibliotek, i 
likhet med konstruktivistiska teorier, betonar individens unika väg mot kunskap och 
lärande kan teorierna komma att vara användbara.  
 
3.1 Fenomenografi 
 
Fenomenografi handlar om att fånga en människas uppfattning av sin egen verklighet, 
det vill säga det handlar om enskilda människors upplevelser istället för att nå objektiv 
kunskap om verkligheten. Det förstnämnda, att få en individs subjektiva upplevelse av 
ett specifikt fenomen benämns inom fenomenografin andra ordningens perspektiv. Det 
andra, att nå objektiv kunskap och fakta om verkligheten, kallas inom fenomenografin 
för första ordningens perspektiv. Skillnaden dem emellan har således med individens 
erfarande att göra. Det är denna aspekt andra ordningens perspektiv behandlar. Första 
ordningens perspektiv bortser istället från den delen och försöker beskriva verkligheten 
som den är, inte som den erfars av någon. Inom fenomenografisk forskning intresserar 
man sig följaktligen för andra ordningens perspektiv och söker efter variationer i 
uppfattningar (Larsson 1986, s. 12; Marton & Booth 2000, s. 154ff.). Forskarens roll 
enligt fenomenografin och andra ordningens perspektiv handlar om att bortse från sitt 
eget sätt att se på ett visst fenomen och istället se det från den undersöktes perspektiv 
(Marton & Booth 2000, s. 158f.). Ett citat som väl belyser vad fenomenografi handlar 
om är: 
 

En gemensam nämnare för den fenomenografiska forskningen är framför allt att 
den utgår från att människor har olika uppfattningar av företeelser och objekt i 
världen. Olikheter i uppfattning förklaras av att olika människor gör olika 
erfarenheter genom att de har olika relationer till världen. Människor gör sedan 
olika analyser och erhåller olika kunskap om dessa företeelser och objekt. 
Fenomenografins forskningsintresse är att beskriva dessa olikheter – dvs 
variationer i uppfattningar som resultat (Alexandersson 1994, s. 120).     

 
Det är detta som gör att vi har inspirerats av fenomenografin i vår undersökning; vi 
söker variationer i elevers uppfattningar om, och i så fall hur, gymnasiebibliotekarien 
kan arbeta mer medvetet pedagogiskt med skönlitteratur. Detta för att få en så bred bild 
av området som möjligt och vår förhoppning är att resultatet leder till olika konkreta 
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förslag på hur arbetet kan ske. Fenomenografi är, som tidigare nämnts, en ansats som 
speciellt lämpar sig för undersökningar som har fokus på pedagogiska miljöer, (Marton 
& Booth 2000, s. 147), vilket är ännu ett skäl till att denna har fungerat som 
inspirationskälla.  
 
Själva begreppet fenomenografi myntades, som tidigare nämnts, 1981 av forskaren 
Ference Marton och grunden till denna forskningsansats lades under 1970-talets början 
av en forskargrupp, verksam inom det pedagogiska området, vid Göteborgs universitet. 
Deras projekt, TIPS-projektet (Tillämpad Inlärningspsykologi och Studiefärdighet), 
fokuserade på kvalitet istället för kvantitet. Forskningsämnet var studiefärdighet och 
metoden intervju. Forskningsgruppens intresseområde var hur intervjurespondenterna 
uppfattade olika aspekter av ett visst fenomen, i detta fall studiefärdighet, på skilda vis.  
I analysen av det insamlade materialet, det vill säga de transkriberade intervjuerna, 
fokuserade de på likheter och skillnader i respondenternas uppfattningar av 
studiefärdighet. Gruppen kom i slutskedet av projektet att kallas INOM-gruppen på 
grund av den forskningsrapport i bokform de publicerade utifrån sitt insamlade material, 
Inlärning och omvärldsuppfattning (Alexandersson 1994, s. 111ff.).  
 
Uppfattning är således ett centralt begrepp inom fenomenografin, men då åsyftas 
uppfattning av ett fenomen och inte uppfattning om ett fenomen.  Skillnaden kan tyckas 
oväsentlig, men i själva verket är den avgörande för vad det är man egentligen 
efterfrågar. Efterfrågas en människas uppfattning om någonting är det dennas åsikt eller 
värderingar om detta någonting man söker; åsikten behöver inte bygga på det som är 
självupplevt. Efterfrågar man däremot en människans uppfattning av någonting är det 
dennas upplevelse av ett visst fenomen man eftersträvar, således ”det grundläggande 
sätt på vilket individen förstår fenomenet” (Uljens 1989, s. 10). 
 
3.2 Konstruktivism 
 
Det faktum att alla individer har olika erfarenheter och olika sätt att se på olika fenomen 
är något man bör ta hänsyn till som bibliotekarie, och därmed utgå från varje enskild 
individ i sitt arbete. Varje människas unika komposition är även något 1994 års 
läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) poängterar: ”Skolans uppgift är att låta 
varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 
genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lpf94 1994, s.5). Med detta i åtanke bör 
därmed synen på individen som unik vara en tanke som genomsyrar en bibliotekaries 
arbete, och då i synnerhet en gymnasiebibliotekaries. Som gymnasiebibliotekarie är man 
en del av skolans undervisning, och arbetar på ett sätt som en pedagog, bland annat 
genom att finnas tillgänglig för eleven som ett stöd, en handledare. Enligt Christer 
Stensmo, docent i pedagogik, har den syn en pedagog har på kunskapsbildning och 
lärande en avgörande roll för dennes arbetssätt (Stensmo 2007, s. 39). Därför menar vi 
att det även är av stor vikt för en bibliotekarie, i egenskap av pedagog, att identifiera sin 
syn på kunskap. Detta för att på bästa sätt tillämpa den i sitt arbete, ett arbete som 
påverkar eleven och dennas aktivitet i biblioteket. 
Efter de besök på olika typer av bibliotek som vi gjort under utbildningens gång är 
synen på människan som unik och med unika behov starkt framträdande hos 
bibliotekarier. Därför menar vi att konstruktivistiska teorier med fördel kan tillämpas i 
en bibliotekaries arbete, eftersom dessa teorier poängterar en människas unika 
kunskapsbyggande. Som tidigare nämnts i kapitel 2 Tidigare forskning poängteras av 
flera aktörer inom biblioteksväsendet att man som bibliotekarie bör individanpassa sig 
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efter varje unik användare, i denna undersöknings fall elev. Därför menar vi att man på 
ett vis nyttjar konstruktivistiska teorier i sitt dagliga arbete som bibliotekarie, oavsett 
man är medveten om det eller ej.  Men vad innebär då dessa teorier mer specifikt? 
 
Det centrala inom konstruktivismen är antagandet att individen själv aktivt skapar sin 
egen kunskap. Enligt Paul Ernest, forskare inom matematikdidaktik och professor 
emeritus vid University of Exeter i Storbritannien, bygger konstruktivismen på 
metaforen konstruktion; det handlar om ”att bygga upp strukturer av redan existerande 
delar” (Ernest 1998, s. 22). Eftersom individen själv skapar sin egen kunskap kan 
kunskap således inte överföras från en person till en annan, utan kräver aktivitet av 
individen för att den ska kunna inlemmas i dennas redan existerande kunskapsstruktur 
(ibid., s. 22f.). Inom det konstruktivistiska området finns ett flertal olika inriktningar. De 
som kommer att presenteras i denna uppsats är individuell konstruktivism med rötter i 
kognitivismen, med den schweiziska kunskapsteoretikern Jean Piaget i spetsen, samt 
social konstruktivism ur ett sociokulturellt perspektiv, med den ryske psykologen Lev 
Vygotskij som dess främsta representant. Dessa har valts därför att de representerar 
olika delar av konstruktivismen och poängterar olika sätt för individen att nå kunskap.  
 
3.2.1 Individuell konstruktivism 
 
Piaget har funnit inspiration till sin teori om individens utveckling och lärande främst 
inom biologins område, från Charles Darwin och idén om det naturliga urvalet, men 
även inom kognitivismen. Den tanke om individens strävan efter jämvikt, som är 
grunden i Piagets teori, är i mångt och mycket förankrad i biologiska begrepp såsom 
adaptation (se beskrivning nedan) (Stensmo 2007, s. 157). Vad gäller kognitivismen har 
Piaget tagit fasta på dess grundtanke och ser individens intellektuella utveckling som 
särskiljd det samhälle denna lever i. Således sätts själva tänkandet i fokus, vilket inte 
anses påverkas nämnvärt av sociala relationer och interaktion med andra (Säljö 2000, s. 
56f.).  
 
Piaget har följaktligen en individuellt konstruktivistisk uppfattning om hur individen 
tillägnar sig kunskap. Han menar att varje individ själv skapar en egen bild av 
omvärlden utifrån sin egen kunskap och sitt eget lärande. Utvecklingen startar 
följaktligen i individens inre. Därmed är utvecklingen inte avhängig det samhälle eller 
den omgivning individen lever och verkar i, även om Piaget menar att individen 
konstant försöker uppnå en jämvikt med sin omvärld. Det är detta som karakteriserar en 
individs lärande, men kunskapen som bildas skulle även kunna skapas i en annan 
kontext eller ett annat samhälle (Illeris 2001, s. 26ff). Individens strävan efter jämvikt 
illustrerar Piaget i sin schemateori: ”Ett schema är en inre åskådnings- eller 
förståelseform av en yttre verklighet” (Stensmo 2007, s. 38). I denna teori tar Piaget upp 
begreppet adaptation, med vilket han syftar på olika sätt av anpassning. Adaptation 
innefattar i sin tur två skilda processer; båda pågår kontinuerligt och balansen dessa två 
emellan måste bibehållas. En av processerna är den Piaget kallar assimilation, som 
handlar om att individen anpassar omgivningen efter sig själv och sina rådande 
kognitiva strukturer. Denna process leder till en utökning av individens befintliga 
kunskap medan den andra processen, ackommodation, leder till att den befintliga 
kunskapen förändras. Ackommodation handlar om att individen anpassar sig och sina 
kognitiva strukturer efter omgivningen. Hur kan då skillnaden dessa processer emellan 
bättre beskrivas? I den förstnämna, assimilation, behåller individen sin kunskapsstruktur 
och bygger även ut denna, men i det andra fallet, ackommodation, förändrar individen 
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sin kunskapsstruktur och bygger om denna (Illeris 2001, s. 26ff.). Det faktum att man 
själv aktivt skapar sitt eget lärande för med sig att alla individer har olika kognitiva 
strukturer och ingens lärande är den andras likt.  
 
Piaget ser följaktligen individen som aktiv i sitt kunskapssökande; han menar att 
individen lär sig nya saker genom att själv aktivt handla och få nya erfarenheter. Piaget 
påpekar således att man som pedagog bör fokusera på hur individen lär sig saker istället 
för vad den lär sig; man bör som pedagog försöka släppa på kontrollen och strukturen 
till förmån för en mindre strukturerad form av undervisning. Individen bör själv ges 
möjlighet att experimentera och upptäcka saker på egen hand, med viss handledning 
(Stensmo 2007, s. 161f.). Piaget menar följaktligen att det är ”eleven som skall vara 
aktiv, inte lärare” (ibid., s. 162). Enligt detta perspektiv blir därmed pedagogens roll av 
en mer handledande karaktär. Detta synsätt kan komma att vara applicerbart i vår 
undersökning då det kan kopplas till vilken roll bibliotekarien intar i interaktionen med 
eleven och även vilken nivå av aktivitet som eleven har. Bibliotekarien bör, enligt detta 
synsätt, i sitt arbete ha i åtanke att varje individ är unik, så även dennas sätt att tänka. 
Det är därför av stor vikt att bibliotekarien utgår från varje enskild individ och arbetar 
på ett vägledande sätt, så att eleven är den som främst är aktiv och utforskande. Detta 
sätt att arbeta förutsätter även att man som bibliotekarie inte har en tydligt strukturerad 
mall att arbeta utifrån, utan, som sagt, anpassar sitt sätt efter eleven som finns framför 
en; varje elev får sin egen speciella mall. Bibliotekarien bör, i enlighet med denna teori, 
därför lägga störst fokus vid individen, och inte arbeta utifrån olika 
gruppkonstellationer. Detta kan i praktiken innebära att bibliotekarien låter eleven 
arbeta självständigt i sitt sökande efter intressant litteratur, men finns där som stöd 
under processen. Eftersom vi i vår undersökning fokuserar på hur eleven upplever 
bibliotekariens arbete med skönlitteratur är det av störst intresse hur eleven uppfattar 
bibliotekarien, sig själv och sin egen aktivitet i gymnasiebiblioteket. Vilken roll intar 
eleven, och vilken intar bibliotekarien? Utgör bibliotekarien det stöd eleven upplever att 
denna behöver angående sin läsning eller upplevs det att bibliotekarien behöver lägga 
större fokus på individen och dennas behov i sitt arbete med skönlitteratur? Upplevs 
aktiviteter såsom boksamtal som onödiga då eleven menar att denna lär sig bäst på egen 
hand? Detta är frågor som vi i vår undersökning använder den individuella 
konstruktivismen som teori att ta avstamp från vid analysen av resultatet.  
 
3.2.2 Social konstruktivism 
 
Vygotskij tar, i likhet med Piaget, till viss del avstamp i kognitivismen. Det finns dock 
en väsentlig skillnad dem emellan; Vygotskij tillskriver samhället och omgivningen en 
mycket stor vikt vad gäller en individs lärande, istället för, som Piaget, att endast 
fokusera på individens inre. Vygotskij lägger således fokus på interaktionen och 
samspelets roll för en individs intellektuella utveckling (Säljö 2000, passim.).  
 
Enligt Vygotskij är människan först och främst en social varelse och det samspel hon 
har med omgivningen är alltid format av det samhälle hon lever i. Man föds som 
människa in i ett samhälle med en redan existerande kultur, vilken man efterhand 
anpassar sig efter. Detta sker främst genom interaktion med andra, genom vilken man 
lär sig saker och efterhand blir alltmer självständig i sina tankegångar. Vygotskij menar 
därmed att den sociala eller samhälleliga aspekten föregår individens utveckling och är 
en förutsättning för denna och dess utformning. Människan föds inte som en 
självständig individ, utan är till en början starkt beroende av andra människor i sin 
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närmaste omgivning och genom att interagera med dessa människor lär sig individen att 
förstå och tolka sin omvärld. Enligt ett sociokulturellt perspektiv spelar språket och 
mellanmänsklig kommunikation således en central roll för en individs utveckling. 
Genom kommunikationen och språket tillägnar sig individen ett visst tankesätt som är 
existerande inom den kultur denna föds i; kunskapen utvecklas inom ramen för ett visst 
samhälles sätt att tänka och verka (ibid., passim.).  
 
Vygotskij intresserade sig för hur man som pedagog kan arbeta för att stimulera en 
individs utveckling och lärande på bästa möjliga sätt. Han kom fram till att pedagogen 
och eleven båda skulle vara aktiva i detta arbete; pedagogens främsta uppgift var enligt 
Vygotskij att utmana eleven. Vygotskij presenterade därmed begreppet ”den närmaste 
utvecklingszonen”. Dess innebörd kan förstås på följande sätt: zonen representerar ett 
avstånd, vars ena sida representerar vad individen kan klara själv. Den andra sidan 
representerar vad individen är kapabel till med stöd från andra individer. Lärandet 
stimuleras hela tiden genom utmaningar som sträcker sig lite över individens normala 
kunskapsnivå (Bråten & Thurmann-Moe 1998, s. 107ff.). Enligt Moshman har 
Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen inspirerat en annan riktning inom 
konstruktivismen: den dialektiska. Inom denna riktning av konstruktivismen menar man 
att individen behöver stöd, handledande, i sitt kunskapsbildande, och inte kan överges 
till att helt utforska fenomen själv. Metoden som används för att avhjälpa detta benämns 
”scaffolding”, efter det engelska ordet för byggnadsställning. Metoden bygger således 
på metaforen om kunskapsbildande som en byggnadsställning; handledarens roll 
förminskas allteftersom eleven blir mer självständig precis som en byggnadsställning 
kan avlägsnas allteftersom byggnaden färdigställs (återgivet i Bråten & Thurmann-Moe, 
s. 110f.).  
 
Den mellanmänskliga kommunikationen är därmed central för en individs lärande och 
utveckling enligt social konstruktivism. I ett pedagogiskt sammanhang kan detta visa 
sig i nyttjandet av diskussioner och samarbete i olika grupper. Dessa olika typer av 
samtal kan sedan leda till skapandet av gemensamma uppfattningar utifrån de 
deltagande individernas olika synsätt (Ernest 1998, s. 27ff.). Socialkonstruktivister 
lägger således tyngdpunkten vid de sociala relationerna, det vill säga gruppens 
betydelse, för en individs läroprocess och i likhet med den individuella 
konstruktivismen anses pedagogens roll vara av en handledande karaktär (Illeris 2001, 
s. 114; Bråten & Thurmann-Moe, s. 110f.). Även denna inriktning av konstruktivism 
kan komma att fungera i vår undersökning. I likhet med den individuella 
konstruktivismen bör bibliotekarien, som tidigare nämnts, inta en vägledande roll i 
arbetet med eleven, som är den som främst ska vara aktiv. Den väsentliga skillnaden är 
dock tillvägagångssättet. Enligt detta synsätt är dialogen av mycket stor vikt, så även 
samarbete och diskussioner elever emellan – de kan lära av varandra. I en bibliotekaries 
praktik kan detta nyttjas bland annat genom boksamtal i grupp. Därigenom kan eleverna 
dra nytta av varandras olika perspektiv för att bilda en mer komplett bild av det 
fenomen som diskuteras. Detta är således den del av den sociala konstruktivismen som 
vi tar avstamp från i vår undersökning – ser eleven främst fördelar med aktiviteter i 
grupp såsom boksamtal? Menar eleven att diskussion leder till en mer heltäckande bild 
av ett fenomen och att denna inte själv skulle kunna alstra denna kunskap? Ser eleven 
bibliotekarien som en guide i bokdjungeln, och utmanar bibliotekarien eleven i dennas 
läsande? Ser eleven sig själv som aktiv i sitt sökande efter kunskap genom 
skönlitteratur? 
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4 Metod 
 
Vi har, som tidigare nämnts, hämtat inspiration från det fenomenografiska området. 
Detta då det vi intresserar oss för är variationer i uppfattningar, vilket är 
fenomenografins intresseområde. Inom fenomenografin används främst den kvalitativa 
intervjun som datainsamlingsmetod (Alexandersson 1994, s. 120ff.), vilket även är fallet 
i vår undersökning.  
 
