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Abstract: The purpose of this study is to examine the view of Swedish 

language teachers on the role of fiction and of school libraries 

within the compulsory school’s teaching of Swedish of form 6-9. 

The questions to be answered are: 

 What part do Swedish language teachers (hereafter called 

teachers) think fiction is playing regarding the pupils 

inclination to read and reading promotion? 

 What is the attitude of teachers regarding the function of 

fiction in the Swedish subject? 

 What do teachers consider being the role of the school 

library in education, and can this be related to the local 

school library resources? 

To answer the questions a questionnaire was sent out to thirty-five 

teachers. Four qualitative interviews were also carried out among 

the fourteen teachers that answered the questionnaire. The 

empirical material has been analyzed with the use of the following 

theoretical models: A. Chamber’s The Reading Circle; models of 

understanding the Swedish subject by L-G Malmgren and S. 

Thorson, and D. Loertscher’s taxonomy of school libraries, 

modified by L. Limberg. Within the study we have found that the 

teachers imply that reading promotion is important, in spite of this 

we found an instrumental view on the reading of fiction. The main 

views on the role of fiction were that fiction partly serves as a 

means for practice in Swedish, partly as a means for the pupil’s 

self-identification. We also found that only a few school libraries 

function as a pedagogical resource in a problem-based teaching, 

and that it was mostly teachers in schools where the library did 

have this function, that fully understood its meaning. 

 

Nyckelord:  Det livslånga lärandet, skolbibliotek, svensklärare, 

skolbibliotekarie, skönlitteratur, läslust, läsfrämjande 
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1. Inledning 
 

I många sammanhang idag talas det om vikten av att väcka barns läslust och hur viktigt 

själva läsandet är för barns språkutveckling och deras förmåga att klara av det samhälle 

vi befinner oss i, med snabba förändringar och stora krav på olika kunskaper. Barn och 

ungdomar förväntas själva kunna söka och kritiskt granska, samt tillgodogöra sig stora 

mängder information. För att kunna klara av detta behöver de behärska det skrivna 

språket på ett tillfredsställande sätt. Grundskolan med svenskämnet, som vi främst 

förknippar med kunskapen om språket, samt skolbiblioteket som en resurs vid 

problemorienterat arbetssätt har viktiga roller att spela i detta sammanhang. Men frågan 

är om skolan idag har de förutsättningar som krävs för att utveckla de stödjande 

processer som är önskvärda. Hur ser inställningen ut till främjandet av läslust och 

nyttjas skolbiblioteket som en pedagogisk resurs i detta sammanhang? 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

 

Vi lever idag i ett kunskapssamhälle där begrepp som det livslånga lärandet i mångt 

och mycket präglar vår livssituation. Stor fokus ligger på våra skolor och det som 

försiggår där. Dagens grundskolor använder mer och mer ett problemorienterat 

arbetssätt, som innebär att eleverna i högre grad själva ska söka och värdera 

information. Men för att klara detta måste eleverna behärska språket väl eftersom 

dagens skola i hög grad präglas av språkliga aktiviteter. De måste också ha tillgång till 

och kunskap om de resurser de behöver nyttja vid ett problemorienterat arbetssätt, så 

som ett skolbibliotek. Ett sätt att ge eleverna en möjlighet till en god språkkunskap är 

läsfrämjande åtgärder, där läsning av skönlitteratur kan vara en väg. Som stöd för dessa 

läsfrämjande åtgärder är tillgång till ett skolbibliotek med utbildad skolbibliotekarie 

viktig, där vederbörande kan erbjuda hjälp och stöd då det gäller skönlitteraturläsning. 

Men hjälpen kan också gälla informationssökning vid ett problemorienterat arbetssätt, 

vilket är av vikt för att eleverna ska kunna bli delaktiga i ett livslångt lärande. Vi 

upplever dock att skolbibliotekets läsfrämjande roll med fokus på just skönlitterära 

böcker kommer i skymundan eftersom skolbiblioteket ses mer som en fakta- och 

informationscentral. Ju äldre eleverna blir desto mer nytta har de av skolbibliotek i sitt 

skolarbete, men trots detta minskar de äldre elevernas användning av skolbibliotekets 

resurser.
1
 Vi anser att ett skolbibliotek med utbildad skolbibliotekarie som ingår som en 

pedagogisk resurs i skolarbetet, kan spela en viktig roll såväl i det läsfrämjande arbetet 

som i ett problemorienterat lärande. 

 

Det är främst svenskämnet i grundskolan vi förknippar med kunskapen om språket. I 

grundskolans kursplan för svenskämnet betonas språkets vikt som förmedlare av 

kunskap och som redskap för kommunikation med andra. I kursplanen talas också om 

vikten av att uppleva och lära av skönlitteratur. Svensklärarna kommer därför att spela 

en stor roll för eleverna, då de förmedlar sin syn på skönlitteratur. Mot denna bakgrund 

menar vi att det skulle vara av intresse att närmare undersöka hur svensklärare förhåller 

sig till användningen av skönlitteratur. I detta sammanhang finner vi det också relevant 

att undersöka hur svensklärare förhåller sig till skolbibliotek som samarbetspart och 

                                                 
1
 Skolverkets lägesbedömning 2006, s.17. 



6 

 

pedagogisk resurs. Genom att undersöka detta hoppas vi få en bild av vilka 

förutsättningar eleverna ges att utveckla kompetenser viktiga för livslångt lärande. 

1.1.2 Svenskämnet och läsfrämjande 

 

Under våra studier i biblioteks- och informationsvetenskap har vi flera gånger 

återkommit till frågan hur lärare arbetar med litteratur i skolarbetet, och då främst 

skönlitteratur i ämnet svenska. Vi funderade också på hur svensklärarna i årskurs 6-9 

arbetar med att öka läslusten hos eleverna genom läsfrämjande åtgärder. Gunilla 

Molloy, fil. dr i svenska med didaktisk inriktning, diskuterar i sin bok Att läsa 

skönlitteratur med tonåringar, hur syftet i kursplanen för ämnet svenska kan skapa 

problem för svensklärarna då de ska undervisa eleverna. Enligt kursplanen för svenska 

ska eleverna utveckla sina färdigheter i tal och skrift, vilket leder till att undervisningen 

kring skönlitteratur mer och mer kommer att handla om grammatik och fakta om 

språket i de skönlitterära texterna. Det blir undervisning om språket. Enligt Molloy visar 

detta på att svensklärarna har svårigheter att motstå den ämnesuppfattning som hävdar 

att de ska lära ut något om något. Molloy ifrågasätter om eleverna lär sig något då de 

arbetar igenom moment för moment, som dessutom ska testas och kontrolleras med 

jämna mellanrum. Enligt henne påverkas elevens skönlitterära läsning negativt då 

läraren, genom sin kunskapskontroll, ställer frågor kring texten. När eleven får frågor 

som ska ge information om texten finns risken att elevens läsning blir mer efferent 

istället för estetisk
2
. Molloy menar att fokus istället ska ligga på de frågor som eleven 

har till texten. Då blir den första frågan vem och inte vad. Om första frågan är vad finns 

en risk att svenskämnet kommer att handla om språk och litteratur. Men om den första 

frågan istället är vem så riktas fokus mot lärarens behov att få veta något om eleven och 

hans/hennes frågor. Det är då eleven skapar sig kunskap om sig själv och sin omvärld 

genom språket och litteraturen.
3
 Vi ser det som troligt att svensklärarnas förhållningssätt 

till skönlitteratur, och därmed också det läsfrämjande arbetet, i hög grad påverkas av 

kraven i kursplanen. I ett längre perspektiv kan detta arbetsätt med skönlitteratur även 

påverka läslusten hos eleverna genom att förståelsen för vad texten vill säga försvinner, 

likaså försvinner det sammanhang texten ska ses i samt dess spänning. 