4.1 Urval och kvalitativa intervjuer 
 
Som datainsamlingsmetod har således den kvalitativa intervjun använts i 
undersökningen. Strukturen på denna kan, enligt fenomenografin, vara olika från 
undersökning till undersökning, men den halvstrukturerande intervjun är den mest 
förekommande. I denna undersökning har vi valt en förhållandevis välstrukturerad 
intervjuform, men frågorna är fortfarande öppna utan bestämda svarsalternativ (se 
Bilaga 1), i enlighet med fenomenografin (Alexandersson 1994, s. 123).  
 
Intervjuer genomfördes med nio elever vid tre kommunala gymnasieskolor i södra 
Sverige, det vill säga tre elever per gymnasieskola. Detta för att få elevernas uppfattning 
om respektive gymnasiebibliotekaries arbete med skönlitteratur på skolan och om, och i 
så fall hur, det skulle kunna utvecklas i enlighet med uppsatsens syfte. Vi valde att göra 
intervjuer med tredjeårselever, således de som läser sitt sista år på gymnasiet och som är 
minst 18 år fyllda. I det stadiet har de då genomgått samtliga årskurser på skolan och 
förhoppningsvis hunnit bilda sig en ordentlig uppfattning angående det aktuella 
skolbiblioteket och det arbete som bibliotekarien där bedriver.  
 
Inom fenomenografin strävar man, som tidigare nämnts, efter att få olika uppfattningar 
av ett fenomen; här är variation i respondenternas utsagor av stor vikt. Detta är viktigt 
att ha i åtanke innan valet av undersökningsdeltagare sker (ibid., s. 122f.). För att få den 
variation som eftersträvas inom fenomenografin valde vi medvetet att tillfråga två 
motpoler om medverkan i undersökningen: en gymnasieskola där 
gymnasiebibliotekarien enligt utsago arbetar aktivt med skönlitteratur och en 
gymnasieskola där bibliotekarien arbetar betydligt mindre aktivt med detta område. Två 
övriga gymnasieskolor, där hur bibliotekariens arbete med skönlitteratur bedrivs var 
okänt för oss, tillfrågades om medverkan. Den ena tackade ja. Kontakt med 
undersökningsdeltagarna togs via ansvarig gymnasiebibliotekaries e-post funnen på 
gymnasieskolans hemsida. Ett brev skickades (se Bilaga 2), i vilket undersökningen 
beskrevs och motiverades och preliminär tidpunkt för utförande av intervjuerna gavs. I 
detta brev utlovades deltagarna även konfidentialitet vad gäller personliga uppgifter. 
Gymnasiebibliotekarien ombads i detta brev att skicka ut en förfrågan till skolans elever 
om medverkan i undersökningen. Det förde med sig att vi inte hade någon direkt 
möjlighet att påverka urvalet av elever gällande variationsaspekten. Urvalet blev trots 
detta varierat vad gäller kön, bibliotekserfarenhet (av det aktuella gymnasiebiblioteket) 
samt ämnesinriktning. Detta föreföll vara en slump enligt samtal med bibliotekarierna. 
Om det hade visat sig att urvalet inte hade blivit tillräckligt varierat hade intervjuer med 
fler elever kunnat genomföras för att få den variation som eftersträvas inom 
fenomenografin. I samband med medgivande för deltagande i vår undersökning 
skickades de aktuella intervjufrågorna via e-post till respektive gymnasiebibliotekarie, 
för att ge bibliotekarier respektive elever en chans att förbereda sig inför intervjun.  
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Innan intervjuerna med eleverna genomfördes var vår tanke att göra en intervju med 
gymnasiebibliotekarien på respektive skola. Detta för att få en bild av hur bibliotekarien 
själv uppfattar arbetet med litteraturförmedling i dagsläget. I praktiken fungerade detta 
dock endast på två av skolorna, då den tredje bibliotekarien inte hade möjlighet att 
intervjuas innan intervjuerna med eleverna gjordes. Dock genomfördes en intervju med 
bibliotekarien i efterhand, vilket inte anses ha påverkat resultatet. Detta då det material 
vi inhämtat från intervjuerna med eleverna på skolan visat sig vara ett tillräckligt 
underlag även efter intervjun med bibliotekarien.  
 
Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna om syftet med 
undersökningen och om att personuppgifterna skulle komma att behandlas 
konfidentiellt. Intervjuerna bandades, med respondenternas medgivande, för att kunna 
skrivas ut ordagrant och för att få med så mycket detaljer som möjligt, som brukligt 
inom fenomenografin (Alexandersson 1994, s. 123f.). Efter genomförande av 
intervjuerna gavs respondenterna möjlighet att ställa frågor och de fick även våra 
kontaktuppgifter för eventuella kommande frågor. Dessa moment, att informera 
deltagarna om undersökningen, dess syfte och användningsområde, ingår i det Trost 
benämner informerat samtycke (Trost 2005, s. 104f.). Vid samtliga intervjuer ställdes 
intervjufrågorna av samma person medan den andra förde anteckningar. Detta för att i 
möjligaste mån undvika att frågorna ställdes på olika sätt och för att underlätta för 
respondenten som endast behövde fokusera på en person. Dock ställdes följdfrågor av 
båda uppsatsförfattarna för att få med så många aspekter och nyanser som möjligt. Att 
anteckningar fördes trots att intervjuerna bandades berodde på författarnas tidigare 
erfarenheter av tekniska missöden. På detta sätt förekom respondentens utsaga i två 
exemplar, det ena dock mer utförligt än det andra.  
 
Platsen för intervjuerna på den första gymnasieskolan var bibliotekariens arbetsrum. Det 
var en tyst lugn och avskiljd miljö, vilket ofta rekommenderas som intervjuplats (Trost 
2005, s. 44). Dock innebar det i bibliotekariens fall att kortare avbrott förekom vid 
några tillfällen, då elever efterfrågade hjälp. För en elevs del innebar det att 
bibliotekarien vid något tillfälle kom in och fällde en kommentar kring undersökningen. 
Detta tycktes inte påverka eleven nämnvärt, då denna verkade obekymrad av det. Vad 
gäller placeringen vid intervjuerna på den andra gymnasieskolan var den mindre bra än i 
det första fallet. Detta då intervjuerna genomfördes i skolbiblioteket, med andra elever 
och personal på skolan runt omkring. Bibliotekarien påverkades inte nämnvärt av detta, 
men det är svårare att avgöra om så var fallet även vad gäller intervjuerna med eleverna. 
Dock var eleverna väldigt fokuserade vid oss som intervjuare och tyckte inte bekymras 
av övriga runt omkring, vilket var positivt. Ljudet omkring oss påverkade inte heller 
inspelningarna av intervjuerna negativt. I det tredje fallet genomfördes tre av 
intervjuerna utanför skolbiblioteket, i ett uppehållsrum respektive ett klassrum. Den 
sista intervjun gjordes i en tom läsesal i biblioteket. Trots andra personers närvaro vid 
tillfället för intervjuerna förlöpte de bra och utan distraktioner. Inte heller i dessa fall 
påverkades inspelningarna av intervjuerna negativt.  
 
Den tid vi avsatte och beräknade för respektive intervju var 30 minuter. Detta visade sig 
i vissa fall vara i underkant och i andra i överkant. Således var vissa respondenter mer 
öppna och vältaliga än andra. Andra var svårare att intervjua, då de tyckte sig ha lite 
erfarenhet av det de blev tillfrågade om och därför inte riktigt visste vad de skulle svara. 
Detta medförde att vi fick ställa olika varianter av samma fråga till en och samma 
respondent för att få ett så uttömmande svar som möjligt. Intervjuguiden fungerade i 
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övrigt relativt bra, dock fick vi lägga till vissa följdfrågor för att få ett innehållsrikt 
material.  
 
4.2 Analys enligt fenomenografin 
 
På grund av att alla intervjuer som genomfördes transkriberades ordagrant i 
fenomenografins anda, som tidigare nämnts, blev analysmaterialet stort. Till en början 
satte vi oss därför väl in i materialet så att vi ”lärde känna” det.  Detta moment handlar 
om att inte bara begränsa sig till det som är transkriberat; man måste även läsa mellan 
raderna (Larsson 1986, s. 37).  För att ordna materialet använder man sig inom 
fenomenografin av kategorier, så skedde även i detta fall. Enligt Alexandersson växer 
kategorierna fram allteftersom man lärt känna materialet och kan se dess mönster 
(Alexandersson 1994, s. 125f.). I vårt fall utgick vi från våra frågeställningar och 
undersökte materialet utifrån en frågeställning i taget. Arbetet var till en början diffust 
och kategorierna övergick i varandra, ett problem som efterhand tillrättalades genom 
ytterligare genomgång av materialet. Inom respektive kategori ska man sedan söka 
likheter och skillnader i intervjupersonernas utsagor. Detta sker lämpligen genom att 
ställa intervjuutsagornas meningsinnehåll mot varandra (ibid., s. 125f.), vilket även 
gjordes i vår undersökning. Vidare vad gäller kategorierna är det viktigt att ha i åtanke 
att de ska belysa materialet, och den variation som däri finns, så väl som möjligt. Det är 
även av yttersta vikt att det finns en markant skillnad mellan varje kategori (Larsson 
1986, s. 38). Som tidigare nämnts är detta något vi har arbetat för att nå på bästa sätt. 
Marton och Booth nämner tre kriterier för dessa beskrivningskategorier. För det första 
bör varje kategori ha en klar och tydlig koppling till fenomenet i fråga, men samtidigt 
vara tydligt åtskiljd övriga kategorier. För det andra bör relationen kategorierna emellan 
präglas av logik, oftast i form av en hierarkisk ordning: kategorierna rangordnas. För det 
tredje poängterar Marton och Booth att kategorisystemet ska innefatta lägsta möjliga 
antal kategorier för att det ska vara överskådligt, men ändå väl representera det 
insamlade materialet (Marton & Booth 2000, s. 163). Vad gäller det andra kriteriet kan 
kategorisystemet även vara horisontalt. Ett sådant system kännetecknas av likvärdighet 
kategorierna emellan, i motsats till ett hierarkiskt (Uljens 1989, s. 47). Det är den 
sistnämnda typen av system som vi använt oss av i denna undersökning, eftersom det 
inte går att rangordna våra beskrivningskategorier; de är jämbördiga.  
 
Validitet och reliabilitet är begrepp som bör diskuteras i en vetenskaplig undersökning. 
Validitet handlar om huruvida man i undersökningen verkligen har mätt det man sagt att 
man skulle mäta. Reliabilitet har med noggrannheten i mätningen att göra 
(Alexandersson 1994, s. 128f.; Uljens 1989, s. 52). Vad gäller dessa båda begrepp utgör 
de ofta ett orosmoment i kvalitativ forskning eftersom resultatet i denna typ av 
forskning baseras på forskarens tolkning av det insamlade materialet. ”Detta 
[tolkningen; vår anm.] kan inte göras mekaniskt utan det kräver ett tolkande subjekt, 
som får väga uttalande mot uttalande och se till kontexten för att förstå innebörden. 
Problemet blir då huruvida forskarens tolkning är rimlig och inte representerar dennes 
högst privata uppfattning.” (Larsson 1986, s. 38).  Detta problem kan dock kringgås 
genom att resultatet genomgås av en oberoende forskare. Når denne samma, eller 
liknande, resultat blir validiteten högre. Dock poängterar Larsson att samma material 
kan leda till olika kategorisystem och att en oberoende forskare lika väl skulle kunna 
skapa andra kategorier än de ursprungliga. Detta anser Larsson dock inte vara negativt, 
eftersom nya mönster då kan bli skönjbara och kan tillföra analysen nya möjligheter 
(ibid., s. 37f.). För att belysa de skapade beskrivningskategoriernas trovärdighet och för 
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att visa på att de verkligen representerar det insamlade materialet används ofta citat från 
de genomförda intervjuerna (Alexandersson 1994, s. 129). En oberoende granskning av 
materialet av en utomstående bedömare har inte skett angående vår studie. Detta 
eftersom vi är två som har analyserat materialet. Två bedömningar har således ändå 
gjorts, vilket ansetts vara tillräckligt. Dock har möjligheten att använda citat från 
intervjuerna för att på bästa sätt representera materialet nyttjats frekvent. Detta för att nå 
en så hög trovärdighet som möjligt i undersökningen.  
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5 Resultat och analys 
 
I presentationen av undersökningens resultat utgår vi från våra frågeställningar och 
deras ordningsföljd, det vill säga vi börjar med att redovisa bibliotekariernas tankar om 
sitt arbete med skönlitteratur för att därefter gå in på elevernas tankar om detsamma. 
Inledningsvis, vad gäller både bibliotekarier och elever, beskrivs deras upplevelser av 
vikten av att läsa skönlitteratur och vad denna kan bidra till, utvecklings- och 
bildningsaspekten diskuteras. Tyngdpunkten av framställningen läggs på eleverna och 
deras upplevelser om, och i så fall hur, bibliotekariens arbete med skönlitteratur kan 
utvecklas, i enlighet med undersökningens syfte. För att kunna se hur arbetet kan 
utvecklas krävs dock en viss förkunskap om hur arbetet uppfattas i dagsläget, av 
bibliotekarier respektive elever, vilket uppsatsens två första frågeställningar behandlar. 
Denna del kommer dock att hållas betydligt mer kortfattad än uppsatsen huvuddel: 
arbetets utvecklingspotential.  
 
De tre gymnasiebibliotekarier som ingår i undersökningen har arbetat olika antal år 
inom yrket, spannet sträcker sig mellan 10 och 30 år. De har arbetat på respektive skola 
under merparten av sina år inom yrket. På respektive gymnasiebibliotek arbetar även en 
biblioteksassistent. Samtliga elever är minst 18 år fyllda och läser sitt sista år på 
gymnasieskolan. Vad gäller skolornas storlek skiljer denna sig något åt. Variationen 
ligger i detta fall mellan 600 och omkring 1000 elever.  
 
Bibliotekarierna kommer för enkelhetens skull fortsättningsvis benämnas B1 
(Bibliotekarie 1), B2 (Bibliotekarie 2) samt B3 (Bibliotekarie 3). Eleverna kommer att 
kallas E1 (Elev 1), E2 (Elev 2) och så vidare fram till och med E9 (Elev 9). E1-E3 hör 
ihop med B1, E4-E6 hör ihop med B2 och slutligen hör E7-E9 ihop med B3. Vad gäller 
bibliotekarierna används i framställningen inga personliga pronomen som skulle kunna 
identifiera bibliotekariens könstillhörighet. Skälet till detta är att de aktuella skolorna 
och skolbiblioteken skulle kunna vara lättare att identifiera om bibliotekariernas 
könstillhörighet var känd. I de citat där bibliotekariens namn nämns eller ett personligt 
pronomen används istället utesluts dessa och ersätts med respektive bibliotekaries 
förkortning, det vill säga B1, B2 eller B3 inom hakparentes. Inte heller eleverna 
namnges, däremot används personliga pronomen eftersom mängden elever på skolorna 
är så pass stor så det är omöjligt att identifiera vilka elever som medverkar i 
undersökningen endast utifrån deras könstillhörighet. Vid utelämning av ord eller satser 
i citaten används […] istället för som nu brukligt endast tre punkter utan hakparentes. 
Detta för att tre punkter utan hakparentes istället används vid de tillfällen då 
respondenten gör en paus i sitt tal.  
 
5.1 Bibliotekarierna 
 
Alla de tre bibliotekarier vi intervjuade uttryckte att läsning av skönlitteratur är viktigt 
för individens empatiska utveckling och förståelse av andra människor och deras 
situation. Dock lade B1 till att läsning av skönlitteratur ”inte är absolut nödvändigt för 
att bli en bättre människa”. B2, som betonade vikten av att läsa betydligt starkare, sade 
att ”där finns ju grunden till så väldigt mycket […] det borde läggas mer tid på det, även 
på gymnasienivå”. Bildningsaspekten togs vidare upp i B2: s följande utsago: 
 

Det är jätteviktigt, jag tänker på den här mannen som finns på… inom Högskolan i 
Jönköping som var… [Alsheimer; vår anm.] som har pekat på att man har… kan 
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inte relatera till, ja namn som Kafka och så vidare. Det är ju faktiskt nånting […] 
du kan behöva ta med dig för att skapa bilder av samhället som det ser ut idag. Det 
finns ju så mycket i detta. 

 
Eftersom samtliga bibliotekarier tillskrev skönlitteratur relativt stor vikt för individen, hur 
upplever de då sitt arbete med skönlitteratur idag?  
 
5.1.1 Egen pedagogik/elevens roll 
 
Bibliotekariernas tankar om pedagogik visade sig vara svårformulerade för dem själva. 
Dessa tankar fanns dock underliggande i deras arbete, även om de inte tycktes vara 
medvetna om att det var så. De beskrivningskategorier som kunde utrönas av deras 
uttalanden i denna fråga handlar om hur pass aktiva de ser sig själva i arbetet med 
skönlitteratur samt vilken aktivitet de tillskriver eleven.  
 