1.1.3 Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 

 

Enligt Skolverkets lägesbedömning 2006 används inte skolbiblioteket som en 

pedagogisk resurs då det gäller att höja kvalitén på elevernas lärande.
4
 Myndigheten för 

skolutveckling fick 2005 i uppdrag av regeringen att stärka och utveckla skolbiblioteken 

och deras pedagogiska roll. Arbetet redovisades till regeringen i november 2007.
5
 

Slutsatsen som Myndigheten för skolutveckling drog var att de satsningar som gjorts 

och de satsningarna som fortfarande pågår har gett goda resultat och effekter.
6
 Trots 

myndighetens slutsats är det vår upplevelse att många grundskolor i liten omfattning 

använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs. Dessutom finns i många kommuner 

                                                 
2
 För vidare läsning kring begreppen efferent och estetisk läsning se Rosenblatt, Louise M. 1994. The 

Reader, The Text, The Poem: The Transactional Theory of The Literary Work. 
3
 Molloy 2003, s. 298ff. 

4
 Skolverkets lägesbedömning 2006, s.16. 

5
 Redovisning av uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att utveckla skolbiblioteken och deras 

pedagogiska roll (U2005/8657/S) 
6
 Redovisning av uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att utveckla skolbiblioteken och deras 

pedagogiska roll (U2005/8657/S) s. 9. 
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allt för få, om ens några, utbildade skolbibliotekarier inom grundskolan. De få studier 

som finns gällande vad elever lär sig via de resurser som tillhandahålls av 

skolbiblioteket överskuggas av studier av elevernas informationssökning. Samtidigt 

påpekas vikten av samarbete mellan pedagogisk personal, bibliotekspersonal och 

eleverna kring användandet av det som skolbiblioteket kan erbjuda.
7
 Detta samarbete, 

eller snarare brist på samarbete, är ett ämne för diskussion inom området. Vi drar 

slutsatsen att om inget samarbete föreligger kan inte heller skolbiblioteket enligt vår 

mening fullt ut fungera som pedagogisk resurs i utbildningen. Av denna anledning anser 

vi att det vore av intresse att studera svensklärarnas förhållningssätt till skolbibliotekets 

roll i utbildningen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Vikten av det livslånga lärandet understryks i många sammanhang i dagens 

kunskapssamhälle. Vi anser det viktigt att alla elever har lika möjligheter att anamma 

det livslånga lärandet. Men vi undrar huruvida skolan idag har de förutsättningar som 

krävs för att utveckla de stödjande processer som är önskvärda. Hur ser inställningen ut 

till främjandet av läslust och nyttjas skolbiblioteket som en pedagogisk resurs i detta 

sammanhang? 

 

Mot bakgrund av detta är studiens syfte att undersöka svensklärares syn på betydelsen 

av skönlitteratur och skolbibliotek i det läsfrämjande arbetet i skolans 

svenskundervisning. 

 

Våra frågeställningar är följande: 

 

Hur ser svensklärare på skönlitteraturens roll när det gäller läslust och 

läsfrämjande i grundskolan? 

 

Vilka förhållningssätt finns hos svensklärare när det gäller 

skönlitteraturens betydelse i svenskämnet? 

 

Vilka förhållningssätt finns hos svensklärare till skolbibliotekets roll i 

utbildningen och kan dessa förhållningssätt relateras till det lokala 

skolbibliotekets resurser? 

 

Att väcka läslust hos elever är ett sätt att förbättra deras språk och därmed deras 

möjligheter att tillgodogöra sig kunskap. Genom vår första frågeställning avser vi att 

undersöka hur svensklärare ser på väckandet av läslust och hur de arbetar med 

skönlitteratur då det gäller det läsfrämjande arbetet. 

 

Vår andra frågeställning hör nära samman med den första, men här ämnar vi undersöka 

svensklärarnas inställning till skönlitteraturen i sig. Vi vill undersöka vad svensklärarna 

anser att eleverna ska läsa och varför, det vill säga hur legitimeras 

skönlitteraturläsningen och vilken betydelse har detta för hur de arbetar med 

skönlitteratur. 

 

                                                 
7
 Skolverkets lägesbedömning 2006, s.16. 
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Genom vår tredje frågeställning vill vi undersöka hur svensklärarna ser på och använder 

sitt skolbibliotek i utbildningen. Vi vill också undersöka om svensklärarnas inställning 

till skolbiblioteket är präglat av de förhållanden som råder på just deras skola, det vill 

säga är deras kunskap om skolbibliotekens möjligheter som pedagogisk resurs relaterad 

till den lokala situationen. 

1.3 Avgränsningar 

 

Med hjälp av de tre frågeställningarna ovan hoppas vi få en bild av huruvida eleverna 

ges förutsättningar för det livslånga lärandet genom god språkförmåga och förmåga att 

självständigt söka och värdera information. De slutsatser vi drar gäller dock enbart för 

vårt empiriska material, några generella slutsatser kommer inte att kunna dras utifrån 

materialet. 

 

Vi undersöker i första hand svensklärarnas förhållningssätt eftersom vi anser att detta 

kan ge oss en bild av vilka förutsättningar eleverna ges att utveckla en god 

språkförmåga och en förmåga att självständigt söka och värdera information. Vi har valt 

att rikta vårt intresse mot endast årskurs 6-9. En anledning till detta är att det är först på 

denna nivå som lärarna är ämneslärare och därmed specialiserade på sitt ämne. 

 

Vi kommer inte att intervjua vare sig elever, skolbibliotekarier eller skolledning utan 

helt inrikta oss på svensklärare. Detta är naturligtvis ett val som kan diskuteras, då dessa 

gruppers åsikter hade varit både relevanta och intressanta i sammanhanget.  Vi anser 

dock att svensklärarnas förhållningssätt spelar en av de viktigare rollerna när det gäller 

elevernas möjligheter att utveckla en god språkförmåga. Valet motiveras även av 

behovet att få en i sammanhanget hanterbar studie. 

 

En annan mycket intressant och relevant fråga i sammanhanget gäller varför det i regel 

är just läsning av skönlitteratur som är så viktig, annan läsning tycks inte värderas på 

samma sätt. Vi kommer inte att fördjupa oss i denna fråga i undersökningen eftersom de 

olika styrdokument skolan har, ofta och tydligt, talar om vikten av just 

skönlitteraturläsning och därför väljer vi också att koncentrera oss på det. 

1.4 Relevans för biblioteks- och informationsvetenskap 

 

Vi har valt att studera dels svensklärares förhållningssätt till skönlitteratur och dels 

skolbiblioteks roll i det läsfrämjande arbetet, samt om det finns någon relation mellan 

dessa förhållningssätt och respektive skolbiblioteks resurser. På vilket sätt kan då detta 

vara av relevans för området biblioteks- och informationsvetenskap? Då Lars Höglund, 

professor i biblioteks- och informationsvetenskap, diskuterar ämnets innehåll i sin skrift 

Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och forskningsområde, hänvisar han 

till följande definition från numera nedlagda Forskningsrådsnämnden, FRN. 

  
... ämnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller 

kultur som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process, 

som beroende på syfte och innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller 

kulturförmedling samt bibliotek och andra institutioner med en likartad funktion 
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som medverkar i denna process. Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner 

inom såväl samhällsvetenskap, humaniora som teknik.
8
 

 

Med utgångspunkt från detta tror vi att frågorna kan var av relevans för området 

biblioteks- och informationsvetenskap av följande skäl. 

 

I svenskämnets kursplan betonas vikten av att eleven behärskar språket i dess olika 

former. Dels för att kunna ta till sig och värdera texter, men också för att språket i stor 

utsträckning förmedlar kultur. I skönlitteraturen kombineras dessa ting och ger 

dessutom möjlighet till identifikation för eleven, gentemot sig själv i sin egen kultur, 

men också gentemot andra människor i andra kulturer. Skolbiblioteken skulle här kunna 

spela en viktig roll som den resurs som inte bara rent fysiskt tillhandahåller 

skönlitteraturen, utan också förmedlar kunskap kring den. Skolbiblioteket, med utbildad 

skolbibliotekarie, skulle dessutom kunna vara en resurs då skolan försöker lära ut 

problemorienterat arbetssätt. Våra frågor rör sig kring förmedling av information 

och/eller kultur (med hjälp av skönlitteratur) och berör institutionerna grundskola och 

skolbibliotek i rollen såsom förmedlare. Att med hjälp av teoretiska modeller försöka 

analysera olika förhållningssätt tror vi kan ge en grund för fortsatta diskussioner kring 

bland annat skönlitteratur i läsfrämjande åtgärder och skolbibliotek som pedagogisk 

resurs. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

 

Här nedan kommer vi att definiera vissa begrepp som förekommer i uppsatsen. 

 

Skolbibliotek 

Vår definition av ett skolbibliotek sammanfaller med Skolverkets definition: 

  
… en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs 

till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal.
9
 

Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att 

stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en 

materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övriga utrustning, 

dels en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för 

viss service.
10

 

 

Mer om skolbibliotek i avsnitt 3.3. 

 

Skolbibliotekarie 

Enligt Nationalencyklopedin är en bibliotekarie en ” titel för tjänsteman som utför mer 

kvalificerade arbetsuppgifter vid bibliotek […] vanligen utbildad vid 

bibliotekshögskola”.
11

 Enligt Unescos skolbiblioteksmanifest så är en skolbibliotekarie 

en fackutbildad person med kompetens för att stödja lärare och elever vid 

informationssökning.
12

 Vi anser dessutom att det är en fördel om en skolbibliotekarie 

har någon form av pedagogisk utbildning. Detta för att tillsammans med skolans övriga 

                                                 
8
 Höglund 2000, s. 5. 

9
 Personalen har utbildning för såväl biblioteksverksamhet som pedagogisk verksamhet. (Originaltextens 

not) 
10

 Skolverkets lägesbedömning 2006, s. 192. 
11

 Bibliotekarie. Ur www.ne.se [100228] 
12

 Unescos skolbiblioteksmanifest 1999, s. 15. 
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personal kunna ingå i skolans utvecklings- och förändringsarbete. En skolbibliotekarie, 

menar vi, är en utbildad bibliotekarie som arbetar på ett skolbibliotek. 

 

Lärarbibliotekarie 

I denna uppsats definierar vi en lärarbibliotekarie som en person med en akademisk 

lärarexamen. Utöver yrket som lärare arbetar lärarbibliotekarien även med 

skolbiblioteket några timmar per vecka. 

 

Läslust och läsfrämjande 

Läslust definierar vi som en form av glädje som upplevs av den person som läser eller 

lyssnar på en bok. När det gäller läsfrämjande så syftar vi på åtgärder som har till avsikt 

att stimulera läsning och som möjliggör upptäckande av läslust. Mer om läslust och 

läsfrämjande i avsnitt 3.1. 

 

Kanon 

Enligt Jan Thavenius är kanon en plats där det finns ett antal föreställningar om vad 

litteratur egentligen är samt vad dess litterära värde är. Samtidigt måste förståelse finnas 

att det finns fler än en kanon och att dessa förändras med tiden, även om förändringen 

kan gå långsamt. Ytterligare en viktig sak gällande kanon är att den måste sättas in i sitt 

sammanhang, förstås och bedömas utifrån detta.
13

 Enligt oss är kanon böcker som anses 

viktiga under en viss tid och i en viss situation, och de verk som ingår i kanon kallas 

ofta klassiker. 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsens första kapitel innehåller bakgrund, problembeskrivning, syfte och 

frågeställningar. Här ges förklaringar till avgränsningar samt de definitioner som vi 

använder oss av i uppsatsen. Här beskrivs också uppsatsens relevans för biblioteks- och 

informationsvetenskap. 

 

Kapitel två beskriver de styrdokument som finns när det gäller skolbibliotek och 

skönlitteratur i svenskämnet. De beskrivna dokumenten är Unescos 

skolbiblioteksmanifest, skollagen och grundskoleförordningen, bibliotekslagen, 

läroplanen Lp 94, kursplanen för svenskämnet, kommunala skolplaner och lokala 

arbetsplaner. 

 

I kapitel tre ges en beskrivning av tidigare forskning och litteratur. Vi tar upp 

diskussionen kring läslust och läsfrämjande åtgärder i grundskolan. Därefter beskriver 

vi svenskämnet i grundskolan. I detta sammanhang beskrivs svenskämnet förr och nu, 

samt skönlitteraturens roll i svenskämnet. Vi redogör också för en undersökning av 

legitimeringar av skönlitteraturläsning inom grundskolan. Vi diskuterar också kring 

skolbibliotek och i detta sammanhang tar vi upp skolbiblioteket förr och nu, samt 

diskussionen kring skönlitteraturens roll i skolbiblioteket. 

 

I kapitel fyra beskrivs teoretiska utgångspunkter för själva uppsatsen. Vi beskriver 

Aidan Chambers Läsandets cirkel som vi använt vid analysen gällande läslust och 

läsfrämjande. Här diskuterar vi de två uppsättningar begreppsdefinitioner som vi använt 

då vi analyserat vårt empiriska material när det gäller synen på skönlitteraturens roll i 

                                                 
13

 Thavenius 1995, s. 129ff. 
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svenskämnet. Vi beskriver också David Loertschers taxonomi, i Louise Limbergs 

förkortade variant, vilket är en modell för att utvärdera skolbibliotekens roll i 

utbildningen. 

 

I kapitel fem ges en beskrivning av själva undersökningsmetoderna som vi använt för 

att samla in vårt empiriska material. Vi använde oss av en enkät med öppna frågor och 

en kvalitativ intervju, en så kallade semi-strukturerad intervju. Vi beskriver även vårt 

tillvägagångssätt för att få svar på våra frågeställningar. I detta kapitel beskrivs också de 

undersökta skolorna. 

 

I kapitel sex presenterar vi de resultat som kommit fram genom vår undersökning. Vi 

har delat upp analysen efter de två metoder vi använt, enkät och intervju. Enkäternas 

analys är delad i två delar, nämligen förhållningssätt till skönlitteratur och 

skolbibliotekets roll i utbildningen. Intervjuernas analys är delad i tre teman; läslust och 

läsfrämjande, förhållningssätt till skönlitteratur samt skolbibliotekets roll i utbildningen. 

 

I kapitel sju diskuterar vi vår analys utifrån i de olika teman som nämndes ovan och 

återknyter till tidigare forskning och litteratur. Därefter presenterar vi våra slutsatser och 

besvarar våra frågeställningar. 

 

I kapitel åtta reflekterar vi kring metod och teori samt ger förslag på vidare forskning. 