Den första beskrivningskategorin benämns: Bibliotekarien upplever sig själv som passiv 
i arbetet med skönlitteratur men ser eleven som aktiv. Hit hör B1.  
 
Hela intervjun med B1 genomsyrades av ovanstående kategoriuppfattning; B1 ser sig 
själv som passiv i sitt arbete med skönlitteratur. B1 sade inledningsvis ”egentligen är jag 
nog mera fackbibliotekarie till, vad ska man säga, till sinnelaget och 
intresseinriktningen”. Fortsättningsvis gavs kontinuerliga skäl till varför B1 inte arbetar 
speciellt aktivt med just skönlitteratur, bland annat sades ”jag tror inte jag kunnat så 
mycket skönlitteratur egentligen” och ”så är det väl i synnerhet jag som […] lite äldre 
sådär det är nog inte många […] i 16-årsåldern som tror att jag kan ge dom goda råd om 
vad dom ska läsa”. Ett annat citat, som kanske bäst belyser B1: s passivitet i arbetet är: 
”Det är lite av ålderns slöhet som kanske vilar över mig, det här att, vore jag […] yngre 
skulle jag säkert gå ut och säga att kan ni inte be mig om att komma till klasserna. Man 
väntar tills dom kommer.” B1: s syn på eleven är att denna är aktiv. Upprepade gånger 
under intervjuns gång talas det om elever som ”pluggar” mycket, är ambitiösa och hittar 
saker på egen hand.  
 
Den andra beskrivningskategorin benämns: Bibliotekarien upplever sig själv som aktiv i 
arbetet med skönlitteratur och ser även eleven som aktiv. Hit hör B2 och B3.  
 
I intervjun med B2 tas flera olika projekt som bedrivs på skolan upp angående 
skönlitteratur, där B2 är initiativtagare och eleverna aktiva. Förutom Bokjuryn, tidigare 
nämnd, som genomförs i första årskursen på skolan varje år, nämns ett projekt där en 
hel dag viks åt litteratur. Denna dag planeras och anordnas av vissa elever i årskurs tre 
på skolan i samarbete med B2 och en eller ett par av skolans lärare, och de planerade 
aktiviteterna utförs sedan av elever i årskurs ett.  
 

det är årskurs tre-elever […] som arrangerar den här dagen då som jag håller ju i 
det tillsammans med deras svensklärare då. Så nu i höstas var det två klasser, deras 
båda svensklärare. Ja, vi hade ett otroligt ambitiöst program och det handlade också 
om att uppmärksamma böcker, läsning, skrivande. […] dom här treorna delade ju 
upp sig och gjorde olika pass då.  

 
I intervjun med B3 tas ett projekt specifikt upp där bibliotekarier i kommunen arbetar 
tillsammans med att välja ut lämplig skönlitteratur för ungdomar att satsa på det 
kommande året. Denna litteratur presenteras sedan för lärarna på de aktuella skolorna 
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och tanken är att litteraturen ska komma att användas i undervisningen. Om detta säger 
B3: ”Och då läser vi in oss på ganska mycket skönlitteratur innan vi väljer ut dom 
böcker vi vill ha till inköp […] Och då bjuder vi in till en presentation för lärare.” B3 
ser även eleverna som aktiva; det påpekas flertalet gånger att det är eleverna som 
kommer till biblioteket och bibliotekarien, inte tvärtom.  
 
Således upplever samtliga tre bibliotekarier eleven som aktiv. Detta korresponderar 
med en konstruktivistisk uppfattning om det lärande subjektet som aktivt, en 
uppfattning som återfinns inom den individuella konstruktivismen såväl som inom den 
sociala. Dock använder inte alla tre bibliotekarier sig av detta antagande till fullo i sitt 
arbete. Då B1, som nämnts, ser eleven som aktiv skulle detta kunna nyttjas genom att 
B1, i likhet med B2 och B3, intar en mer vägledande roll som främjar elevens aktivitet 
och är en hjälp på vägen. Här kommer dock tids- och resursaspekten in; det faktum att 
B1 arbetar på den största av gymnasieskolorna begränsar arbetet och gör den personliga 
kontakten med eleverna svårare att upprätta. Samtliga bibliotekarier utrycker en önskan 
att arbeta mer aktivt med skönlitteratur men ser sin begränsning gällande tid och övriga 
resurser. Denna begränsning gör att det, med B3: s ord, ”är omöjligt att finnas med 
överallt”. Budgetens påverkan på det pedagogiska arbetet är även något som Limberg 
(2002, s. 18f.) tar upp, är budgeten låg är det stor risk att arbetet påverkas negativt av 
detta. Tids- och resursaspekten är ett vanligt förekommande ämne för diskussion inom 
den svenska biblioteksvärlden. Ofta upplevs tiden och personalen inte räcka till för en 
utveckling av bibliotekets arbete; budgeten är tillräcklig för att biblioteket ska kunna 
hållas öppet, men inte för att exempelvis utveckla den uppsökande verksamheten (se 
exempelvis Svensk Biblioteksförening 2008).  
 
5.1.2 Ämnesintegrering 
 
För att bibliotekariens insats vad gäller ämnesintegrering av skönlitteratur ska fungera 
krävs ett gott samarbete bibliotekarie och lärare emellan, en uppfattning som framkom 
under intervjuerna. Detta medförde att bibliotekarierna talade mest om 
samarbetsaspekten i denna fråga.  
 
Bibliotekariernas tankar om ämnesintegrering och samarbete präglades till stor del av 
en ”vi-och-dom”-uppfattning. En känsla av differentiering infann sig; bibliotekarien 
uppfattades arbeta för sig, i sitt arbetslag, och lärarna tillsammans i sitt. I ett av fallen 
var känslan dock mer positiv och samarbetet lärare och bibliotekarie emellan upplevdes 
fungera mycket bra. De beskrivningskategorier som kunnat utläsas av materialet 
handlar om vem som ses som främsta initiativtagare för ett samarbete, lärare eller 
bibliotekarie.  
 
Den första beskrivningskategorin är: Bibliotekarien upplever lärarna som främsta 
initiativtagare till samarbete. Hit hör B1.  
B1 talar ofta om att det är lärarna som kommer till biblioteket och ber om hjälp med 
vissa saker. Vidare uttrycker B1 uppfattningen att lärarna har så mycket att göra, vilket 
har lett till att B1 håller sig i bakgrunden och låter dem ta initiativ när tiden finns. B1 
säger: 
 

Sånt har det väl vart ganska mycket att man, ja dom säger ungefär ’nu ska vi läsa 
modern skönlitteratur, kan du plocka ihop en bokvagn med 40 böcker eller 
nånting.’ Så gör jag det då. Och har det varit att dom önskar bokprat har det varit, 
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tyvärr kan man då säga haft väldigt specifika önskemål och talat om för mig att nu 
vill jag att du exakt […] kommer och pratar om böcker som på något sätt berör 
resor. […] Då får man ju, ja, anstränga sig lite.  

 
Citatet ovan visar tydligt på att det är lärarna som ses som de främsta initiativtagarna 
till samarbete, medan B1, som även nämnts tidigare, intar en mer passiv och 
avvaktande roll.  
 
Den andra beskrivningskategorin är: Bibliotekarien upplever sig själv som främsta 
initiativtagare till samarbete med lärarna. Hit hör B2. 
 
Att B2 upplever sig själv som den om måste ta initiativ om något samarbete ska ske på 
skolan, poängteras vid ett flertal tillfällen under intervjuns gång. Vid ett tillfälle 
framkommer att detta är ett tröttsamt arbete: ”det som är så tråkigt är varför ska det 
alltid va jag som drar det […] man måste marknadsföra och driva och dra och komma 
med idéerna annars blir det ingenting, dom bara jobbar på i sina klassrum. Det är så, här 
i alla fall.” Samtidigt upplever B2 dock det samarbete som existerar som positivt och 
givande.  
 
Den tredje beskrivningskategorin är: Bibliotekarien upplever ett ömsesidigt och 
likvärdigt initiativtagande för samarbete lärare och bibliotekarie emellan. Hit hör B3.  
 
Hela intervjun med B3 genomsyras av en mycket positiv inställning till samarbetet med 
lärarna på skolan. B3 nämner flera olika aktiviteter där lärare och bibliotekarie arbetar 
tillsammans, bland annat tas författarbesök upp. B3 menar att det alltid finns mycket 
mer saker man kan göra som gymnasiebibliotekarie, men menar att ett gott samarbete 
med lärare är bra eftersom ”att nå ut till klasserna via lärarna känns ju som nånting 
väldigt bra för då vet man att det når många”.  
 
Genom intervjumaterialet kan utläsas att bibliotekarierna är mer eller mindre positiva 
till att integrera skönlitteratur i ämnesundervisningen. B2 och B3 är speciellt positiva, 
medan B1 har en mer neutral uppfattning om integreringen. Detta bland annat på grund 
av det som tidigare nämnts om vikten de tillskriver skönlitteraturen för en individs 
utveckling. B3 säger till exempel att de på skolan har 
 

omvårdnadsprogrammet som kan ha i sin undervisning i omvårdnad att läsa om 
skönlitterära skildringar. Det kan ibland va lite mot biografihållet också men ofta 
skönlitteratur som kan handla om trauman av olika slag, att drabbas av sjukdom 
eller olycksfall och vad händer en person då. Då analyserar dom ju litteraturen på 
att lite annorlunda sätt och använder den.  

 
Detta anser vi pekar på en syn på skönlitteratur som betydelsefull för en individs 
bildning och fortsatta utveckling. Dock krävs att lärarna instämmer i detta för att en 
ämnesintegrering ska fungera på bästa sätt. Som tidigare nämnts ser många lärare inte 
skönlitteratur som en naturlig del i undervisningen, enligt Liberg et al. (2000, s. 8). 
Detta kan således vara en attitydfråga. Det innebär i så fall att det krävs en hel del arbete 
från bibliotekariens sida för att skapa en ny syn på skönlitteraturen, i de fall det är 
aktuellt, och framhäva dess positiva inverkan på eleverna. Förutom ett starkt 
engagemang och mycket vilja från bibliotekariens sida krävs även en tro på vikten av 
sitt eget arbete, en tilltro som delvis tycks saknas hos B1. Kanske är detta en bidragande 
faktor till B1: s passivitet, både vad gäller kontakt med lärare och elever. B1: s val att ta 
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ett steg tillbaka, enligt vår tolkning, kan även ha att göra med att B1 anser sig vara mer 
av en fackboksbibliotekarie och har valt att lägga sitt fokus på detta område.  
 
Tidigare har vi tagit upp tidens inverkan på bibliotekariernas arbete. Även i detta fall 
kan tiden vara en avgörande faktor till varför skönlitteraturen väljs bort till förmån för 
kurslitteratur; det är så mycket eleverna måste lära sig på kort tid. Detta är något 
bibliotekarierna är medvetna om. B3 säger till exempel att ”man ska också ha klart för 
sig att det är en pressad tid med gymnasiet, både för lärare skolledare och elever, att få 
plats med mycket. Det är mycket som ska hinnas med under de här tre åren.” Enligt oss 
skulle det i en utopi finnas all tid och alla resurser i världen. Tyvärr ser verkligen 
annorlunda ut.  
 
5.1.3 Förslag/respons från eleverna 
 
Samtliga bibliotekarier tar upp att eleverna på respektive skola har stor möjlighet att 
påverka deras arbete med skönlitteratur, men denna påverkan sker i olika grad. Som 
exempel på möjlighet att påverka har respektive skola ett biblioteksråd, en 
sammansättning av elever, lärare och bibliotekarie som samverkar kring bibliotekets 
verksamhet. Beskrivningskategorierna tar upp i vilken mån bibliotekarierna upplever att 
de får respons och förslag från eleverna på skolan.  
 
Den första beskrivningskategorin benämns Bibliotekarien upplever ingen, eller en 
mycket liten, respons från eleverna. Hit hör B1.  
 
B1 talar bland annat om att det gjorts försök med att publicera nyinkomna böcker på 
skolans nätbaserade forum, men detta är något som inte tyckts gå hem hos eleverna; B1 
menar att de inte har nyttjat möjligheten att få tips på nya böcker via denna väg. Vidare 
tar B1 upp arbetet i skolans biblioteksråd, vilket anses ha påverkats negativt av att BTJ-
listorna7 inte längre skickas ut i flera exemplar i tryckt form till skolan utan endast finns 
tillgängliga via Internet. B1 menar att detta är en bidragande orsak till att biblioteket får 
in färre inköpsförslag från eleverna. Om detta sägs: 
 

Men, ja å andra sidan så har ju alla möjligheten att komma och säga vad dom vill 
att vi köpa och att dom har läst och i stort sett köper jag allt som önskas. Spontant 
sådär så eftersom det blir mindre antal böcker som dom önskar aktivt än det blev 
när dom hade listorna. Så jag får komplettera med att önska desto mer.  

 
Det framkommer dock att B1 demonstrerat för elever och lärare, via projektor, hur 
BTJ-listorna är uppbyggda på Internet, men de nyttjas ändå inte för inköpsförslag som 
de gjordes tidigare.  
 
Den andra beskrivningskategorin benämns Bibliotekarien upplever en tydlig respons 
från eleverna. Hit hör B2 och B3.  
 
B2 talar generellt positivt om den respons som ges av eleverna. Bland annat sägs:  
 

Jag kan säga att när vi presenterade böcker i klasser så är det ju ofta väldigt, alltså 
det är intresse bland eleverna och gensvar. Det tycker jag verkligen. Och en kille 

                                                 
7 Häfte som utges 24 gånger per år av Bibliotekstjänst. I detta häfte finns bland annat information om 
nyutkomna böcker och andra medier. Häftet underlättar inköp av dessa medier (BTJ 2008). 
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kom tillbaka efter två dagar med en bok som heter Var är Alaska? av John Green. 
Och så sa han att, ja nu kommer jag ju inte riktigt ihåg vad han sa men, ’alltså 
vilken bok, den är ju, ja den är ju skitbra och det faktiskt den första bok som jag har 
läst’ sa han. 

 
Om detta säger B2: ”Så då kände man ju okej, där var syftet uppfyllt för honom. Det var 
roligt att läsa och det var det som det skulle va.” Endast vid något tillfälle nämns att 
responsen kunde ha varit större om B2 själv sökt den mer aktivt: ”nej man får nog jobba 
annorlunda då, närmare eleverna”. Dock upplever B2 den vardagliga kontakten med 
eleverna som positiv och B2 försöker ta alla tillfällen i akt för att utöka denna, bland 
annat genom det nyligen bildade biblioteksrådet.  
 
B3 är också positivt inställd till den elevkontakt som finns på skolan. Även på denna 
skola finns ett biblioteksråd, där eleverna ges möjlighet att påverka bibliotekets 
verksamhet, framför allt vad gäller inköp. I biblioteksrådet väljer bibliotekarien ut 
böcker för inköp i samråd med elever och lärare. Om elevernas delaktighet i detta säger 
B3: ”Under de senaste två åren så har vi haft åtminstone två mycket aktiva elever […] 
Dom har verkligen engagerat sig så det bygger ju på engagemang och att man vill.” 
Responsen upplevs i detta fall som mycket positiv. B3 påpekar även att eleverna utöver 
detta kan komma med nya förslag när som helst, och det allra mesta köps in.  
 
Således är det de bibliotekarier som upplever att de arbetar mer aktivt med 
skönlitteratur, B2 och B3, som är positiva till den respons de får från eleverna på skolan. 
B1, som upplever sig som passiv i arbetet med skönlitteratur, upplever knappt någon 
respons från eleverna alls. Som tidigare nämnts påverkas eleverna av bibliotekariens 
attityd och arbete, enligt Shenton (2007, passim). Så menar vi är fallet även i vår 
undersökning där det enligt vår mening finns ett samband mellan bibliotekariens 
upplevelse av sig själv och upplevelsen av elevernas respons. Detta samband kan vara 
antingen positivt eller negativt. I B2 och B3: s fall är det det positiva som dominerar. 
Eftersom dessa båda bibliotekarier ser sig själva som aktiva påverkas responsen från 
eleverna positivt; för att få respons krävs först att man själv är aktiv. I B1: s fall blir 
sambandet mer negativt, eftersom B1 inte upplever sig som aktiv upplever B1 inte 
heller någon direkt respons från eleverna. B1 tycks således behöva arbeta mer aktivt för 
att få eleverna att respondera och reagera gällande arbetet med skönlitteratur. 
 
För att ytterligare åskådliggöra de kategorier som kunnat utrönas vad gäller 
bibliotekariernas uppfattningar om sitt arbete i dagsläget visas samtliga dessa nedan i 
tabellform. 
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Frågeställning 
Hur menar 
gymnasiebibliotekarien att 
hon/han arbetar med 
skönlitteratur idag utifrån: 

Beskrivningskategori 1 Beskrivningskategori 2 Beskrivningskategori 3 

- egen pedagogik/elevens 
roll 

Bibliotekarien upplever 
sig själv som passiv i 
arbetet med 
skönlitteratur men ser 
eleven som aktiv. 

Bibliotekarien upplever 
sig själv som aktiv i 
arbetet med 
skönlitteratur och ser 
även eleven som aktiv. 

 

- ämnesintegrering Bibliotekarien upplever 
lärarna som främsta 
initiativtagare till 
samarbete.  

Bibliotekarien upplever 
sig själv som främsta 
initiativtagare till 
samarbete med lärarna. 

Bibliotekarien upplever 
ett ömsesidigt och 
likvärdigt initiativtagande 
för samarbete lärare och 
bibliotekarie emellan. 

- förslag/respons från 
eleverna 

Bibliotekarien upplever 
ingen, eller en mycket 
liten, respons från 
eleverna. 