 

I kapitel nio sammanfattas uppsatsens problembeskrivning, teori, metod och resultat 

samt de slutsatser vi kommit fram till. 

 

Därefter följer käll- och litteraturföreteckning. Vi har också bifogat vår enkät och 

intervjuguide som bilagor. 
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2. Styrdokument 
 

I det följande kapitlet kommer vi att ge en kort beskrivning av de styr- och 

måldokument som gäller skolbibliotek och skönlitteratur i svenskämnet i grundskolan. 

Dessa dokument påverkar och/eller styr vilken roll svenskämnet och skolbiblioteket har 

samt hur de utformas. Med anledning av detta så kommer vi i följande avsnitt att 

redogöra för dem, för att på så vis få en förståelse för på vilket sätt de styr och påverkar 

svensklärarnas situation och arbetssätt. Vi redogör inte för hela dokument utan tar bara 

upp de punkter som tydligast har betydelse för uppsatsens frågeställningar. 

2.1 Unescos skolbiblioteksmanifest 

 

Unescos skolbiblioteksmanifest är det enda av följande dokument som enbart behandlar 

och håller fram skolbibliotekets betydelse. I sin egenskap av internationellt 

framförhandlat dokument är det naturligtvis mycket viktigt och kan påverka många 

andra dokument. Samtidigt är det bara ett idédokument och är alltså inte direkt styrande 

på samma sätt som andra, nationella dokument. Manifestet framhåller skolbibliotekens 

betydelse i utbildningen, genom dess roll som redskap i ett livslångt lärande. Detta 

sammantaget gör att det är viktigt att diskutera i vår studie. 

 

I inledningen av manifestet står: ”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 möjlighet att utveckla 

sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare”.
14

 Denna 

inledning kompletteras med mer ingående beskrivningar av skolbibliotekets uppgifter, 

lagstiftning, finansiering, bemanning, ledning och förvaltning. Ett av målen för 

skolbiblioteket noterar vi är att främja elevernas läslust samt att främja läsning. En 

annan sak vi noterar är att vikten av en utbildad skolbibliotekarie betonas. 

 

Unescos skolbiblioteksmanifest är ett idédokument skapat av Unesco för att främja 

skolbibliotekens roll i utbildningen. Det är det mest omfattande dokument vi har 

gällande skolbibliotek, men det är bara ett idédokument och är inte på något sätt 

bindande för Unescos medlemsländer. Sveriges riksdag har sagt nej till förslag att ställa 

sig bakom målen i Unescos skolbiblioteksmanifest och att integrera målsättningarna i 

den svenska skolan.15 Detta innebär att skolbiblioteksfrågan inte har den tyngd och 

status den hade kunnat få om manifestet gällt. Som vi kommer att se nedan ges inte 

skolbibliotek särskilt stort utrymme i styrdokumenten. 

2.2 Skollagen och grundskoleförordningen 

 

På riksnivå finner vi skollagen med grundskoleförordningen. För vår studie är det 

viktigt att diskutera vad som sägs om skolbibliotek i dessa då de utgör den juridiska 

grunden för skolans verksamhet. Skollagen är den grundläggande lag som innehåller 

föreskrifter om barn och ungdomars rätt till utbildning, skolplikt, skolhälsovård med 

mera. Grundskoleförordningen innehåller de bestämmelser som gäller personal i skolan, 

                                                 
14

 Unescos skolbiblioteksmanifest 1999, s. 13. 
15

 Behandling av motion 2001/02:Ub551. 



13 

 

läroplaner, utbildningens innehåll, arbetets organisation med mera. I dessa författningar 

söker vi efter vad som sägs om skolbibliotek. 

 

Skollagen nämner inte ordet skolbibliotek. De paragrafer som kommer i närheten av 

detta område är i 4 kapitlet, dels 1 §: ”Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge 

eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att 

delta i samhällslivet”, dels 4 §: ”De [eleverna; vår anm.] skall utan kostnad ha tillgång 

till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig 

utbildning.” Här får vi alltså inte definierat vad som är nödvändig skolning och vad som 

är nödvändiga verktyg. Enligt Unesco är just tillgång till, och kunskap om, skolbibliotek 

en nödvändighet av detta slag. 

 

I grundskoleförordningen regleras det att bestämmelser om skolbibliotek inom 

grundskolan ska finnas i bibliotekslagen. Det är vidare i grundskoleförordningen som 

det fastställs att en arbetsplan ska upprättas på varje skola, där det ska redogöras för 

genomförandet av utbildningens mål. Här anges också att arbetsplanen är rektorns 

ansvar och beslut. 

 

Under slutarbetet med vår uppsats (december 2009) presenterade regeringen ett förslag 

till ny skollag.
16

 I detta lagförslag stärks skolbibliotekets roll så till vida att lagförslaget 

slår fast att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. För de elever som idag inte har 

tillgång till skolbibliotek innebär detta en förbättring, men i Lagrådsremissen sägs det 

samtidigt att denna tillgång måste kunna lösas på olika sätt beroende på lokala 

förhållanden.
17

 Detta i kombination med en avsaknad på definition av vad ett 

skolbibliotek ska vara, gör att vi befarar att situationen för de flesta elever inte kommer 

att förändras något nämnvärt när det gäller skolbiblioteken, om den nya skollagen träder 

i kraft såsom förslaget nu föreligger. 

2.3 Bibliotekslagen 

 

I grundskoleförordningen regleras att bestämmelser kring skolbibliotek ska finnas i 

bibliotekslagen. Då den juridiska grunden för skolbiblioteksverksamheten finns i denna 

lag blir den därmed också av intresse för vår studie. 

 

I bibliotekslagen fastslås att det är kommunerna som ska ansvara för folk- och 

skolbibliotek. För övrigt anger lagen i 5 § att det ”ska finnas lämpligt fördelade 

skolbibliotek för att stimulera skolelevers intresse för läsning och litteratur samt för att 

tillgodose deras behov av material för utbildningen.” I 9 § står det att ”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.” Tolkar vi dessa skrivningar så är 

alltså ett skolbibliotek en viktig pedagogisk resurs som både ska erbjuda litteratur för 

språk- och läsutveckling, men också fungera så som informationscentral. Problemet här 

är dock skrivningen ”lämpligt fördelade skolbibliotek”. Ingenstans definieras vad som 

är lämpligt fördelade skolbibliotek, inte heller ges någon definition av vad ett 

skolbibliotek är eller hur det ska fungera tillsammans med skolan. 

                                                 
16

 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Lagrådsremiss 2009. 
17

 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Lagrådsremiss 2009, s. 562. 
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2.4 Läroplanen Lpo 94 

 

Läroplanen utfärdas av regeringen genom Skolverket och är ett övergripande dokument 

som bygger på skollagen och tar upp ämnen som värdegrunder, mål och riktlinjer för 

hela skolan. Läroplanen följs sedan upp av kursplaner för varje ämne. Läroplan och 

kursplaner diskuteras ingående av alla lärare på deras respektive skolor. Dessa 

dokument är alltså mycket betydelsefulla för hur lärare utformar och ser på sin 

undervisning. Av denna anledning är det viktigt för vår studie att undersöka dem. 

 

I bibliotekslagen framstår skolbibliotek som en viktig pedagogisk resurs och om så vore 

borde vi återfinna något av detta i läroplanen. Men det enda ställe i läroplanen där ordet 

bibliotek nämns är i avsnittet som beskriver rektors ansvar: ”[rektor ansvarar för att; vår 

anm.] skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 

läromedel av god kvalité och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel”.
18

 

 

I läroplanen uppmärksammas elevens behov att stå redo för ett komplext 

informationssamhälle genom att förvärva goda kunskaper i att söka och granska fakta, 

samt att dra slutsatser av detta. Goda möjligheter att läsa, skriva och samtala anges 

också som angeläget.
19

 Dessa kunskaper kan förvärvas genom ett problemorienterat 

arbetssätt, på högre studienivåer kallat PBL. Enligt Nationalencyklopedin är PBL en 

”samlingsbenämning på utformning av utbildningssituationer som fokuserar utveckling 

av de studerandes självständiga lärande.”
 20

 Detta innebär bland annat att eleverna själva 

eller i grupp ska undersöka ett område och utifrån detta skapa sig en bild av ett visst 

problem. Eleverna får alltså inte sammanhangen förklarade för sig av en lärare, vilket 

annars är det brukliga. Detta arbetssätt ska gynna elevernas självständiga lärande så att 

de ska kunna ta sig fram i komplexa informationssituationer. 

 

Skolan präglas i hög grad av språkliga aktiviteter. Vår erfarenhet genom våra egna barn 

är att detta dessutom ofta kombineras med ett synsätt på kunskap ”som något 

tingliknande som skall in i elevens huvud”
21

. Detta synsätt på kunskap strider mot det 

som PBL förespråkar; elevens självständiga sökande och värderande av information, 

gärna tillsammans med andra. Det finns också en motsägelse i ovannämnda 

kunskapssyn gentemot vad som sägs i läroplanen där uppmärksamheten riktas på 

elevens behov att stå redo för ett komplext informationssamhälle genom att förvärva 

goda kunskaper i att söka och granska fakta, samt att dra slutsatser av detta. Genom Lpo 

94 har skolan följaktligen ett ansvar att förbereda eleverna för det livslånga lärandet, 

där ett problemorienterat arbetssätt är ett viktigt redskap. 

2.5 Kursplanen för svenska 

 

Skolverket utfärdar kursplanerna för de olika skolämnena och som nämnts ovan så är 

detta ett dokument som diskuteras av alla lärare och har stor betydelse för hur varje 

enskild lärare ser på sitt ämne. Av denna anledning blir det viktigt för vår studie att 

undersöka vad kursplanen för svenskämnet innehåller. 
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 Lpo 94, s. 17. 
19

 Lpo 94, s. 5. 
20

 Dahlgren 2010. Problembaserat lärande. 
21

 Säljö 2000, s. 27. 



15 

 

 

Kursplanen för ämnet svenska, som inrättades 2000, beskriver ämnet som en 

grundförutsättning för övriga ämnen i skolan, det vill säga att språket präglar allt 

skolarbete. Den viktigaste uppgiften för skolan är därför att ge eleverna goda 

möjligheter för sin språkutveckling.
22

 Kursplanen tar även upp samhällets krav på 

elevernas ”förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter”
23

. De mål 

som finns i ämnet svenska då det gäller litteratur och läsning är att elevens fantasi och 

lust ska utvecklas genom läsningen, att eleven ska utveckla en förmåga kring läsning, 

förståelse, tolkning och upplevelse av den text som läses. De ska också få möjlighet att 

läsa skönlitteratur som ger en förståelse för den kulturella mångfald som finns runt om 

kring oss.
24

 När det gäller målen för årskurs 9
25

 är diskussioner och samtal kring 

skönlitterära böcker än mer i fokus. Detta genom att eleven via sin läsning ska kunna 

sätta sig in i andras tankar, kunna läsa åldersanpassad skönlitteratur från hela världen 

samt att läsningen av skönlitteratur ska ge eleven förmåga att reflektera över de 

sammanhang som skönlitteraturen beskriver.
26

 Enligt kursplanen ska språket och den 

litteratur som eleverna läser ha stor betydelse för varje elevs personliga identitet. 

Genom litteraturen finns det möjlighet för eleverna att identifiera sig i de situationer 

som uppstår genom att de får en förståelse och respekt för andra människor i sin 

omgivning.
27

 

 

Kursplanen liksom läroplanen betonar alltså vikten av en god språkförmåga hos 

eleverna som förutsättning för att klara av ett komplext informationssamhälle. 

2.6 Kommunala skolplaner och lokala arbetsplaner 

 

Eftersom skolledningen och ytterst kommunen har ansvaret för hur grundskolan 

utformas och resurssätts, så är det intressant för vår studie att undersöka hur man 

formulerar sig i planer i jämförelse med vad som görs rent konkret och hur 

svensklärarna upplever planernas roll. 

 

På kommunal och lokal nivå finns kommunala skolplaner respektive lokala 

arbetsplaner. De kommunala skolplanerna kan skifta väldigt när det gäller 

konkretisering, medan det på lokal skolnivå är konkret inriktat. Att det är först på lokal 

nivå som vi får en konkretisering av dokumentens innehåll är inte så märkligt. Detta 

eftersom det är här som det egentliga ansvaret ligger både för utförandet av 

svenskundervisningen som för skolbiblioteken. De kommunala skolplanerna i studien är 

alla mycket övergripande. Lokala arbetsplaner bygger på de kommunala skolplanerna 

samt läroplanen, men dessa finns inte alltid tillgängliga för andra än skolans personal. 

Vi återkommer till detta i avsnitt 6.2.3. 

 

Skolverkets nationella kvalitetsgranskning från 1998, som syftade till att undersöka i 

vilken mån bland annat styrdokument ger alla elever lika förutsättningar att utveckla sitt 

läsande och skrivande, finner att kopplingen mellan de nationella styrdokumenten och 

vardagspraktiken inte är tydlig nog. De lokala skolplanerna och arbetsplanerna är ofta 
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 Kursplaner och betygskriterier. Grundskolan. Svenska, s. 1. 
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 Kursplaner och betygskriterier. Grundskolan. Svenska, s. 1. 
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 Kursplaner och betygskriterier. Grundskolan. Svenska, s. 1f. 
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 Mål finns endast angivna för åk 3,5 och 9. 
26

 Kursplaner och betygskriterier. Grundskolan. Svenska, s. 3f. 
27

 Kursplaner och betygskriterier. Grundskolan. Svenska, s. 1. 
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avskrivningar eller komprimeringar av de nationella styrdokumenten och ger alltså inte 

den styrning som hade behövts.
28

 

2.7 Sammanfattning 

 

Grundskolans styrdokument är en av de faktorer som påverkar och/eller direkt styr hur 

svensklärarna ser på sitt ämne och utformar sin undervisning. Av denna anledning har 

vi i detta kapitel redogjort för vad som sägs om skönlitteratur och skolbibliotek i 

desamma. 

 

Bibliotekslagen säger att det ska finnas ”lämpligt fördelade skolbibliotek” men 

ingenstans i styrdokumenten finns det en definition på vad ett skolbibliotek ska vara, 

inte finns det heller en definition på vad ”lämpligt fördelade” innebär. Kanske är det här 

problemet ligger, nämligen att det saknas en fastslagen definition på vad som ska vara 

uppfyllt för att någon verksamhet ska kallas för skolbibliotek och i vilken omfattning 

det ska finnas. Vi anser att en fastslagen definition är nödvändig för att verkligen alla 

elever ska få det Unesco anser vara nödvändigt; ett skolbibliotek som fungerar som en 

integrerad del av skolan och som betraktas som en pedagogisk resurs. Ett sätt att nå 

detta vore att arbeta in skolbiblioteksmanifestet i målsättningarna för våra svenska 

skolor. Istället har vi en läroplan där skolbibliotek som en pedagogisk resurs inte nämns, 

trots att samma dokument talar om vikten av att eleven ska stå redo för ett komplext 

informationssamhälle genom att förvärva goda kunskaper i att söka och granska fakta, 

samt att dra slutsatser av detta. 