Bibliotekarien upplever 
en tydlig respons från 
eleverna. 

 

Tabell 1: Bibliotekariernas uppfattningar om sitt arbete med skönlitteratur 
 
5.2 Eleverna 
 
Merparten av eleverna ansåg det viktigt att läsa skönlitteratur, men av olika skäl. Endast 
en sa sig inte läsa alls, även om det senare framkom att så inte riktigt var fallet. E1: s 
svar på frågan om varför hon läser skönlitteratur är: ”Ja, varför… varför sover man?” 
Detta uttalande visar på att hon ser läsning som ett självklart inslag i vardagen, precis 
som behovet att sova. Hon talar vidare om skönlitteraturen som bidragande till att vidga 
sitt eget perspektiv och för förståelse av andra människor. Detta är även något de flesta 
av eleverna tar upp på frågan om vad det ger dem att läsa skönlitteratur, förutom att det 
ses som en verklighetsflykt, är avkopplande och bidrar till utvecklingen av det egna 
språket och fantasin. Vidare tas skönlitteratur upp som positiv vad gäller utvecklingen 
av ett kritiskt tänkande. E9 säger exempelvis att man ”tänker på ett helt annat sätt när 
man läst [en bok; vår anm.]” och inte ska ”ta typ saker som folk säger utan måste gå och 
göra det själv till exempel. Och se med egna ögon.” Flera elever talar också om att 
läsning bidrar till en ökad allmänbildning. E6 säger till exempel att man genom att läsa 
skönlitteratur kan få ”riktig insikt i saker som inte skulle förstå annars och sen 
allmänhetskunskap och sånt också”.  
 
Vad gäller den elev, E8, som säger att han anser att läsning inte ger honom speciellt 
mycket är han något tvetydig i huruvida han tycker om att läsa eller inte. E8 säger: ”Att, 
alltså läsa böcker är inte min grej riktigt. Det är så segt tycker jag faktiskt. Men det kan 
va kul och läsa en bok då och då alltså, men det är ingenting jag ser fram emot.” Lite 
senare under intervjun säger han ”jag tycker om och läsa eller jag tycker om och läsa 
eller se filmer så här”, och strax därefter sägs ”och så läste jag den [Liftarens guide till 
galaxen; vår anm.] och så typ fastnade jag typ faktiskt”. Samtliga dessa utsagor 
motsäger påståendet att han inte tycker om att läsa.  
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5.2.1 Bibliotekariens pedagogik/elevens egen roll    
 
De kategorier som kunnat utläsas vad gäller bibliotekariens pedagogik och elevens egen 
roll handlar om hur eleverna ser på bibliotekariens aktivitet i dagsläget och även vilken 
aktivitet de tillskriver sig själva – är de passiva eller aktiva vad gäller att nyttja 
bibliotekariens kompetens inom skönlitteraturgenren? 
 
Den första beskrivningskategorin benämns Eleven upplever bibliotekarien som passiv i 
arbetet med skönlitteratur och upplever även sig själv som passiv. Hit hör E1, E2, E3 
och E9.  
 
Gemensamt för eleverna i denna kategori är att de inte ser bibliotekarien som aktiv i sitt 
arbete med skönlitteratur på skolan, varken i klasserna eller i biblioteket. Eleven 
upplever inte heller sig själv som aktiv och tar inga egna initiativ till kontakt med 
biblioteket och bibliotekarien. Ett utdrag som beskriver detta speciellt bra är från 
intervjun med E9: 
 

I1: Hur upplever du bibliotekariens arbete med skönlitteratur? 
R: Ooh, med tanke på att jag inte är där så mycket så kan jag inte säga så mycket, 
men dom [syftar på bibliotekarien och biblioteksassistenten; vår anm.] kan sina 
grejer i alla fall. Dom vet vad allt, vad det flesta handlar om och finns och så. […]  
I1: Du har inte märkt själv liksom, dom visar sig inte direkt ute på skolan om man 
säger så? 
R: Nä, det tycker jag inte. […] Det känns som dom är inlåsta där mest.  
I1: Inga arrangemang eller så, nån läsvecka eller jippon av nåt slag eller? 
R: Det kan det säkert ha vart men jag har undgått det, men jag har inte märkt nåt.  

 
Ett annat citat som väl redogör för vad kategorin handlar om är det E2 säger under 
intervjun: 
 

I1: Hur upplever du bibliotekariens arbete med skönlitteratur, och då menar vi 
gymnasiebibliotekarien här? 
R: Jaa, jag vet inte riktigt vad [B1] gör här! […] beställer kanske böcker för att typ 
sätta dom i ordning och sånt…  
I1: Du är sällan här inne då eller? 
R: Nej, jag är här ofta, alltså man går hit och pluggar typ. Eller om man vill läsa 
nånting… Det är tyst och bra.  
I1: Om du ser på det du märker att [B1] har gjort och så som du kanske kan 
referera till. Upplever du något av detta som speciellt bra då eller? 
R:  Ja, jag kan inte direkt komma ihåg vad [B1] har gjort mer än när [B1] hade nån 
nån…  [… ] pratade lite om att man skulle vara tyst när man var i biblioteket som 
och typ hur man lånade en bok. Det var ju jättelängesen, det är typ det enda jag har 
hört om [B1]. 

 
Genom dessa citat blir det tydligt att eleven upplever gymnasiebibliotekarien som mer 
eller mindre osynlig på skolan, ibland till och med i själva biblioteket. Dessutom 
framgår det i det senare fallet att eleven inte är så medveten om bibliotekariens 
kompetens och kanske därför inte nyttjar denna utan förblir passiv. Detta gäller även 
för E1, som säger: 
 

Oj, som sagt jag lånar inte mycket böcker här, men… alltså om man… alltså, jag 
tror att [B1] kan ju sina böcker… eller så dom [syftar på bibliotekarien och 
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biblioteksassistenten; vår anm.] har ju koll på var dom finns och att dom finns och 
var dom står och sådär… och… alltså dom har ju… dom har ju mycket böcker och 
det är ju bra. Eller många olika sorters böcker förresten… och det är ju viktigt. 
Alltså [B1: s] arbete… […] har koll på saker och ting och kopierar saker och lånar 
böcker som… [mummel]… det är ju svårt. 

 
Detta citat visar tydligt på att E1 inte har en aning om vad bibliotekarien gör; 
bibliotekariens arbete är osynligt för henne.  
 
Den andra beskrivningskategorin benämns Eleven upplever bibliotekarien som aktiv i 
arbetet med skönlitteratur och upplever även sig själv som aktiv. Hit hör E4, E6 och E7. 
 
Eleverna tillhörande denna kategori ser således både på sig själva och på bibliotekarien 
som aktiv. E4, som ofta vistas i skolans bibliotek, tar ofta kontakt med bibliotekarien. 
Hon upplever ett positivt bemötande från bibliotekarien och upplever bibliotekarien som 
mycket hjälpsam. Som exempel tar hon upp ett projektarbete hon tidigare arbetat med 
och säger ”då var [B2] och hjälpte till jättemycket. Var som en handledare och 
stödperson. [B2] hjälper till på det planet också. Hjälper en alltid att hitta olika 
möjligheter att få fram det man vill ha.” E4 nämner vid flertalet tillfällen att 
bibliotekarien ofta kommer med förslag på böcker att läsa. Även E6 talar om 
bibliotekarien som aktiv. Om bibliotekariens arbete med skönlitteratur säger han att ” 
[B2] hittar rätt böcker till rätt person och det är mest det som inspirerar andra”. Ett av de 
uttalanden som styrker att E6 ser sig själv som aktiv är: ”Jag letar reda på böcker rätt så 
mycket själv.” Om bibliotekarien säger han vidare att han upplever B2 som väldigt 
engagerad i sitt arbete. I likhet med övriga elever i kategorin upplever E7 
gymnasiebibliotekarien som aktiv, då B3 alltid finns tillgänglig att rådfråga och ofta kan 
komma med tips på nya böcker att läsa. E7 menar även att B3 utmanar henne i hennes 
läsande, hon säger: ”Som om jag säger att jag vill ha en fantasybok och jag oftast inte 
brukar läsa om till exempel svensk fantasy så här, så säger [B3] ’den här är jättebra, du 
borde testa’. Sen upptäcker man att det är en väldigt bra bok liksom. Och då har man 
kommit in på ett helt nytt spår.” 
  
Den tredje beskrivningskategorin benämns Eleven upplever bibliotekarien som aktiv i 
arbetet med skönlitteratur, men upplever sig själv som passiv. Hit hör E5 och E8.  
 
Inom denna kategori är eleven medveten om bibliotekariens kompetens och menar att 
arbetet med skönlitteratur genomförs på ett aktivt sätt. Dock nyttjar eleven inte detta 
själv, utan intar en passiv roll gällande skolbiblioteket och bibliotekarien. Det finns 
emellertid en skillnad eleverna emellan; den ene eleven är en aktiv läsare medan den 
andre knappt läser alls enligt egen utsago. Om varför E5 är passiv och inte nyttjar 
biblioteket och bibliotekarien säger han: ”Böckerna jag läser det brukar va från min 
pappas egna lilla bibliotek […]  eller är jag hemma hos min mormor och morfar och 
lånar böcker med så det… ja… Jag använder inte detta [skolbiblioteket; vår anm.] så 
mycket.” E5 talar om ett av de projekt angående skönlitteratur som B2 årligen arbetar 
med på skolan. I detta projekt ser E5 bibliotekariens aktivitet men förblir själv passiv då 
han säger: ”Jag brukar inte tycka om såna böcker, det är inte min smak.” E5 menar att 
man ändå kan rådfråga bibliotekarien gällande böcker, eftersom han anser B2 kunnig 
och hjälpsam. Denna åsikt om bibliotekarien som kompetent och hjälpsam återfinns 
även hos E8. Han påpekar att bibliotekarien alltid finns tillgänglig och tar som exempel: 
”’Ja jag behöver hjälp med, jag måste hitta en bok’ och ja så säger [B3] ’ja, den här 
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boken är bra och den boken är bra och’. Liksom [B3] frågar en vad man tycker om att 
läsa och så utgår [B3] från vad [B3] har läst och vad [B3] tycker är bra och så hjälper 
[B3] en så.” Om sin egen passivitet säger E8 bland annat: ”Det är inte så jag skulle 
aldrig få för mig och gå in i en bok… liksom nånstans och låna böcker eller och köpa en 
bok eller nåt sånt. Skulle jag inte.”  
 
En tydlig koppling till de båda riktningar av konstruktivism som tagits upp i uppsatsens 
teoridel finns även vad gäller elevernas utsagor, och då mest framträdande i den andra 
beskrivningskategorin. I denna betraktas bibliotekarien som en handledare, ett stöd, och 
eleven ser sig själv som aktiv i biblioteket, det vill säga aktiv i sitt kunskapssökande och 
lärande i denna miljö. Bibliotekarien anses även, i något fall, utmana eleven i dennas 
läsande. Detta är ett synsätt som korresponderar med den sociala konstruktivismen och 
Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen (återgivet i Bråten & Thurmann-
Moe 1998, s. 110f.), i vilken pedagogen intar en vägledande roll och hela tiden lägger 
nivån i olika lärosituationer ett steg över elevens aktuella nivå för att utmana denna i sitt 
lärande.  
 
I likhet med bibliotekarierna tar flera elever upp tidsaspekten som en begränsning i 
bibliotekariens pedagogiska arbete. E2 talar om skolans storleks betydelse i denna fråga 
och säger om sina tidigare skolor: ”Det var ju lite mindre skolor då också, såklart så det 
var lite dom hade kanske inte så mycket att göra som jag antar att [B1] har. Och det 
[var; vår anm.] ju inte lika många elever.” Även E9 lyfter fram denna aspekt när han 
diskuterar aktivt arbete ute på skolan och säger: ”Det måste va rätt svårt, det är en rätt 
stor skola, att bara ha två bibliotekarier [syftar på bibliotekarien och 
biblioteksassistenten; vår anm.] eller nåt sånt om dom ska hinna omkring i alla klasser.” 
 
5.2.2 Ämnesintegrering 
 
Som tidigare nämnts krävs ett gott samarbete bibliotekarie och lärare emellan för att 
bibliotekariens insats vad gäller ämnesintegrering av skönlitteratur ska fungera. Detta 
framkom under intervjuerna med såväl bibliotekarier som elever. Eleverna talade i 
likhet med bibliotekarierna mest om samarbetsaspekten i denna fråga. 
 
Den första beskrivningskategorin benämns Eleven upplever lärarna som främsta 
initiativtagare till samarbetet lärare och bibliotekarie emellan. Hit hör E2, E3, E5 och 
E8. 
 
Gemensamt för eleverna inom denna kategori är uppfattningen att bibliotekarien är 
inaktiv vad gäller samarbetet med lärarna; det är lärarna som tar det första steget. Vid ett 
eventuellt samarbete besöker lärarna biblioteket och bibliotekarien, bibliotekarien vistas 
sällan eller aldrig i klassrummen. E2 säger:  
 

Jag tror inte att bibliotekarien säger nånting till läraren om vilka böcker som ska 
delas ut inom ämnet och så utan det tror jag är lärarens beslut själv […] i det här 
senaste  vi fick en ny bok att läsa förra veckan typ. Och då… hade min lärare lånat 
en bok här så då fick man ju gå upp och avregistrera den. Det är väl typ det enda.  

 
I likhet med E2 talar även övriga elever om samarbete i form av att läraren går till 
biblioteket för att låna böcker. Ett par av eleverna menar att detta samarbete bör, och 
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kan, utvecklas. Hur detta skulle kunna ske diskuteras i avsnitt 5.3.2 En ökad 
ämnesintegrering.  
 
Den andra beskrivningskategorin benämns Eleven upplever att initiativtagande för 
samarbete lärare och bibliotekarie emellan är ömsesidigt och likvärdigt. Hit hör E1, E4 
och E6. 
 
Eleverna inom denna kategori beskriver samarbetet i positiva ordalag och tillskriver 
lärare och bibliotekarier lika delar initiativtagande. I de flesta fall talar de om ett 
samarbete mellan svensklärare och bibliotekarie; detta tycks vara det mest utvecklade 
och mest förekommande samarbetet. E1 säger till exempel:  
 

Nu gör vi en sån här grej med svenska unga författare. Då har ju [lärarens namn; 
vår anm.] min lärare då, tillsammans med [B1] så här plockat ut ’dom här böckerna 
tycker vi är bra, dom har vi läst, dom är bra’ eller ’vi känner folk som har läst dom, 
här nu har ni ’. Jag vet inte om det är hundra böcker att välja på eller så här […] det 
var väldigt bra och sen så […] dom gör ju så med jämna mellanrum att ’nu ska vi 
läsa den här sortens böcker här har ni ett par och välja på som vi har valt ut’. 

 
E1 nämner också att bibliotekarien och det E1 benämner svenskinstitutionen arbetar 
tillsammans när det gäller författarbesök. E4 talar om en god kommunikation lärare och 
bibliotekarier emellan. Hon säger:  
 

Jag tycker [samarbetet; vår anm.] fungerar jättebra. Vi har alltid stor hjälp av [B2], 
på svenskan speciellt då […] lärarna säger att ’men gå till [B2] och hör med [B2] 
nu […] Vi skulle läsa någon speciell författare kanske och då har ofta [B2] eller 
[biblioteksassistentens namn; vår anm.] lagt upp dom böckerna […] borta vid 
disken där borta så att man hittar direkt och sådär. 

 
E4 nämner även att lektionstid vid något tillfälle har avsatts för att ge eleverna möjlighet 
att läsa skönlitteratur. Detta i samband med ett av B2: s läsprojekt på skolan. E6 talar 
vidare om B2 som mycket hjälpsam och delaktig i undervisningen på flera sätt, och inte 
endast vad gäller skönlitteratur. Han säger:  
 

Det är i svenskan och engelska som [B2] tar upp böcker… sedan i ett ämne där han 
[läraren; vår anm.] behöver information. Så hjälper [B2] till där också. [B2] hjälpte 
också till i sökkursen som förarbetet till program… hjälpte till på projektarbetet. 
Hjälpa till som medhjälpare, förklarade det man skulle göra. 

 
Samtliga citat visar på ett gott och väl fungerande samarbete lärare och bibliotekarie 
emellan. Detta gäller dock som tidigare nämnts främst inom svenskämnet, övriga ämnen 
talas det inte mycket om. Dessa kommer dock på tal vid frågan om en eventuell 
utveckling av samarbetet bör ske. Vad som sägs i detta fall diskuteras i avsnitt 5.3.2 En 
ökad ämnesintegrering.  
 
Den tredje beskrivningskategorin benämns Eleven upplever samarbetet lärare och 
bibliotekarie emellan som obefintligt. Hit hör E7 och E9.  
 
Gemensamt för eleverna inom denna kategori är uppfattningen att samarbetet, om något 
sådant existerar, är osynligt. På följdfrågan om samarbete förekommer mellan lärare och 
bibliotekarie säger E7: ”Det tror jag inte. Det skulle vara i så fall om vi får någon 
uppgift i svenskan och vi går hit för att hitta nån faktabok om det. Men det är sällan det 
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är något skönlitterärt samarbete och så.” E7 poängterar vikten av att läsa engelsk 
skönlitteratur inom engelskämnet för att utveckla sitt språk, men menar att detta sker på 
eget initiativ. Det är inget läraren använder i undervisningen, utan man får göra det på 
sin fritid, vilket E7 tycker är beklagligt eftersom man borde få ”lite credit för det”. E9 
har en diffus uppfattning om samarbetet lärare och bibliotekarie emellan. Han säger till 
exempel till en början att han upplever samarbetet positivt och menar att: ”Det är alltid 
rätt böcker till rätt tidsepok [syftar på ämnet svenska; vår anm.].” När han sedan får 
följdfrågan om bibliotekarien hjälper till med detta urval säger han: ”Det vet jag inte! 
Det har jag ingen aning om hur det funkar. Eller ifall det är [svensklärarens namn; vår 
anm.] som väljer dom här då.” E9 har inte heller någon uppfattning om det förekommer 
något samarbete inom något annat ämne. 
 
Några av eleverna nämner att lärarna tar hjälp av bibliotekarien vid val av böcker inom 
ett visst område och menar att det fungerar bra, eftersom de upplever att det då blir ett 
större urval av litteratur. Detta är något Limberg (2002. s. 54f.) belyser som positivt, att 
lärare nyttjar bibliotekariens kompetens för att finna passande litteratur. Andra elever 
upplever inget samarbete alls inom detta område, vilket därmed bör kunna utvecklas för 
att ge skönlitteratur en större roll även i ämnesundervisningen. Detta för att framhäva 
dess betydelse för elevens livslånga lärande. Återigen krävs dock att båda parter, det vill 
säga lärare och bibliotekarie, ser vikten av detta. I denna fråga kan inspiration 
exempelvis hämtas från Alsheimer och det projekt med att integrera skönlitteratur i 
utbildningen som han genomförde vid Internationella handelshögskolan i Jönköping, 
med start 1997.  De positiva effekter som kunde skönjas var bland andra språkliga 
förbättringar hos studenterna samt vidgade perspektiv (Alsheimer 2004, passim).  
 
5.2.3 Förslag/respons från eleverna själva 
 
Som tidigare nämnts har alla tre skolorna biblioteksråd. Detta är dock ett mer eller 
mindre okänt faktum för eleverna, endast E3 är medveten om att rådet existerar. Övriga 
är omedvetna om denna möjlighet att påverka. Beskrivningskategorierna tar upp i vilken 
mån eleverna upplever att de har möjlighet att påverka bibliotekariens arbete med 
skönlitteratur genom respons och förslag. 
 
Den första beskrivningskategorin benämns Eleven upplever sin möjlighet att påverka 
bibliotekariens arbete med skönlitteratur som liten eller obefintlig. Hit hör E2.  
 
Inom denna kategori är eleven omedveten om möjligheten att påverka, och den upplevs 
mycket liten, i det närmaste obefintlig. När E2 tillfrågas om vilka möjligheter som finns 
för henne att påverka bibliotekariens arbete med skönlitteratur svarar hon: 
 

Ja, inga tror jag eller… det har inte lämnats ut nån slags undersökning vad vilka 
böcker man vill ska komma in och sådär... Och ingen annan typ enkät vad det är 
för böcker man vill läsa typ som jag vill läsa om kärlek till exempel och nånting 
sånt där. Så jag vet faktiskt inte, inte direkt jättemycket. 

 
Här ser vi en tydlig koppling till vad som nämnts under 5.2.1 Bibliotekariens 
pedagogik. Denna elev ser sig själv som passiv och upplever även bibliotekarien som 
passiv, vilket även detta citat tydligt visar på. E2 har inte själv undersökt vilka hennes 
möjligheter att påverka bibliotekariens arbete är, och B1 har inte heller informerat 
henne om detta, båda har intagit en passiv roll.  
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Den andra beskrivningskategorin benämns Eleven upplever sin möjlighet att påverka 
bibliotekariens arbete med skönlitteratur som stor. Hit hör E1, E3, E4 och E7.  
 
Samtliga elever inom denna kategori är medvetna om, och nöjda med, sina möjligheter 
att påverka bibliotekariens arbete. Dock talas det mest om själva förvärvsdelen, det vill 
säga möjligheten att påverka vad bibliotekarien köper in till biblioteket. Ingenting 
nämns om någon annan typ av påverkan, exempelvis har ingen elev tagit möjligheten att 
föreslå alternativa sätt för bibliotekarien att arbeta med skönlitteratur. Flera elever talar 
exempelvis positivt om bokprat, men detta är inget som de har bett bibliotekarien att 
genomföra.  
 
E1 upplever sina möjligheter att påverka som ”väldigt såhär demokratiskt”. Hon menar 
att om det är en bok som hon verkligen vill läsa, och som inte finns i bibliotekets 
bestånd, köper bibliotekarien oftast in denna. Även E3 tar upp att bibliotekarien är 
öppen för förslag och upplever detta positivt. E3 nämner även skolans biblioteksråd som 
en möjlighet att påverka. E7 talar också om inköp. Hon säger:  
 

Jag tycker det är bra att dom [syftar på bibliotekarien och biblioteksassistenten; vår 
anm.] faktiskt anstränger sig så mycket att köpa in böcker. När man kommer […] 
hit och ber om en speciell bok och dom säger att ’den har vi tyvärr inte’ då så tar 
dom initiativ och försöker hitta den på andra skolor och Stadsbiblioteket då. 

 
E4 talar i likhet med övriga elever positivt om möjligheten att påverka gällande inköp. 
Hon upplever att bibliotekarien köper in det eleverna önskar, och menar att man ”kan 
bara kika in här [på skolbiblioteket; vår anm.] om man vill ha nåt”.  
 
Den tredje beskrivningskategorin benämns Eleven upplever sin möjlighet att påverka 
bibliotekariens arbete med skönlitteratur som varken liten eller stor. Hit hör E5, E6, E8 
och E9.  
 
Det som utmärker eleverna inom denna kategori är uppfattningen att de inte direkt vet 
någonting om sina möjligheter att påverka gymnasiebibliotekariens arbete. Detta för 
med sig att de varken upplever sin möjlighet att påverka som liten eller stor. Ett 
intervjuutdrag som väl beskriver vad denna kategori handlar om är från intervjun med 
E8: 
 

I1: Vilka möjligheter har du som elev att påverka bibliotekariens arbete utifrån 
egna åsikter och förslag? 
R: Har ingen aning faktiskt. 
I1: Du vet inte, nej. Du vet inte om det finns nån elevgrupp här på skolan som, 
kanske i samarbete med bibliotekarien tittar på böcker för inköp och såna saker? 
R: Ingen aning om det finns faktiskt. Faktiskt, om jag ska va helt ärlig, så vet jag 
inte.  
I2: Dom [syftar på bibliotekarien och biblioteksassistenten; vår anm.] har inte sagt 
nånting om inköpspolicy och så, att ni kan komma till dom och ge förslag på 
böcker och så och så köper dom in dom? 
R: Nej det har jag aldrig hört. Men det är väl för att jag aldrig har frågat kanske.   
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Fraser som återkommer även i övriga intervjuer i denna fråga är ”har ingen aning” och 
”jag vet inte”, vilket väl belyser elevernas omedvetenhet om sin möjlighet att påverka 
bibliotekariens arbete.  
 
Det faktum att merparten av eleverna är omedvetna om att gymnasieskolan har ett 
biblioteksråd, och även vagt medvetna om sina andra möjligheter, talar för att ett 
tydliggörande angående elevernas möjlighet att påverka bör ske. Detta kan exempelvis 
ske i form av någon typ av marknadsföring angående biblioteket och bibliotekariens 
arbete, där just den demokratiska aspekten lyfts fram. Även i detta fall krävs en utökad 
aktivitet från bibliotekariens sida för att tydliggöra elevernas möjligheter.  
 
För att ytterligare åskådliggöra de kategorier som kunnat utrönas vad gäller elevernas 
uppfattningar om bibliotekariens arbete i dagsläget visas samtliga dessa nedan i 
tabellform.  
 
Frågeställning 
Hur upplever 
gymnasieeleverna 
gymnasiebibliotekariens 
arbete med skönlitteratur 
idag utifrån: 

Beskrivningskategori 1 Beskrivningskategori 2 Beskrivningskategori 3 

- bibliotekariens 
pedagogik/elevens egen roll 

Eleven upplever 
bibliotekarien som 
passiv i arbetet med 
skönlitteratur och 
upplever även sig själv 
som passiv.  

Eleven upplever 
bibliotekarien som aktiv i 
arbetet med 
skönlitteratur och 
upplever även sig själv 
som aktiv.  

Eleven upplever 
bibliotekarien som aktiv i 
arbetet med skönlitteratur, 
men upplever sig själv 
som passiv.  

- ämnesintegrering Eleven upplever lärarna 
som främsta 
initiativtagare till 
samarbetet lärare och 
bibliotekarie emellan. 

Eleven upplever att 
initiativtagande för 
samarbete lärare och 
bibliotekarie emellan är 
ömsesidigt och 
likvärdigt. 

Eleven upplever 
samarbetet lärare och 
bibliotekarie emellan som 
obefintligt. 

- förslag respons från 
eleverna själva 

Eleven upplever sin 
möjlighet att påverka 
bibliotekariens arbete 
med skönlitteratur som 
liten eller obefintlig. 

Eleven upplever sin 
möjlighet att påverka 
bibliotekariens arbete 
med skönlitteratur som 
stor.  

Eleven upplever sin 
möjlighet att påverka 
bibliotekariens arbete med 
skönlitteratur som varken 
liten eller stor. 

Tabell 2: Elevernas uppfattningar om bibliotekariens arbete i dagsläget 
 
5.3 Eleverna om hur arbetet med skönlitteratur kan utvecklas 
 
I denna del beskrivs hur eleverna upplever att bibliotekariens arbete med skönlitteratur 
kan utvecklas och olika konkreta förslag på hur detta kan ske ges med grund i elevernas 
utsagor.  
 
5.3.1 Ett mer medvetet pedagogiskt arbete 
 
Denna del behandlar hur eleverna upplever bibliotekariens aktivitet och hur denna bör 
fördelas, bör bibliotekarien lägga fokus på olika grupper/klasser eller på individen? 
Utöver detta anser vissa av eleverna att bibliotekariens aktivitet inte behöver utvecklas 
alls, eftersom dessa elever har ett starkt läsintresse i grund och botten och själva finner 
sin motivation.  
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Den första beskrivningskategorin benämns Eleven upplever att bibliotekarien främst 
bör arbeta mer aktivt med olika grupper och klasser i skolan med skönlitteratur. Hit hör 
E1, E2, E3, E8 och E9.  
 
Inom denna kategori poängteras att eleverna vill se bibliotekarien arbeta aktivt både 
utanför och i biblioteket med skönlitteratur. E1 talar om olika teman man skulle kunna 
nyttja för att marknadsföra böcker och läsning. Hon tar upp att man i samband med 
Halloween skulle kunna ha ett tema inom skräck och tar som exempel ”läs Edgar Allen 
Poe för att det är läskigt”. E1 menar att det är viktigt att marknadsföra och arbeta aktivt 
med skönlitteratur för att skapa intresse hos gymnasieelever och ”liksom promota att det 
här är trevligt”. Denna typ av initiativ från bibliotekariens sida är något hon saknar på 
skolan. I samband med detta nämner hon även läsecirklar, vilket hon tycker vore en 
positiv aktivitet för att läsa och diskutera böcker. E1 tror att intresset för en läsecirkel 
finns på skolan bland eleverna men konstaterar ”att få […] en sjuttonårig gymnasieelev 
att ta det initiativet [till att bilda en läsecirkel; vår anm.] det är ju far fetched”.  
 
E2 och E9 nämner båda två att det vore positivt om bibliotekarien besökte klasserna 
oftare för att tala om olika typer av böcker, speciellt nyutkomna sådana, för att skapa 
mer läsmotivation. E9 beskriver hur bibliotekarierna på hans grundskola arbetade: ”Då 
har dom kommit med nyheter och sånt var dom upp och visade vad det handlade om 
och sånt. Det var bra för då räkna dom upp nåt sånt där och det lät alltid jätteintressant. 
Alla ville ha böckerna.” Detta är således något han vill se mer av på gymnasieskolan. 
E2 säger: ”[B1] skulle kunna komma in i klasserna och redovisa lite olika böcker eller 
typ som [B1] tror kan passa ungdomar. Inte komma så här skittråkiga klassiker eller så 
utan lite mer nutida böcker.” En annan idé E2 nämner är den hon kallar ”månadens 
bok”, som hon säger att de hade på högstadiet. ”Det var den [bok; vår anm.] som hade 
blivit mest utlånad förra månaden […] Då visste man att den här måste va bra.” 
Idémässigt fortsätter E2 tala om att tydliggöra beståndet i form av en slags topplista 
eftersom ”det [är; vår anm.] lättare eller så om dom står på olika hyllor och sånt där. Då 
är det lättare om man har typ nåt slags system typ som vid när man hyr film till 
exempel. Där det ju så här den här nummer ett och den nummer två.” Även E3 
poängterar att bibliotekets bestånd behövs marknadsföras i större utsträckning än vad 
som görs idag och tydliggöras. Han säger: ”Det handlar om reklam i så fall. Att ställa ut 
böcker kanske i montrar.”  
 
E8 talade lite diffust angående hur arbetet med skönlitteratur kan utvecklas. Han är, som 
tidigare nämnts, lite motsägelsefull i sina utsagor. Han uttryckte inledningsvis inga idéer 
om hur arbetet med skönlitteratur skulle kunna utvecklas. När E8 talar om tidigare 
erfarenheter av skolbibliotekarier är han negativ och menar att: ”Dom gjorde ingenting 
för och få oss elever engagerade i och läsa böcker […] Dom kom liksom inte in till 
klasserna och liksom visade ’ja, den här boken är bra och om du vill låna den så finns 
den i biblioteket’.” Detta görs inte heller på gymnasieskolan, även om E8 menar att 
bibliotekarien arbetar aktivt i själva biblioteket. Av detta kan utläsas att E8, i likhet med 
E2 och E9, skulle se positivt på fler besök av bibliotekarien till klasserna.  
 
Den andra beskrivningskategorin benämns Eleven upplever att bibliotekarien främst bör 
arbeta mer aktivt med individen och utmana denne/denna i arbetet med skönlitteratur. 
Hit hör E4 och E7.  
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Eleverna inom denna kategori nämner inte diskussioner och samtal om böcker som ett 
bra sätt att arbeta, utan menar att de lär sig mycket genom att läsa själva och fundera 
över det de läst. De anser att bibliotekarien bör utgå mer från dem som individer och 
utmana dem i deras läsande. E7 säger: 
 

Dom [syftar på bibliotekarien och biblioteksassistenten; vår anm.] hjälper ju till 
väldigt mycket för att få en att läsa andra sorters böcker också. Som om jag säger 
att jag vill ha en fantasybok och jag oftast inte brukar läsa om till exempel svensk 
fantasy så här, så säger dom ’den här är jättebra, du borde testa’. Sen upptäcker 
man att det här är en väldigt bra bok liksom. Och då har man kommit in på ett helt 
nytt spår.  

 
Om hur arbetet kan utvecklas säger E4 att bibliotekarien när man som elev kommer in i 
biblioteket skulle kunna ”engagera sig lite mer i att […] [B2] säger ’den här boken har 
kommit in nu’ […] Att dom kommer med förslag även om man kanske inte letar efter 
nåt. Det hade vart ganska bra.” E4 talar även om att bibliotekarien bör utgå från vad 
man tidigare läst i rekommendationen av nya böcker, att bibliotekarien till exempel 
säger: ”’Du läste den här boken då kanske den här, du har tyckt den var bra då gillar du 
nog den här.’” 
 
Den tredje beskrivningskategorin benämns Eleven upplever att bibliotekarien inte 
behöver utveckla sitt arbete med skönlitteratur eftersom elevens intresse för litteratur 
redan är mycket stort. Hit hör E5 och E6.  
 
Gemensamt för dessa båda elever är ett i grunden stort läsintresse och båda uppger att 
de läser ofta och mycket utan yttre motivation. På frågan om hur 
gymnasiebibliotekarien skulle kunna arbeta med skönlitteratur för att skapa mer 
läsmotivation hos E5 svarar han: ”Hos mig vet jag inte för jag läser ju väldigt mycket 
ändå. Så det… Ja, det vet jag faktiskt inte heller. För så mycket jag läser så…” E6 
svarar på samma fråga: ”Hos mig är det redan ganska motiverat från början.” Dock ger 
E6 förslag på hur bibliotekarien skulle kunna arbeta för att få andra elever mer 
intresserade av att läsa. Han säger: ”Man skulle liksom kunna få andra att liksom läsa 
mer. Hitta liksom, fokusera mera på böcker som är djupare till andra personer. Som inte 
bara fungerar runt handlingen liksom.” Om uppföljning av lästa böcker säger han att 
diskussion kan användas som metod ”om det är viktigt [i; vår anm.] någon mening att 
diskutera med hela klassen […] Vad dom tycker liksom och sen få olika perspektiv på 
det man tycker.” 
 
I likhet med Ullström (2005, passim) förespråkar eleverna inom den första 
beskrivningskategorin aktiviteter i grupp, såsom boksamtal. Detta för att eleverna menar 
att diskussioner med andra kan bidra till en vidgad syn på ett fenomen. Även Chambers 
(1995, s. 11-20) och Kuick (2005, s. 87f.) poängterar vikten av boksamtal, att dela sin 
läsupplevelse med någon annan, för att denna upplevelse ska förbli positiv. Genom att 
tala med någon annan kan man få respons på det man har läst och på sina tankar kring 
detta. Detta har en tydlig koppling till den sociala konstruktivismen, vilken poängterar 
att individen utvecklas i samspel med andra.  
 