 

Skolverket har vid en kvalitetsgranskning funnit att de lokala skol- och arbetsplanerna 

inte ger tillräcklig styrning. De kommunala arbetsplanerna är i regel allmängiltiga och 

hänvisar till lokala arbetsplaner. De lokala arbetsplanerna (vilka inte alltid är 

tillgängliga för andra än skolans personal) är ofta komprimeringar av de nationella 

styrdokumenten och eftersom dessa sällan nämner skolbibliotek så finns de inte heller 

med i de lokala arbetsplanerna. Vad som står i skolplaner eller arbetsplaner behöver inte 

heller spegla hur verkligheten ser ut. Hur och vad som satsas gällande skolbiblioteket är 

i slutändan helt upp till skolledningen. 
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3. Tidigare forskning och litteratur 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för och diskutera litteratur som vi funnit relevant 

för vår studie. Materialet har vi delat in i tre områden: läslust och läsfrämjande åtgärder 

i skolan, svenskämnet och skolbibliotek. Relevansen för vald litteratur diskuteras under 

respektive avsnitt. 

 

Två böcker har inledningsvis varit viktiga för oss, dessa böcker är Kerstin Rydsjö, 

universitetsadjunkt och doktorand, & AnnaCarin Elfs, universitetsadjunkt, Studier av 

barn- och ungdomsbibliotek: En kunskapsöversikt samt Skolbibliotekets pedagogiska 

roll – en kunskapsöversikt av Louise Limberg, professor i biblioteks- och 

informationsvetenskap. Dessa böcker har gett oss värdefulla litteraturtips att gå vidare 

med, men har också gett nya infallsvinklar till arbetet. 

3.1 Läslust och läsfrämjande åtgärder i skolan 

 

I det följande avsnittet diskuteras läslust och läsfrämjande. Då vi i vår första 

frågeställning anger att vi ämnar undersöka svensklärares syn på läslust och 

skönlitteratur i det läsfrämjande arbetet, så är följande litteratur vald för att ge en 

definitionsmässig grund att stå på. Molloys teori om att det är viktigt att sträva efter att 

elevernas läsning blir estetisk för att väcka deras läslust (se sid. 6), hör också till denna 

diskussion. 

 

Helen Amborn, litteraturpedagog, och Jan Hansson, bibliotekschef, diskuterar i boken 

Läsglädje i skolan begreppet läslust. Enligt dem innebar läslust för tidigare generationer 

lusten att läsa vidare. När sedan skolan började visa intresse för barns fritidsläsning 

förändrades begreppet till det vad vi menar idag. Enligt Amborn och Hansson ska 

läslusten först skapas och därefter ska den släppas fri. Det är helt enkelt den inneboende 

naturliga nyfikenheten gällande nya saker som gör att läslust skapas hos oss.
29

 Men vad 

är då läslust? Läslust är ett begrepp som saknar en entydig definition, samtidigt som de 

flesta vet vad som menas med läslust. Enligt Norstedts svenska ordbok beskrivs ordet 

lust som en ”önskan att pröva något som man känner skulle skänka nöje eller 

tillfredställelse”.
 30

 I detta sammanhang kan läslust skapas, och även ökas, genom att 

nyfikenheten tillfredställs via de nya kunskaperna som erhållits genom läsningen. Att 

väcka läslusten hos barn kan bland annat ske genom; att som vuxen läsa själv, att 

atmosfären uppmuntrar till läsning, uppmuntring till all sorts läsning (skapar 

självförtroende), tillgång till bra böcker och att få läsa ostört.
31

 

 

Vad betyder läsfrämjande? Enligt Norstedts svenska ordbok betyder ordet främja att 

”skapa gynnsamma förutsättningar för”.
32

 Sara Gagge, gymnasiebibliotekarie, nämner i 

sin artikel Skolbiblioteket är hjärtat några saker som påverkar läsarens intresse för 

böcker. Hon diskuterar vikten av en bra skolbiblioteksmiljö som sprider läsglädje. 

Skolbiblioteket ska vara centralt placerat på skolan och det ska vara trevligt att vistas i. 

                                                 
29

 Amborn & Hansson 2000, s.18. 
30

 Lust. Ur Norstedts svenska ordbok 2003. 
31

 Boken om läslust 2007, s. 23. 
32

 Främja. Ur Norstedts svenska ordbok 2003. 
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Ytterligare en viktig sak för att locka till läsning enligt Gagge, är skolbibliotekets 

skyltning av böckerna. Att skylta på en boksnurra eller på ett bord gör att eleverna får 

syn på böckerna på ett bättre sätt, till skillnad mot om de hade stått i en bokhylla med 

ryggarna utåt.
33

 Dessa läsfrämjande åtgärder kan innebära att eleverna, sett i ett längre 

tidsperspektiv, läser mer. 

 

Ytterligare ett ord i detta sammanhang är lässtimulering. Gagge anser att ”det viktigaste 

ordet för lässtimulering ändå är roligt. Vi måste få läsovilliga elever att tycka det 

faktiskt är roligt att läsa.”
34

 Att stimulera läsovilliga elever och få dem att inse att 

läsning är ett nöje, är enligt Gagge inte svårt. Utmaningen kommer först då eleven 

upptäckt en bok som denne tycker om och vill ha en likadan. Utmaningen består i att 

försöka ge eleven kunskap om att det finns fler spännande och bra böcker, men med ett 

annat innehåll.
35

 

3.2 Svenskämnet 

I det följande avsnittet diskuteras svenskämnet ur olika aspekter. Vi har valt att dela in 

avsnittet i tre underavsnitt: svenskämnet förr och nu, skönlitteraturens roll i 

svenskämnet samt legitimeringar av litteraturläsning. Dessa aspekter anser vi vara 

relevanta då det gäller vår andra frågeställning; vilka förhållningssätt svensklärare har 

då det gäller skönlitteraturens betydelse i svenskämnet. 

 

Hur svenskämnets utformning genom läroplaner, kursplaner och lärarutbildningar 

förändrats, ger oss en viktig förståelse i vår studie för hur vi ska tolka svensklärarnas 

inställning och sätt att arbeta med svenskämnet. 

3.2.1 Svenskämnet förr och nu 

 

I det följande avsnittet ges en kort bakgrund till svenskämnets historia för att öka 

förståelsen för dess betydelse i det svenska utbildningsväsendet. Genom detta erhålls en, 

för studien, ökad förståelse av ämnets plats och betydelse i grundskolan och därmed 

också en antydan av vad som kan påverka svensklärarnas uppfattning av ämnet. 

 

När det gäller själva ämnet svenska har det en ganska kort historia. Indelningen av det 

moderna skolväsendets historia i fyra perioder, från 1800-talets början och fram till 

idag, kan också användas för att beskriva förändringarna inom ämnet svenska, enligt Jan 

Thavenius, professor i litteraturvetenskap. Den första perioden, under 1800-talets första 

hälft, introducerades läsningen av svensk litteratur inom läroverken. Inom 

folkundervisningen skedde inlärningen av modersmålet fortfarande på ett mekaniskt 

sätt. Nästa period, från mitten av 1800-talet, fick det svenska språket och litteraturen en 

mer officiell karaktär genom att det blev modersmålsämnets innehåll inom läroverket. 