Till skillnad från eleverna inom den första beskrivningskategorin tar de inom den andra 
istället avstånd från gruppaktiviteter kring skönlitteratur och menar att de lär sig bäst på 
egen hand. Dock anser de att bibliotekarien kan vara ett stöd i deras egen aktivitet och 
därför bör koncentrera sitt arbete utifrån individen och dennes behov. Detta i likhet med 
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den individuella konstruktivismen, inom vilken man menar att individen själv aktivt 
konstruerar sin egen kunskap utan någon större hjälp och inblandning av andra 
människor. Dock bör viss handledning förekomma enligt detta perspektiv, vilket 
eleverna inom kategorin instämmer i. De menar att bibliotekarien kan fungera som en 
inspiratör och utmana dem i deras läsande, för att få dem att komma ”in på ett helt nytt 
spår” som E7 uttrycker det. Detta kan dock även ses som en koppling till den sociala 
konstruktivismen, med tanke på Vygotskijs begrepp den närmaste utvecklingszonen 
(återgivet i Bråten & Thurmann-Moe 1998, s. 110f.). Tanken i denna teori är att 
pedagogen ska utmana eleven att utveckla sitt tänkande och sin rådande kunskap.   
 
Vad gäller den tredje beskrivningskategorin ser eleven sitt läsintresse som mättat och 
menar därmed att bibliotekariens arbete med skönlitteratur inte är av intresse för denne. 
Vi ser dock en risk i denna uppfattning, vilket vi kopplar till Chambers och hans tankar 
angående kvalitetsaspekten (Chambers 1994, s. 14ff.). I likhet med Chambers menar vi 
att även om man läser mycket och är tillfreds med sin läsning finns det en risk att man 
begränsar sig och endast läser en typ av böcker om man inte har någon som stöd i sin 
läsning. I dessa elevers fall skulle eventuellt bibliotekarien kunna utgöra detta stöd och 
bidra med en ny ingång till deras läsning. Detta skulle kunna bidra till ett val av vad 
Ross och Chelton benämner ”riskfull” litteratur, det vill säga att läsaren tar sig an 
litteratur som han inte skulle ha valt på egen hand (Ross & Chelton 2001, s. 52). Genom 
att bibliotekarien fungerar som ett stöd för eleven kan bibliotekarien utmana denna som 
då får en chans att utveckla sitt läsande. Kanske kan detta bli en positiv överraskning 
och läsupplevelse för eleven.   
 
Flera elever poängterar även vikten av att marknadsföra bibliotekets bestånd för att 
tydliggöra det. Vissa har exempelvis som förslag att omstrukturera skönlitteraturen för 
att komma ifrån SAB-systemet, eftersom ”ingen har någon aning om var det betyder” 
med E7: s ord. Andra framhäver bokutställningars betydelse för läsintresset. Dessa kan 
vara av olika slag, i montrar eller olika bokställ, exempelvis temavis. Gällande dessa 
utställningar är det viktigt att ha bokens visuella inverkan på eleverna i åtanke, bland 
annat påverkar bokens omslag och titel elevens val, något som både Ullström (2005, s. 
127-135) och Ross och Chelton (2001, s. 53) poängterar. Detta kan således vara 
aspekter att dra nytta av i sitt arbete med skönlitteratur. Även Burkman betonar 
utställningarnas roll för skolbiblioteket och dess verksamhet. Hon menar att dessa bör 
vara en naturlig del i en bibliotekaries arbete och betraktar det som en kontinuerlig 
process. Burkman menar att även bokprat ska ingå i en bibliotekaries vardag, vilket 
även merparten av eleverna i vår undersökning vill ska förekomma i större utsträckning 
(Burkman 2008, s. 42f.). Vi menar att bokprat kan fungera som en viktig 
inspirationskälla till läsning, förutsatt att bokprataren själv är engagerad i det hon talar 
om. Bokprat och boksamtal har länge förekommit i en bibliotekaries arbete med 
skönlitteratur för att väcka läsintresse. Eftersom dessa metoder fortfarande tycks vara 
populära bland eleverna vill vi framhålla att bokprat och boksamtal inte bör ses som 
förlegade metoder i en bibliotekaries arbete. Majoriteten av eleverna vill ju faktiskt, som 
tidigare nämnts, se mer av detta på skolan.         
 
Vad krävs då, enligt elevernas perspektiv, för att bibliotekarien ska kunna arbeta mer 
aktivt och utveckla sitt arbete med skönlitteratur? Det som främst krävs är ökade 
resurser, mer personal till biblioteket, så att bibliotekarien kan frigöra mer tid till 
aktiviteter även utanför biblioteket. Enligt E9 ”känns [det; vår anm.] som dom [syftar på 
bibliotekarien och biblioteksassistenten; vår anm.] är inlåsta där [i biblioteket; vår anm.] 
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mest”. Dock poängterar E9 att gymnasieskolan är stor och arbetet i klasserna måste vara 
svårt för bibliotekarien att hinna med, med tanke på de resurser som finns att tillgå. 
Även andra elever tar upp tidsaspekten och skolans storlek som avgörande för 
bibliotekariens arbete. Detta pekar på att många elever menar att mer resurser krävs till 
skolbiblioteket för att bibliotekariens arbete ska kunna utvecklas i en positiv riktning. 
Som tidigare nämnts, gällande tids- och resursaspekten, finns oftast tillräckliga resurser 
för att biblioteket ska kunna hållas öppet, men inte tillräckligt med personal för att både 
bemanna biblioteket och genomföra uppsökande verksamhet (se exempelvis Svensk 
Biblioteksförening 2008).  
 
5.3.2 En ökad ämnesintegrering 
 
I likhet med uppsatsens tidigare delar om ämnesintegrering poängteras vikten av ett gott 
samarbete lärare och bibliotekarie emellan för att ämnesintegreringen ska fungera. Alla 
utom en av eleverna är positiva till en ökad ämnesintegrering av skönlitteratur, eftersom 
den bidrar till att vidga deras perspektiv av ett fenomen, och menar därför att ett ökat 
initiativ till detta bör tas på skolan. Kategorierna behandlar således om, och i så fall i 
vilken utsträckning, eleverna menar att skönlitteratur bör integreras i 
ämnesundervisningen.  
 
Den första beskrivningskategorin benämns Eleven upplever att ett ökat initiativ bör tas 
till användning av skönlitteratur i olika ämnen eftersom den bidrar till ett vidgat synsätt 
och en ökad förståelse för olika fenomen. Hit hör E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 och E9. 
 
Dessa elever menar att skönlitteratur bör ingå i högre grad i skolans ämnesundervisning. 
Majoriteten av eleverna anser att det bör förekomma mer fria val av böcker som 
komplement till ”tvångsläsningen”. E9 säger till exempel att bibliotekarien och lärarna 
måste ”jobba mer [med; vår anm.] att läsa, och gärna mer fritt för här så får vi kanske 
tre böcker att välja på. Och det är ju inte alltid att dom passar.” Även E6 talar om mer 
fria val av böcker: ”Det är väl det liksom att försöka få människor att försöka förstå 
att… för dom flesta är böcker bara nåt man gör för det är en uppgift i skolan. Liksom ge 
dom bra berättelser som dom gillar. Inte bara nåt som dom måste ta sig igenom och ser 
som en börda.” En annan aspekt gällande fria val är att eleverna då får större möjlighet 
att välja modern litteratur; många menar att det fokuseras alltför mycket på klassiker i 
skolan idag. E7 tycker ”inte om att de ersätter skönlitterära böcker från idag med 
klassiker liksom enbart, för jag läser nog klassiker och sen nån modern bok för det är 
det som är idag som vi tycker om att läsa”. Även E2 efterfrågar mer modern litteratur 
för att se ”hur dom skriver nu, idag och inte bara för 7000 år sen”.  
 
Merparten av eleverna anser även att skönlitteratur med fördel kan nyttjas i andra 
ämnen än svenska. E5 nämner samhällsämnet som ett förslag där skönlitterära böcker 
skulle kunnas användas. Han säger att inom ”samhäll kunde man ju faktiskt haft böcker 
med […] Visa kritik mot samhället […] Så det kan man ju lära sig genom böcker.” Ett 
annat ämne som tas upp är engelska. Om detta säger E9 att skönlitteratur med fördel kan 
integreras ”framförallt i språkämnen då. Det är ett väldigt bra, till exempel i engelskan 
att lära… genom att läsa böcker, det är jättebra. Jag har lärt mig mycket.”  
 
Hur skulle då ämnesintegrering kunna ske i praktiken? E7 är en av de elever som 
framhåller fördelen med att få lektionstid avsatt för läsning. Hon säger att  
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där kan man kombinera med tanke på att även vi som tycker om att läsa har 
tidsbrist. Vi hinner inte läsa. Så om man får lite lektionstid till att sätta sig ner att 
läsa känner man sig mer bättre att sätta sig ner att läsa. För jag känner så här när 
jag sitter hemma och ba ’okej, här sitter jag och läser en fantasybok, jag har liksom 
hög med läxor som jag borde göra’. Om jag tänker så här […] ’okej, för jag har 
svenskalektion och jag ska läsa den här till svenskan, det ingår i det jag måste 
göra’. Då känns det så här ’okej, det är lugnt’.  

 
Ett annat sätt för bibliotekarie och lärare att samarbeta är det som E3 föreslår. Han 
menar att man skulle kunna ha ett projekt kring att läsa och skriva. E3 talar bland annat 
om att låta elever skriva egna texter på lektionstid, kanske noveller eller poesi, för att 
sedan ställa ut dessa i biblioteket på något sätt.   
 
Den andra beskrivningskategorin benämns Eleven upplever att skönlitteratur inte 
behöver integreras i ämnesundervisningen eftersom den inte bidrar med nya fakta. Hit 
hör E8.  
 
Denne elev menar inte att skönlitteratur bör användas i undervisningen eftersom han 
anser att den litteratur som används är fullt tillräcklig. E8 säger att han inte vet ”om det 
skulle hjälpa och läsa en bok […] Utan allting står i dom böckerna vi har liksom.” På 
följdfrågan om man inte kan lära sig andra saker av skönlitteratur, exempelvis angående 
etiska och moraliska frågor, svarar han: ”Nej, det tror jag inte.” E8 anser inte heller att 
denna typ av litteratur kan ge andra perspektiv på olika fenomen.    
 
Således efterfrågar eleverna överlag mer fria val av böcker. Genom en ökad valfrihet 
menar de att deras läsintresse kan bli större. Även motivationen att läsa en bok man 
själv valt är betydligt högre än när man har blivit tilldelad en som måste läsas enligt 
eleverna. Frågan om valfrihet nämns även av Limberg som viktig för ett gott samarbete 
inom skolverksamheten; hon påpekar att läsningen inte får bli för styrd (Limberg 2002, 
s. 54f.). Eleverna i vår undersökning anser att bibliotekarien kan vara en stor tillgång i 
arbetet för en ökad valfrihet, eftersom bibliotekarien med sin kompetens kan bidra med 
ett större urval av böcker än vad läraren kanske skulle kunna göra på egen hand. För att 
detta arbete ska fungera krävs, som tidigare nämnts, ett gott samarbete lärare och 
bibliotekarie emellan och givetvis att läraren ser meningen med att inkludera 
skönlitteratur i ämnesundervisningen. Enligt UNESCO: s skolbiblioteksmanifest 
poängteras vikten av ett väl fungerande samarbete bland annat skolbibliotekarie, lärare 
och skolledning emellan för att på bästa sätt främja elevernas utveckling. I detta 
manifest nämns att en av de positiva effekterna av ett gott samarbete kan vara en ökning 
i elevernas läsfärdighet (Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest 
2000, s. 15ff.) Om detta inte är en tillräcklig motivation för att motsträviga lärare ska få 
upp ögonen för hur viktigt det är att integrera skönlitteratur i ämnesundervisningen kan 
Örbyskolan i Marks kommun tas som ett positivt exempel. På denna skola avsätts en 
viss lektionstid i veckan till läsning av skönlitteratur. Samtliga niondeklassare på 
Örbyskolan med avgångsår 2007 fick godkänt betyg i svenska, något skolbibliotekarien 
är övertygad om att detta läsprojekt bidragit till (Parviainen 2008). Ett annat gott 
exempel, där skönlitteratur nyttjats i undervisningen, är Alsheimers projekt på 
Internationella handelshögskolan i Jönköping. I detta fall kunde bland annat 
förbättringar ses angående studenternas språkbruk och även en ökad förmåga att se 
sammanhang kunde skönjas (Alsheimer 2004, passim). I likhet med Örbyskolans 
läsprojekt ger flera elever som förslag att avsätta lektionstid till läsning. Detta eftersom 
de menar att de då skulle ta sig tid till att läsa utan att känna pressen över allt annat de 
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måste göra. Här menar vi att det krävs åtminstone så mycket tid att klassen hinner 
komma till ro med sin läsning, vilket även ställer krav på omgivningen. Man bör 
erbjudas en lugn och avslappnad läsmiljö för att helt kunna fokusera på den bok man 
läser och kunna bortse från yttre störningar. I enlighet med detta poängterar Chambers 
att läsningen underlättas om så få stressmoment som möjligt föreligger. Han betonar 
även att ett brett utbud av litteratur främjar läsning, vilket vi menar kan kopplas till 
elevernas tankar om mer fria val gällande skönlitteratur (Chambers 1995, s. 11-20).  
 
Vi har tidigare talat om möjligheten att använda sig av olika teman i arbetet med 
skönlitteratur, vilket även vissa av eleverna föreslagit. Detta menar vi även med fördel 
kan nyttjas vad gäller ämnesintegrering, att bibliotekarie och lärare tillsammans arbetar 
ämnesöverskridande med ett visst tema. Poängen med att arbeta på detta sätt är att man 
då motarbetar fragmentariska kunskaper, i enlighet med Öglands åsikt (2002, s. 18), och 
istället arbetar för elevernas sammanhangsskapande och fortsatta bildning. Dock kräver 
även detta engagemang och intresse från lärarnas sida. Som tidigare nämnts menar 
Liberg et al. att det kan vara svårt att få lärarna att arbeta på detta sätt, om en strikt 
”ämnessegregation” förekommer (Liberg et al. 2000, s. 12). Även i sådana fall behövs 
en motivering till varför skönlitteraturen behövs och är viktig som komplement till 
kurslitteraturen. I praktiken kan denna integrering kanske vara svår att åstadkomma på 
grund av den tidspress som vi menar är vanligt förekommande inom skolväsendet, från 
lärares håll likväl från bibliotekariers. I två av de intervjuade bibliotekariernas fall 
framhävs denna tidsbrist som en avgörande faktor för ett väl fungerande samarbete. 
Lärarna anses helt enkelt inte ha den tid och/eller det intresse som krävs för en 
integration av skönlitteratur i sin undervisning. I ett av dessa fall menar vi att 
bibliotekarien (B1) avstår från att involvera sig i undervisningen på skolan eftersom B1 
inte vill pressa lärarna ytterligare och ser sig själv som en inkräktare på deras revir. B1 
säger till exempel att lärarna ”har sina elever och ta in en främmande människa som 
liksom spionerar kanske tycker dom att det är lite känsligt”. Således är det inte bara 
lärarnas attityder som spelar in för ett gott samarbete, även bibliotekariens attityd är av 
stor vikt. Bibliotekarien måste se nyttan av sitt eget arbete och ha en tro på sig själv och 
sin kompetens; bibliotekarien måste våga ta plats.  
 
Fortsättningsvis vad gäller attityder menar vi att dessa även spelar in för en individs 
läsande och läsutveckling. Om man exempelvis som tonåring umgås med människor 
som har en mer negativ syn på läsning kommer detta att spela roll för hur man själv ser 
på läsning. Kanske kan man i själva verket själv tycka om att läsa, men på grund av 
umgängeskretsen är detta en åsikt man håller för sig själv. Detta för med sig ett 
tvetydigt förhållningssätt till läsning. I vår undersökning menar vi att detta kan skönjas 
hos E8. E8 konstaterar till en början att han aldrig läser för att sedan komma in på 
böcker han faktiskt har läst. Vid något tillfälle säger han att han tycker om att läsa för att 
sedan korrigera detta uttalande. Detta menar vi korresponderar med en av 
bibliotekariernas uttalande om en existerande negativ attityd till läsning bland eleverna, 
något bibliotekarien menar att man måste försöka arbeta bort för att eleverna ska se 
både nyttan och nöjet i att läsa. 
  
5.3.3 Ett ökat läsintresse hos eleverna själva  
 
Det visade sig vara förhållandevis svårt för eleverna att formulera tankar kring hur deras 
läsintresse skulle kunna påverkas av bibliotekariens arbete med skönlitteratur. Flera av 
eleverna har tidigare tagit upp traditionella metoder såsom boksamtal och bokprat som 
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positiva i detta arbete, vilket diskuterats ovan. I denna del kommer vi därför att fokusera 
på de metoder som togs upp utöver dessa, med ett visst fokus på Internet som medium.  
 
Den första beskrivningskategorin benämns Eleven upplever att Internet med fördel kan 
användas i arbetet med skönlitteratur. Hit hör E3, E7 och E9.  
 
Dessa elever menar att Internet är ett positivt medium för bibliotekarien att använda sig 
av i arbetet med skönlitteratur eftersom fler kan nås på detta sätt. Internet kan således 
användas för att marknadsföra litteratur. E7 säger: ”Det är ett ganska bra sätt att nå ut 
till människor, snarare än att sätta en plansch på väggen […] Så kan dom [syftar på 
bibliotekarien och biblioteksassistenten; vår anm.] skicka på [skolans nätforum; vår 
anm.] för att alla måste läsa [på forumet; vår anm.].” E3 talar om boktips på skolans 
nätbaserade forum. Han säger att det vore positivt om det ”varje gång man öppnar 
hemsidan poppar […] upp ett nytt bokförslag, ’läs denna’ typ”. E9 menar i likhet med 
E7 att man genom Internet kan nå fler eftersom ”alla sitter ju nästan dagligen här och 
kollar sin skolmail”.  E9 framhåller även det positiva med att nyttja Internet som 
diskussionsforum. Detta då han anser att det är intressant att diskutera böcker han läst 
med andra för att ”se alla andras åsikter om boken”. 
 
Den andra beskrivningskategorin benämns Eleven upplever inte Internet som 
fördelaktigt medium i arbetet med skönlitteratur. Hit hör E2, E5 och E6. 
 
De tre eleverna inom denna kategori ser inte fördelen med att nyttja Internet i arbetet 
med skönlitteratur, utan föredrar besök och möten i den fysiska miljön. E2 talar om 
fördelen med fysisk personlig respons i jämförelse med respons via Internet. Enligt E2 
känns det ”lite såhär att få ett mail. Det kanske man bara skummar igenom en sekund 
och så glömmer man det två sekunder senare. Då är det bättre för då kommer man ihåg 
det lite mer om nån tar kontakt eller vad man säger.” E6 instämmer och säger att det 
”känns mer personligt att göra det fysiskt tycker jag. Att diskutera via nätet är ganska… 
jag vet inte, det känns ganska vagt på nåt sätt […] dataspråket är ganska krystat på nåt 
sätt.” E5 svarar blankt nej på frågan om Internet kan användas i arbetet med 
skönlitteratur, han är klart emot detta.  
 
Den tredje beskrivningskategorin benämns Eleven upplever att användandet av en 
”morot”/en yttre motivationsfaktor skulle kunna bidra till att motivera eleven att läsa 
mer. Hit hör E1, E4 och E8.  
 
Eleverna inom denna kategori har en neutral uppfattning om att nyttja Internet i arbetet 
med skönlitteratur; de talar varken om det i positiva ordalag eller i negativa. Istället tar 
de upp fördelen med att använda sig av en ”morot”, det vill säga en yttre 
motivationsfaktor, i detta arbete. E4 menar att det är positivt att anordna tävlingar som 
bibliotekarie i arbetet med skönlitteratur eftersom det då som elev ”är […] lättare att 
engagera sig på nåt sätt”.  Som exempel tar E4 en lästävling som har förekommit på 
skolan, då till och med de elever som annars inte läser läste. Hon säger att ”eftersom det 
var en tävling och det var alla i klassen som var med ’vi sätter oss på rasten och så läser 
vi lite sådär’ och så är det inte annars om bara en har en bok. Då blir det annat att göra 
istället.” Även E8 nämner tävling som en yttre motivationsfaktor. Han säger: ”Jag tror 
inte att det är nånting som skulle kunna få mig att läsa en bok, alltså så helt frivilligt. 
Men visst om man vann nånting då kanske jag skulle läsa.” Båda dessa uppfattningar 
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visar på att även de mest motvilliga skulle kunna tänka sig att läsa om det leder till 
något mer konkret, exempelvis ett pris av något slag.  
 
E1 tar upp författarbesök som hon ser som en ”morot”. Hon beskriver när skolan hade 
besök av en känd svensk författare och merparten av skolans elever hade läst 
debutromanen: 
 

Det gjorde ju att alla liksom eller väldigt många ’fan man kanske skulle läsa den 
andra [syftar på författarens andra roman] också’ och att han är så snygg liksom 
[…] alltså så att göra, nån form av, inte idolisering det är ju fel ord, men 
popstjärnegrej av författare. Ja men han är ju väldigt snygg och väldigt charmig 
och väldigt bra på att prata och jag tror kanske att tio till läste [titel på författarens 
andra roman; vår anm.]. 

 
Detta författarbesök var således en uppskattad aktivitet på skolan av merparten av 
eleverna. Båda dessa aspekter, att anordna tävlingar och författarbesök, menar vi bidrar 
till att eleverna strävar efter ett gemensamt mål och skapar därmed en ökad känsla av 
gemenskap.   
 
Vad gäller möjligheten för bibliotekarien att nyttja Internet i sitt arbete med 
skönlitteratur fick detta mindre medhåll från eleverna är förväntat. Endast tre av 
eleverna ansåg detta vara ett bra sätt att kommunicera via i arbetet med skönlitteratur, 
och de var inte heller överexalterade över möjligheten. Snarare betraktade de Internet 
som en av möjligheterna i detta arbete, inte som den enda och inte heller nödvändigtvis 
den bästa. Flera elever menade att Internet inte alls var av fördel att nyttja, eftersom 
personliga möten är att föredra. Detta var något som förvånade oss med tanke på 
Internets spridning, speciellt bland ungdomar med välbesökta communities såsom 
Lunarstorm8. Vi förväntade oss att betydligt fler skulle vilja se en ökad användning av 
Internet även i arbetet med skönlitteratur. Detta för att på så sätt kunna diskutera och 
utbyta tankar och erfarenheter om litteratur, i enlighet med socialkonstruktivismens 
tanke om att lärande i huvudsak sker i dialog med andra genom erfarenhetsutbyte. Det 
faktum att merparten av eleverna föredrar att träffas i den fysiska miljön menar vi är 
positivt i den bemärkelse att det gagnar bibliotekets fortsatta existens, eftersom det inte 
pekar i en riktning där allt arbete och även möten sker virtuellt. Personlig service och 
respons är fortfarande av stor vikt, åtminstone enligt deltagarna i vår undersökning. Det 
kan även ses som positivt med tanke på att man som skolbibliotekarie inte behöver 
lägga alltför mycket tid på utveckling av skolbibliotekets nätbaserade tjänster, med den 
tidspress som många upplever i åtanke. Dock kan elevernas uppfattning av Internet och 
dess nytta angående bibliotekariens arbete med skönlitteratur ha att göra med att det 
virtuella arbetet inte är speciellt utvecklat på de aktuella gymnasieskolorna. Kanske 
hade elevernas uppfattning sett annorlunda ut om Internet använts i högre grad i 
skolbibliotekariens arbete. I USA är läget generellt det omvända, som tidigare nämnts, 
då Internet flitigt nyttjas i en skolbibliotekaries arbete. Med Churchs uttryck: 
”Promoting reading and supporting research have always been goals for school 
libraries: in today’s digital environment, however, it is possible to achieve these goals in 
a virtual setting.” (Church 2006, s. 10). Kanske krävs ett större engagemang bland 
skolbibliotekarier i Sverige för att elever ska se nyttan med Internet även i denna fråga. 
Kanske kan det även vara så att det är en generationsfråga. Elever som går i de lägre 
                                                 
8 En populär virtuell mötesplats, riktad specifikt till barn och ungdomar. Startades i januari 2000 
(Nationalencyklopedin 2008c)  
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klasserna i grundskolan idag kommer eventuellt att vilja använda nätbaserade tjänster i 
framtiden i högre grad än vad gymnasieelever vill idag. Detta är dock bara 
spekulationer. 
 
Flera elever talar om yttre motivationsfaktorer som ett bra sätt för att väcka läslust. Två 
elever tar upp tävlingar som en ”morot”. De menar att det är lättare att finna motivation 
om man får något för sin prestation. Detta är något som redan används inom 
biblioteksvärlden, åtminstone med målgruppen barn och ungdomar i åtanke, bland annat 
i den nationella satsningen som kallas Bokjuryn (Dorbell 2008a; Dorbell 2008b). Detta 
sätt att väcka läslust nyttjas idag på en av de deltagande gymnasieskolorna i vår 
undersökning, vilket också har fått ett positivt resultat. Enligt E4 engagerade sig till och 
med de elever på skolan som vanligtvis aldrig läser i tävlingen.  
 
En genomgående tendens i elevernas uppfattningar, åtminstone på två av 
gymnasieskolorna, är en efterfrågan på mer aktivitet på skolan från bibliotekariens sida. 
Detta menar de bland annat kan ske i form av bokprat och boksamtal i klasserna, av ny 
aktuell litteratur, men även genom en ökad individuell service i skolbiblioteket. Dessa 
arbetssätt har båda en klar koppling till konstruktivismen. Det som skiljer dem åt är 
huruvida en satsning på individen, enligt den individuella konstruktivismen, eller 
gruppen, enligt den sociala konstruktivismen, ska göras. Vad gäller den tredje skolan 
tycktes eleverna relativt tillfreds med det arbete bibliotekarien utför i dagsläget. Denna 
uppfattning sammanfaller med vår uppfattning om den skola med den mest aktiva 
bibliotekarien, i skolbiblioteket såväl som i klasserna.   
 
För att ytterligare åskådliggöra de kategorier som kunnat utrönas vad gäller elevernas 
uppfattningar om hur bibliotekariens arbete kan vidareutvecklas visas samtliga dessa 
nedan i tabellform.  
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Frågeställning 
På vilket sätt upplever 
gymnasieeleverna att det 
finns möjlighet för 
gymnasiebibliotekarien att 
utveckla sitt arbete med 
skönlitteratur för att uppnå: 

Beskrivningskategori 1 Beskrivningskategori 2 Beskrivningskategori 3 

- ett mer medvetet 
pedagogiskt arbete 

Eleven upplever att 
bibliotekarien främst bör 
arbeta mer aktivt med 
olika grupper och 
klasser i skolan med 
skönlitteratur. 

Eleven upplever att 
bibliotekarien främst bör 
arbeta mer aktivt med 
individen och utmana 
denne/denna i arbetet 
med skönlitteratur. 

Eleven upplever att 
bibliotekarien inte 
behöver utveckla sitt 
arbete med skönlitteratur 
eftersom elevens intresse 
för litteratur redan är 
mycket stort.  

- en ökad ämnesintegrering Eleven upplever att ett 
ökat initiativ bör tas till 
användning av 
skönlitteratur i olika 
ämnen eftersom den 
bidrar till ett vidgat 
synsätt och en ökad 
förståelse för olika 
fenomen. 

Eleven upplever att 
skönlitteratur inte 
behöver integreras i 
ämnesundervisningen 
eftersom den inte bidrar 
med nya fakta.  

 

- ett ökat läsintresse hos 
eleverna själva 

Eleven upplever att 
Internet med fördel kan 
användas i arbetet med 
skönlitteratur. 

Eleven upplever inte 
Internet som fördelaktigt 
medium i arbetet med 
skönlitteratur.  

Eleven upplever att 
användandet av en 
”morot”/en yttre 
motivationsfaktor skulle 
kunna bidra till att 
motivera eleven att läsa 
mer.  

Tabell 3: Elevernas uppfattningar om utvecklingsmöjligheterna för bibliotekariens arbete 
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6 Slutsatser 
 
De områden vi har fokuserat på i uppsatsen är om, och i så fall hur, bibliotekariens 
arbete med skönlitteratur kan utvecklas mot ett mer medvetet pedagogiskt arbete, mot 
en ökad ämnesintegrering och slutligen mot ett ökat läsintresse hos eleverna. Det svåra 
med denna uppdelning har varit just detta att separera områdena från varandra, då de så 
tydligt flyter in i varandra. En ökad ämnesintegrering är, enligt oss, en del av en ökad 
pedagogik samtidigt som ett mer medvetet pedagogiskt arbete i sin tur förhoppningsvis 
för med sig ett ökat läsintresse hos eleverna. Tanken bakom att göra dem till olika 
områden är dock att till en början tydliggöra hur eleverna uppfattar bibliotekariens 
pedagogik överlag och hur arbetet bedrivs och kan bedrivas utifrån denna, för att sedan 
snäva in mot hur arbetet med skönlitteratur kan bedrivas mer specifikt vad gäller 
skolans ämnesundervisning. Utöver dessa områden har eleverna tillfrågats om förslag 
till hur deras läsintresse vidare kan påverkas.  
 
6.1 Mot ett mer medvetet pedagogiskt arbete 
 
Många elever poängterar att för att bibliotekarien ska ha möjlighet att utveckla sitt 
pedagogiska arbete med skönlitteratur krävs mer resurser. Tidsbristen uppfattas vara ett 
av de största hindren för en utveckling av arbetet; det är svårt för bibliotekarien att vara 
aktiv både i biblioteket och ute på skolan. Ju större gymnasieskolan är desto svårare blir 
det för bibliotekarien att arbeta aktivt med eleverna och ge dem personlig service och 
respons. Om man bortser från detta praktiska hinder upplever merparten av eleverna att 
olika typer av aktiviteter kring skönlitteratur och läsning bör förekomma i högre grad, 
exempelvis i form av temaperioder, bokprat och boksamtal. Flera elever betonar även 
vikten av att marknadsföra bibliotekets bestånd inom den skönlitterära genren, vilket de 
menar kan leda till en högre frekvens utlån. Ett exempel som ges är att varje månad utse 
”Månadens bok”, en bok som varit populär bland eleverna under den senaste perioden, 
och på något sätt framhäva denna. På detta sätt kan eleverna få nya tips till läsning och 
motiveras till att läsa genom indirekt rekommendation från andra elever.   
 
I likhet med eleverna uttryckte samtliga bibliotekarier en önskan att arbeta mer aktivt 
med eleverna på olika sätt, men även här framkom en känsla av begränsning på grund 
av de rådande resurserna. 
 
6.2 Mot en ökad ämnesintegrering 
 
För att uppnå en ökad ämnesintegrering krävs, som tidigare nämnts upprepade gånger, 
ett gott samarbete lärare och bibliotekarie emellan, vilket var den aspekt både elever och 
bibliotekarier fokuserade på vad gäller detta område. Här menar vi att en del arbete 
behövs för att få till stånd en förändring av attityder till läsning för att även lärare ska 
inse vikten av skönlitteratur i undervisningssyfte. Merparten av eleverna är mycket 
positiva till att inkludera skönlitteratur i ämnesundervisningen bland annat på grund av 
den ökade insikt om olika fenomen denna typ av litteratur kan ge. Rent praktiskt menar 
många av eleverna att lektionstid behövs avsättas till läsning, vilket kan fungera om 
berörda lärare har en positiv inställning till att inkludera skönlitteratur i undervisningen. 
Som tidigare nämnts är Örbyskolans läsprojekt ett gott exempel att hämta inspiration 
från i denna fråga. Vidare vad gäller ämnesintegrering upplever ett flertal elever att 
bibliotekarien kan vara till stor hjälp vad gäller urvalet av litteratur som ”ska” läsas. 
Exempelvis menar vissa av eleverna att den typ av litteratur som ska läsas inom en viss 
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epok i svenska kan breddas med hjälp av bibliotekariens kompetens inom litteraturens 
område, vilket då leder till något mer fria val av böcker. Vikten av mer fria val av 
böcker, för att främja elevernas läsmotivation, menar eleverna inte nog kan poängteras.  
 
Även bibliotekarierna betonade vikten av ett mer fritt val av skönlitteratur för eleverna, 
eftersom allt annat inom gymnasieskolan är så styrt. Två av bibliotekarierna var 
speciellt positiva till, och talade mycket varmt om, att inkludera skönlitteratur i 
ämnesundervisningen, med utvecklings- och bildningsaspekten i åtanke.  
 
6.3 Mot ett ökat läsintresse  
 
Några av eleverna tar upp Internet som ett positivt medium för bibliotekarien att 
använda i arbetet med skönlitteratur. De talar bland annat om möjligheten att diskutera 
böcker via nätbaserade forum och även om att publicera boktips online. Detta är, enligt 
deras uppfattning, ett effektivt sätt för bibliotekarien att nå så många som möjligt på en 
och samma gång. Lika många elever anser, i motsats till detta, att Internet inte är av 
fördel att nyttja i arbetet med skönlitteratur. Det anses bland annat svårare att 
kommunicera via dataspråk då det upplevs konstlat, och istället förespråkas möten och 
dialog i den fysiska miljön.  
 
Resterande elever har en neutral uppfattning angående Internetaspekten. De talar istället 
om en yttre motivationsfaktor, en ”morot”, som viktig för deras läsmotivation. Denna 
morot kan exempelvis vara en tävling, där elevens läsprestation uppmärksammas, eller 
ett författarbesök, där att träffa och lyssna på författaren utgör moroten.  
 
Bibliotekarierna ser gymnasietiden som en pressad tid för eleverna vilket 
bibliotekarierna menar påverkar läsintresset. Mycket måste hinnas med för eleverna 
under den korta tidsperiod gymnasiet utgör. En av bibliotekarierna talar även om en 
existerande negativ attityd till läsning bland eleverna, något bibliotekarien menar att 
man måste försöka arbeta bort för att eleverna ska se både nyttan och nöjet i att läsa.  
 
För att ytterligare åskådliggöra de slutsatser som har presenterats visas dessa nedan i 
tabellform.   
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Förslag till: 
- ett mer medvetet pedagogiskt 
arbete 

• mer resurser → frigöra tid! 
• temaperioder 
• marknadsföring – tydliggöra beståndet 

o ”Månadens bok” 
• mer aktivitet på skolan – bokprat, boksamtal 

 
- en ökad ämnesintegrering • ett ökat samarbete 

o arbeta med olika attityder 
o lektionstid avsatt för läsning 

 Ex: Örbyskolan 
o fria val av skönlitteratur 

 
- ett ökat läsintresse hos eleverna • Internet 

o diskussionsforum 
o lästips  
o reklam för bibliotekets aktiviteter 

• yttre motivationsfaktor 
o tävling 
o författarbesök 

 
Tabell 4: Utvecklingsförslag till bibliotekariens arbete med skönlitteratur 
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7 Diskussion 
 
Inledningsvis förväntade vi oss, och hoppades på, mer nyskapande metoder från 
elevernas håll för bibliotekarien att arbeta med skönlitteratur. Det visade sig dock att de 
metoder som redan används inom detta område, såsom bokprat och boksamtal, var de 
eleverna efterfrågade i störst utsträckning. Detta är ett resultat i sig, i enlighet med 
undersökningens syfte, om än inte revolutionerande. Dessa metoder är således 
uppskattade bland de deltagande eleverna. Det som efterfrågades av eleverna var 
således inte mer nyskapande metoder i arbetet med skönlitteratur utan i stället ett mer 
aktivt nyttjande av de gamla beprövade metoderna från bibliotekariens sida. På grund av 
att de metoder som existerar är uppskattade är det kanske då speciellt svårt att se bortom 
dessa och därmed svårt att komma på nya sätt att arbeta. En annan förväntning var att 
eleverna skulle vilja se en ökad användning av Internet i arbetet med skönlitteratur. 
Detta baserades på den spridning Internet har bland ungdomar idag, som tidigare 
nämnts, bland annat gällande olika typer av communities. Denna förväntning visade sig 
vara felaktig, då endast ett fåtal av eleverna var positivt inställda till att nyttja Internet i 
denna fråga, och de var inte heller överentusiastiska över idén. Kanske kan det svala 
intresset bero på en slags mättnadskänsla då ungdomar redan tycks vara så databundna. 
Därför efterfrågas istället den fysiska kontakten. En annan förklaring kan vara att det är 
en generationsfråga. Elever i de lägre årskurserna idag kommer kanske, när de når 
gymnasiet, att se Internet som en naturlig del i alla former av arbete, så även inom 
skolbiblioteksvärlden. Dock är detta endast spekulationer från vår sida.  
 