Inom folkskolan skedde förändringarna betydligt långsammare. Den tredje perioden, 

som startade i början av 1900-talet, var en reformperiod inom svensk utbildningshistoria 

och bestod till efter andra världskriget. Under denna period började 

litteraturundervisningen dominera i svenskämnet.
36
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Den fjärde perioden efter andra världskriget var förändringarna som störst. Ett av de 

stora besluten som togs var 1950 års skolbeslut vilket i förlängningen skapade en 

utveckling mot en enhetsskola. 1962 års skolbeslut ledde till 9-årig obligatorisk 

grundskola fördelad på tre stadier. Samma år kom också den första läroplanen för 

grundskolan, Lgr 62.
37

 1980 utfärdade regeringen ytterligare en ny läroplan, Lgr 80, för 

grundskolan och i den ingick följande; mål och riktlinjer, kursplaner och timplaner samt 

föreskrifter för timplaner. Tillsammans med de allmänna riktlinjerna blev 

kommentarmaterial
38

 och den lokala arbetsplanen viktiga styrdokument för 

grundskolan. Under 1980-talet startades många läsfrämjande kampanjer och det gavs ut 

böcker som hade anpassats till skolans behov. Det satsades också på ämnen såsom 

svenska, bild och musik för att göra skolan till kulturbärare och kulturförmedlare.
39

 

Skolverket fick också en annan roll, från att ha varit den som styr skolväsendet till att 

mer vara den som utvärderar själva skolan.
40

 Den nuvarande läroplanen för 

grundskolan, Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet), är olik de tidigare 

läroplanerna genom att den omfattar hela det obligatoriska skolväsendet (även 

sameskolan, skolor för syn- och hörselskadade och särskolan). Den har också en 

annorlunda struktur genom att den enbart beskriver mål och riktlinjer.
41

 I samband med 

dessa förändringar med integrerande skolväsen, förändrades också ämnet svenska. Nu 

blev undervisningstimmarna färre, men samtidigt blev det andra krav på ämnet.
42

 

3.2.2 Skönlitteraturens roll i svenskämnet 

 

I det följande avsnittet diskuteras skönlitteraturens roll inom svenskämnet. Detta för att 

få en förståelse för dess betydelse inom ämnet, samt vad som kan ha påverkat 

svensklärarnas uppfattning av dess roll. 

 

Amborn och Hansson beskriver hur skönlitteraturens roll har förändrats sedan den för 

första gången nämndes 1955. Detta år kom ett nytt styrdokument, en så kallad 

undervisningsplan, och i anvisningarna där nämns skönlitteraturen för första gången. 

Genom skönlitteraturen skulle eleverna skapa sig en bild av vad som var litterärt 

värdefullt samtidigt som den skulle skapa lust för mer läsning.
43

 

 

När Lgr 62 genomfördes skulle skönlitteraturen ingå i undervisningen och bland annat 

stimulera till läslust och skapa intresse för god litteratur. Mot slutet av 1960-talet, i 

samband med Lgr 69, hamnade svenskämnet i kris genom att allt som inte passade 

någon annanstans istället fick ingå i ämnet svenska. Under samma tid gjordes 

                                                 
37

 Richardson 2004, s. 120ff. 
38

Kommentarmaterial ” syftar till att stödja en likvärdig bedömning genom att visa på hur kursplanens 
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undersökningar gällande skönlitteraturens roll i skolan och resultaten var nedslående. 

Resultaten visade på ointresse för läsning bland eleverna.
44

 

 

Det kom en vändning för skönlitteraturen genom läroplanen Lgr 80 där skönlitteraturen 

fick en central plats i kursplanen. 1988 skrevs en ny kursplan för ämnet svenska och här 

blev skönlitteraturen ett huvudmoment, samtidigt skulle den dominera 

svenskundervisningen. Ämnet svenska blev samtidigt ett bildningsämne (se förklaring i 

avsnitt 4.3), från att tidigare bara varit ett färdighetsämne (se förklaring i avsnitt 4.3).
45

 

 

I den nu gällande läroplanen, Lpo 94, nämns inget om att skönlitteraturen ska dominera 

svenskundervisningen, men ett av målen som ska uppnås i grundskolan är att eleverna 

behärskar det svenska språket, kan lyssna och läsa aktivt samt uttrycka idéer i både tal 

och skrift.
46

 Till skillnad från Lgr 80 så har Lpo 94 mer betoning på en helhetssyn på 

språket.
47

 Även i kursplanen för ämnet svenska ses språk och litteratur som en helhet, 

där båda ska vara en kunskapskälla för eleverna. Tillsammans med teater och film ska 

skönlitteraturen öppna nya världar för eleverna, samtidigt som de förmedlar 

erfarenheter.
48

 

 

Enligt Amborn och Hansson måste skönlitteraturen ses som ett ansvar hos alla lärare, 

trots att svensklärarna har huvudansvaret, genom att lärarna själva bör vara medvetna 

om språkets betydelse för elevernas lärande. Att arbeta med skönlitteratur bör därför ses 

ur flera perspektiv.
49

 

 

För att eleverna verkligen ska ta till sig en bok, det vill säga läsa den på djupet, och 

därmed kunna växa måste läraren välja böcker som eleverna inte själva väljer, skriver 

Inger Norberg, svensklärare och läroboksförfattare, i sin artikel Barnböcker i 

klassrummet – idéer för högstadiet och gymnasiet. Att eleverna läser gemensamma 

texter, har högläsning och att diskussionen kring böckerna ska ledas av läraren, gör att 

eleverna utvecklar sin tankeförmåga och läsförmåga, enligt Norberg.
 50 

 

Staffan Thorson, professor emeritus i litteraturvetenskap, har i en undersökning från 

2000 studerat blivande svensklärares syn på skönlitteratur och litteraturläsning. Thorson 

har delat upp lärarstudenternas svar i fyra kategorier enligt hur de ser på 

litteraturläsning. De som fokuserar: på personlig läsupplevelse; på 

instrumentell/pragmatisk funktion; på litteraturen i sig (genrer, intertextualitet etc.); på 

litteraturens bildande funktion som kulturarv. Han finner att för den enskilde 

lärarstudenten är det den egna upplevelsen av texten som är viktigast för att motivera 

läsandet av skönlitteratur och det instrumentella spelar minst roll. När det däremot 

gäller elevernas läsning är inställningen huvudsakligen instrumentell - eleverna ska läsa 

för att få ett bättre språk. De blivande svensklärarna gör alltså skillnad mellan sin egen 

privata läsning, då subjektiv relevans är mest betydelsefullt, och elevernas läsning då 

skönlitteraturen får en instrumentell betydelse.
51

 Thorson menar att detta är något som 
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måste uppmärksammas i lärarutbildningarna. Han menar vidare att en syn på 

skönlitteraturen som ett instrumentellt verktyg riskerar att få till resultat att eleverna 

istället för att lära sig uppskatta skönlitteraturen istället skapar ett avstånd till den. 

Thorson hävdar att eleverna måste beredas tillräckligt med tid för att kunna dels läsa, 

dels fundera och samtala kring det lästa och på så sätt också kunna få läsandet som en 

upplevelse.
52

 

3.2.3 Legitimeringar av litteraturläsning 

I detta avsnitt redogör vi för en diskussion kring hur litteraturläsandet legitimeras i 

skolans styrdokument. Eftersom dessa styrdokument utgör en viktig grund för hur 

svensklärarna uppfattar och utformar sin undervisning så är det av intresse för vår 

studie. 