Gällande undersökningens inspiration och metod föll det sig naturligt att hämta 
inspiration från det fenomenografiska området med den kvalitativa intervjun som metod 
då vi var ute efter gymnasieelevers olika upplevelser av bibliotekariers arbete med 
skönlitteratur. Således valdes exempelvis observation bort som metod, då vi genom den 
ej skulle komma åt respondentens unika upplevelse av fenomenet i fråga. På grund av 
det mindre urvalet av elever är resultatet ej generaliserbart, något vi inte heller 
eftersökte. Dock genomfördes intervjuer på tre olika gymnasieskolor, och flera 
gymnasieelever uttryckte samma typ av uppfattning oberoende av vilken gymnasieskola 
de gick på. Detta kan peka på att de uppfattningar som kunnat urskiljas i vårt material 
skulle kunna återfinnas även bland andra gymnasieelever i Sverige. Det vi eftersökte var 
olika sätt för gymnasiebibliotekarien att vidareutveckla arbetet med skönlitteratur, vilket 
resultatet även visar på.  
 
Som tidigare nämnts genomfördes undersökningen med fenomenografisk inspiration på 
grund av undersökningens fokus på upplevelser. Övriga val av teorier, olika riktningar 
inom konstruktivism, gjordes på grundval av undersökningens pedagogiska inriktning 
och med tanke på hur kunskap kan bildas hos individen – individuellt eller genom 
samtal och diskussion. Olika uppfattningar om hur en individs lärande sker skulle enligt 
vår mening framkomma i resultatet, i de aktiviteter eleverna skulle föreslå angående 
arbete med skönlitteratur. De konstruktivistiska teorierna visade sig på detta sätt vara 
tillämpbara, men kanske i mindre mån än förväntat, eftersom vissa av förslagen 
eleverna gav inte hade en så tydlig koppling till dessa teorier om lärande som vi 
förväntat oss.  
 
I uppsatsens planeringsskede fanns en tanke på en mer specifik målgruppsinriktning – 
manliga gymnasieelever. Anledningen till detta var att pojkar i denna ålder generellt 
tenderar att läsa mindre än tjejer, och därför ville vi undersöka vad som skulle kunna få 
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just denna målgrupp mer intresserade av att läsa. I slutändan föll valet ändå på att 
inkludera båda könen i undersökningen, eftersom vi menade att detta kunde bidra till ett 
mer nyanserat material. Vi anser att det kan vara av intresse att genomföra en liknande 
undersökning med fokus på just pojkar i någon åldersgrupp efter att den så kallade 
slukaråldern har avtagit. Detta är även en målgrupp en av de intervjuade 
bibliotekarierna vill sätta i fokus, på grund av det minskade läsintresset bland just 
pojkar, och själv skulle vilja ha tid att arbeta mer med. 
 
En annan intressant ingång för fortsatt forskning menar vi har med Internetaspekten att 
göra. För att testa Internets funktionalitet i arbetet med skönlitteratur för ungdomar 
skulle man kunna genomföra ett projekt där byggande av en ny, eller en utveckling av 
ett skolbiblioteks rådande, hemsida sattes i fokus. Detta för att utröna dess användbarhet 
bland annat genom att analysera nyttjandegraden av de funktioner som skulle kunna 
vara aktuella, som exempelvis diskussionsforum, och om och i så fall hur de har 
påverkat skolans elevers läsintresse.  
 
I syftet efterfrågade vi om, och i så fall hur, gymnasiebibliotekarien kan arbeta mer 
medvetet pedagogiskt med skönlitteratur utifrån elevernas perspektiv. Undersökningens 
resultat visar på flertalet sätt som detta kan göras på. Vår förhoppning är att man som 
gymnasiebibliotekarie ska kunna använda elevernas uppfattningar för att utveckla sitt 
arbete i en än mer pedagogisk riktning. I varje fall har förståelsen av elevernas 
uppfattningar i denna fråga ökat genom vår studie och den utgör därmed ett bidrag till 
området bibliotekspedagogik inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga 
disciplinen.  
 
I uppsatsens inledande kapitel nämndes en undersökning där resultatet visade på ett 
minskat läsintresse bland ungdomar. Kanske kan de metoder som nämnts i denna 
uppsats, om de används aktivt på skol- och gymnasiebibliotek, bidra till att andelen 
ungdomar som läser böcker istället stadigt ökar. 
  



 61

8 Sammanfattning 
 
Mot bakgrund av att allt färre ungdomar läser skönlitteratur, och att ett starkt fokus 
läggs på informationssökning i skolan idag,  har vi valt att i uppsatsen lyfta fram 
skönlitteraturens roll för individen och dennas personliga utveckling och bildning. Vår 
uppsats behandlar om, och i så fall hur, gymnasiebibliotekarien kan arbeta mer medvetet 
pedagogiskt med skönlitteratur utifrån gymnasieelevers perspektiv.  
 
Vi tar i uppsatsen avstamp i olika styrdokument och riktlinjer för skolbibliotek. Dessa är 
Bibliotekslagen, UNESCO: s skolbiblioteksmanifest samt IFLA/UNESCO: s riktlinjer 
för skolbibliotek. I dessa poängteras bland annat vikten av ett skolbiblioteks 
läsfrämjande verksamhet och skolbibliotekariens pedagogiska förhållningssätt för 
elevernas utveckling. Även nationella bibliotekskampanjer tas upp som bakgrund: 
Library Lovers och Nationella skolbiblioteksgruppen. Detta då även dessa betonar den 
pedagogiska aspekten av en skolbibliotekaries arbete, och tar upp skolbibliotekarien 
som en stark pedagogisk resurs.  
 
Flera olika forskare inom olika ämnesområden, såsom rättsvetenskap och 
vårdvetenskap, poängterar att användning av skönlitteratur i undervisning bidrar till en 
ökad förståelse av olika fenomen i samhället och även till utvecklingen av ett kritiskt 
tänkande och en ökad empatisk förmåga. Detta tillsammans med det faktum att 
informationssökning ofta tar en större plats än litteraturfrämjande aktiviteter i den 
svenska gymnasieskolan och det faktum att få studier har genomförts utifrån elevers 
perspektiv på skolbiblioteket motiverar vår undersökning.  
 
Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, gymnasiebibliotekarien kan 
arbeta mer medvetet pedagogiskt med skönlitteratur med avsikt att främja elevernas 
personliga utveckling och bildning. Detta utifrån gymnasieelevernas perspektiv och i 
jämförelse med hur bibliotekarien arbetar idag. De frågeställningar vi har valt att 
fokusera på, med utvecklings- och bildningsaspekten i åtanke, behandlar tre 
huvudområden: bibliotekariens pedagogik/elevens roll, ämnesintegrering samt 
förslag/respons från eleverna. Den tredje och sista frågeställningen, som behandlar hur 
bibliotekariens arbete kan utvecklas till ett mer medvetet pedagogiskt arbete för att 
uppnå en ökad ämnesintegrering och ett ökat läsintresse hos eleverna har utgjort 
uppsatsens huvuddel. För att kunna se hur arbetet kan utvecklas i jämförelse med hur 
det ser ut i dagsläget har även de aktuella gymnasieskolornas bibliotekarier intervjuats. 
Fokus har dock lagts på elevernas utsagor.  
 
I uppsatsen har inspiration hämtats från det fenomenografiska området. Detta då det är 
elevernas upplevelser av ett visst fenomen, i detta fall gymnasiebibliotekariens arbete 
med skönlitteratur, som efterfrågats. I övrigt har pedagogiska teorier om hur lärande 
sker, individuell respektive social konstruktivism, utgjort uppsatsens teorietiska del på 
grund av undersökningens pedagogiska fokus. Eftersom vi i undersökningen har hämtat 
inspiration från fenomenografin har metodvalet fallit på den kvalitativa intervjun. Enligt 
fenomenografin lämpar sig denna metod bäst när en individs upplevelse av ett visst 
fenomen efterfrågas. Tre kommunala gymnasieskolor har ingått i undersökningen. Nio 
elever har totalt intervjuats, tre på varje skola. På respektive skola har även en intervju 
genomförts med ansvarig bibliotekarie. Det insamlade materialet har analyserats utifrån 
den fenomenografiska tanken om skapande av beskrivningskategorier. 
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Beskrivningskategorierna har skapats utifrån undersökningens frågeställningar och 
handlar därmed om hur bibliotekarier respektive elever ser på: bibliotekariens 
pedagogik/elevens roll, ämnesintegrering samt förslag/respons från eleverna. Fokus har 
lagts på hur bibliotekariens arbete kan utvecklas till ett mer medvetet pedagogiskt arbete 
för att uppnå en ökad ämnesintegrering och ett ökat läsintresse. Resultatet visar bland 
annat på att eleverna efterfrågar mer aktivitet från bibliotekariens sida, exempelvis i 
form av bokprat och boksamtal. Vissa elever vill se mer individbetonade aktiviteter, 
medan andra föredrar aktiviteter i grupp. Här har en tydlig koppling till uppsatsens 
teorier, individuell respektive social konstruktivism, kunnat göras. Eleverna vill även se 
en ökad integrering av skönlitteratur i skolans ämnesundervisning, eftersom denna typ 
av litteratur kan belysa ett fenomen på andra sätt än vad kurslitteraturen kan göra. I detta 
fall har flertalet elever indirekt betonat bildningsaspekten. Resultatet visar även på ett 
svagt intresse för Internetbaserade aktiviteter kring skönlitteratur; ett flertal av eleverna 
föredrar det fysiska mötet framför det virtuella. Detta tyder på att personlig service och 
respons anses viktigt av eleverna.  
 
De slutsatser som har dragits utifrån undersökningens resultat har således med ett mer 
medvetet pedagogiskt arbete, en ökad ämnesintegrering och ett ökat läsintresse att göra. 
Vad gäller ett mer medvetet pedagogiskt arbete menar både elever och bibliotekarier att 
för att uppnå detta behövs mer aktivitet från bibliotekariens sida, i mån av tid och 
resurser. För att uppnå en ökad ämnesintegrering konstateras av både elever och 
bibliotekarier att ett utökat samarbete krävs lärare och bibliotekarie emellan för att de 
förslag som ges ska kunna fungera i praktiken. Vad gäller ett ökat läsintresse tas bland 
annat Internet upp som både positivt och negativt att nyttja i arbetet med skönlitteratur. 
Vissa elever talar om vikten av en ”morot” för deras läsmotivation, där de får någon 
form av uppskattning för sin läsning.  
 
Undersökningen visar på att de metoder som i dagsläget används av bibliotekarier i 
arbetet med skönlitteratur, såsom bokprat och boksamtal, även är de metoder som 
eleverna efterfrågar i störst utsträckning. Kanske kan det vara svårt att se bortom dessa 
beprövade metoder och tänka i nya banor. Eleverna har dock gett ett flertal förslag på 
hur arbetet med skönlitteratur kan utvecklas och vår förhoppning är att man som 
gymnasiebibliotekarie ska kunna använda elevernas uppfattningar för att utveckla sitt 
arbete i en än mer pedagogisk riktning. I varje fall har förståelsen av elevernas 
uppfattningar i denna fråga ökat genom vår studie.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till bibliotekarier 
 
Om dig: 

• Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
• Hur länge har du arbetat på detta gymnasiebibliotek? 
• Vad inspirerar dig i ditt arbete som bibliotekarie? 

 
Om måldokument: 

• Vad har skolan för styrdokument som har med skolbiblioteket att göra? 
o Vad säger dessa styrdokument om skolbibliotekets roll i undervisning 

och elevers lärande? 
 
Om arbetet med skönlitteratur: 

• Hur arbetar du med skönlitteratur? 
o Hur upplever du detta arbete? 

 Hur mycket tid uppfattar du att du avsätter till detta arbete? 
o På vilka olika sätt menar du att man i övrigt som bibliotekarie kan arbeta 

pedagogiskt med skönlitteratur på ett gymnasiebibliotek?  
 

• Hur arbetar du tillsammans med lärarna med skönlitteratur?  
o Hur upplever du detta arbete? 
o På vilka olika sätt menar du att man i övrigt som bibliotekarie kan 

samarbeta med lärare? 
 

• Vilka möjligheter har eleverna att vara delaktiga i, och påverka, ditt arbete med 
skönlitteratur? 

o Hur upplever du interaktionen med eleverna i ditt arbete med 
skönlitteratur?  

 Hur viktigt anser du att läsning av skönlitteratur är för eleverna? 
(här tänker vi främst på bildning, sammanhangsskapande och 
elevernas personliga utveckling)  

 
• Hur upplever du att arbetet med skönlitteratur fungerar överlag och har du några 

tankar om hur detta kan utvecklas?  



 

Intervjufrågor till elever 
 
Om dig: 

• Vad läser du för program? 
• Hur ser dina planer inför den närmaste framtiden ut? 

 
Om läsvanor: 

• Hur ofta läser du skönlitteratur? 
o Varför läser du skönlitteratur (om du läser)?  
o Vad ger det dig att läsa skönlitteratur (om du läser)? 

• Om du inte läser skönlitteratur, vilken är den främsta orsaken till detta? 
o Vad skulle kunna få dig att bli mer intresserad av att läsa skönlitteratur?  

 
Om arbete med skönlitteratur på skolan: 

• Hur upplever du bibliotekariens arbete med skönlitteratur?  
o Upplever du någon del av detta som speciellt bra och i så fall varför? 

 
• Vilka möjligheter har du som elev att påverka bibliotekariens arbete utifrån dina 

förslag och åsikter? 
o Hur upplever du dessa möjligheter? 
   

• Upplever du att bibliotekarien har påverkat dina läsvanor under gymnasietiden 
och i så fall på vilket sätt? 

o Hur menar du att gymnasiebibliotekarien skulle kunna arbeta med 
skönlitteratur för att skapa mer läsmotivation hos dig?  

 
• Hur upplever du att samarbetet mellan lärare, det vill säga undervisningen på 

skolan, och bibliotekarie angående arbetet med skönlitteratur fungerar?  
o Menar du att detta samarbete skulle kunna utvecklas för att öka ditt 

intresse för skönlitteratur? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 

• Hur upplever du dina tidigare erfarenheter av skolbibliotekarier och deras arbete 
med skönlitteratur?  

o Har någon varit speciellt bra på detta arbete och i så fall på vilket sätt? 



 

Bilaga 2  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Programmet för biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö 
universitet. Pågående termin, vårterminen 2008, är vår sista och under denna arbetar vi 
med vår magisteruppsats.  
 
I magisteruppsatsen har vi valt att fokusera på hur man som skolbibliotekarie kan arbeta 
pedagogiskt med skönlitteratur på gymnasienivå utifrån elevers perspektiv. Inom 
skolväsendet menar vi att störst fokus läggs vid att utveckla elevernas 
informationskompetens genom informationssökning via Internet och att vikten av att 
läsa hamnar mer och mer i skymundan. Det som motiverar vårt val av ämne är att flera 
olika forskare inom olika ämnesområden poängterar att användning av skönlitteratur i 
undervisning bidrar till en ökad förståelse av olika fenomen i samhället och även till 
utvecklingen av ett kritiskt tänkande och en ökad empatisk förmåga. Vidare har lite 
forskning bedrivits inom området, speciellt utifrån elevers perspektiv. 
 
Som utgångspunkt har vi 5 § och 9 § i Bibliotekslagen (SFS 1995:1596). Den femte 
paragrafen lyder ”Inom grundskola och gymnasieskola skall det finnas lämpligt 
fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur 
samt för att tillgodose deras behov av material för utbildning.”. I nionde paragrafen 
fastställs ”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.”.   
 
Det vi är intresserade av i undersökningen är hur arbetet med skönlitteratur ser ut i 
dagsläget, vilken respons eleverna ger skolbibliotekarien angående detta arbete samt hur 
samarbetet mellan lärare och bibliotekarie fungerar. Vår tanke är att genomföra 
intervjuer vid tre gymnasieskolor med ansvarig gymnasiebibliotekarie respektive tre 
elever per skola. 
 
Vi undrar därför om du är intresserad av att ställa upp i vår undersökning i egenskap av 
gymnasiebibliotekarie? Vi är även i behov av elever som kan tänka sig att ställa upp i 
undersökningen. Det enda krav vi har är att de ska vara sistaårselever och 18 år fyllda. 
Har du lust att hjälpa oss även med detta? Intervjuerna är tänkta att genomföras i början 
av mars och tar ungefär 30 minuter i anspråk. Givetvis kommer uppgifterna som lämnas 
att behandlas konfidentiellt.  
 
Välkommen att ta kontakt med oss så snart som möjligt på: xxxxxxx@student.vxu.se  
Din hjälp är värdefull för oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Pettersson och Lina Wikell 
Växjö universitet 