 

I styrdokumenten framgår det att litteraturläsning är viktigt, men långtifrån alltid är det 

tydligt varför det är viktigt. Magnus Persson, fil. dr i litteraturvetenskap, har i en studie 

från 2007, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen, undersökt hur litteraturläsning legitimeras bland annat inom grundskolans 

svenskämne. Han har i sin studie utgått från styrdokument och läromedel.
53

 

 

Eftersom Lpo 94 är ett övergripande dokument står det inget explicit om 

litteraturläsning eller svenskämnet i sig. Inte heller kan man utläsa några entydiga 

legitimeringar av desamma. Persson menar att det som indirekt kan utläsas är en syn på 

ämnet som kulturarvsämne, identitetsämne och kommunikationsämne.
54

 Det vill säga 

att svenskämnet legitimeras som ett kulturarvsförmedlande ämne, det ger också eleven 

möjlighet till identitetsutveckling och utvecklar dens förmåga till kommunikation. När 

Persson sedan analyserar kursplanen för svenskämnet finner han elva olika 

legitimeringsgrunder till varför litteraturläsning är viktigt: 

 

 Ger upplevelser 

 Ger kunskap 

 Är språkutvecklande 

 Utvecklar och stärker den personliga identiteten 

 Stärker den kulturella identiteten 

 Ger förtrogenhet med kulturarvet 

 Ger kunskap om och därmed förståelse/sympati för kulturell mångfald 

 Främjar goda läsvanor 

 Motverkar odemokratiska värderingar 

 Skapar empatiska, toleranta och demokratiska elever 

 Ger kunskap om litteratur, litteraturhistoria och litterär terminologi – och 

sådana kunskaper gör eleven till en bättre läsare
55

 

 

Majoriteten av dessa kan inordnas under de tre tidigare nämnda övergripande 

legitimeringsgrunderna. Men här finns också tankar om att litteraturläsning skapar 

elever som blir goda läsare och elever som blir empatiska och demokratiska. När det 
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däremot gäller betygskriterierna finner Persson att det är tankar av ett helt annat slag 

som ligger till grund. I betygskriterierna hittas termer som litterär medvetenhet och 

litterär kompetens, något som inte förekommit i den tidigare texten. Persson menar 

också att ”både konkretionen och traditionalismen ökar när vi nått fram till den nivå av 

styrdokumenten som utgörs av betygskriterier – och som är den nivå som är avgörande 

för hur lärare tolkar kursplaner.”
56

 

 

Man kan naturligtvis också fråga sig om och varför litteraturläsningen måste 

legitimeras. Rent generellt är det nog så vi människor fungerar – för att vi ska acceptera 

något som meningsfullt så behöver vi veta varför det är det. I det här fallet menar 

Persson att legitimeringarna är viktiga att uttrycka eftersom de ger elever och lärare 

något att rätta sig efter och diskutera kring. Persson ser dock ett problem i att man inte 

förklarar innebörden av det som deklareras i kursplanen. I en del legitimeringar tas de 

positiva effekterna för givna: genom att läsa litteratur blir eleverna mer demokratiska 

och empatiska; de får ett bättre språk etcetera. Detta istället för att påpeka att det kan få 

dessa effekter. Vidare kritiserar han att centrala begrepp, såsom till exempel 

språkutveckling, kunskap och upplevelse, inte definieras tydligt.
57

 

3.2.4 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis så har svenskämnet ställning under de senaste 200 åren vuxit 

samtidigt som det förändrats från att vara ett bildningsämne till ett färdighetsämne och 

det har givetvis påverkat även skönlitteraturens roll i ämnet. Lpo 94 har mer betoning på 

en helhetssyn på språket men även kursplanen för svenska ser språk och litteratur som 

en helhet där båda ska vara en kunskapskälla för eleverna. Trots att Lpo 94 betonar just 

helhetssynen på läsning så visar Thorsons undersökning att blivande svensklärare har en 

instrumentell syn på läsning när det gäller eleverna. 

 

Persson har i sin undersökning funnit en diskrepans mellan legitimeringarna av 

skönlitteraturläsning i kursplanens syfte och mål å ena sidan och i betygskriterierna å 

den andra. I mål och syfte får vi bilden av svenskämnet som både kulturarvsämne, 

identitetsämne och kommunikationsämne. I betygskriterierna däremot tycks synen på 

svenskämnet som kulturarvsämne och kommunikationsämne dominera och man kan 

nog förmoda att detta också kommer att prägla var tyngdpunkten i undervisningen 

kommer att ligga. 

3.3 Skolbibliotek 

 

I detta avsnitt kommer vi att belysa skolbibliotekets roll och funktion med hjälp av 

litteratur och tidigare undersökningar och studier i ämnet. Vår normativa utgångspunkt 

är att skolbiblioteket bör, och kan, ha en viktig funktion som pedagogisk resurs i 

grundskolans utbildning. 
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3.3.1 Skolbiblioteket idag 

 

Kulturrådets undersökning av skolbibliotek i Sverige från 1999 pekar på hur olika 

skolbibliotek kan se ut. Allt från en bokhylla i en korridor med gamla böcker som aldrig 

förnyas till välutrustade skolbibliotek med utbildad bibliotekarie, på plats större delen 

av skoldagen. Undersökningen pekar också på frånvaron av en uttömmande definition 

av vad ett skolbibliotek är och vilka konsekvenser detta får. Från undersökningens sida 

pekar man på vikten av att se ett skolbibliotek som en verksamhet och ”inte som ett rum 

med en boksamling”
 58

. Undersökningen ger förslag på en definition: 

 
 Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till 

skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och personal 

för att förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser 

av alla slag. 

 Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice i första 

hand för utbildningens behov inom den egna organisationen och 

att i samverkan med landets biblioteksväsende i övrigt ge 

biblioteksservice.
59

 

 

Skolverkets definition av ett skolbibliotek är att det är: 

 
… en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs 

till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal.
60

 

Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att 

stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en 

materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övriga utrustning, 

dels en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för 

viss service.
61

 

 

Vår syn på skolbibliotek sammanfaller med Skolverkets definition då den betonar att 

skobiblioteket ska vara en del av skolans pedagogiska verksamhet, vara bemannad med 

för ändamålet kompetent personal och ses både som resurs och funktion. 

 

I de två följande magisteruppsatserna ges en bild av att få skolor verka se 

skolbiblioteket som en del av skolans pedagogiska verksamhet. I Skolans hjärna eller 

verksamhet på undantag av Anna Markusson, ges en bild av att på de skolor som har en 

skolbibliotekarie så är denna person väldigt ensam när det gäller arbete med 

skolbiblioteksfrågor, eftersom vederbörande saknar kollegor att diskutera frågor som 

berör skolbiblioteket.
62

 I en annan magisteruppsats, Lärare och skolbibliotekarie – udda 

par som bör dra jämt av Malin Molinder och Lena Rodman, diskuteras att 

skolledningen kanske inte är fullt medveten om hur viktigt skolbiblioteket är och 

därmed inte satsar för att utveckla det vidare. Detta påverkar i sin tur samarbetet mellan 

lärarna och skolbibliotekarien på ett negativt sätt genom att det brister i skolbibliotekets 

verksamhetsutveckling.
63
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En tredje magisteruppsats, ... alltså vad menar du egentligen med 

informationssökning?...: En undersökning av lärarstudenters utbildning i 

informationssökning och skolbibliotek av Maria Nielsen och Maria Olofsson, 

undersöker vad lärarstudenter får lära sig om informationssökning och skolbibliotek i 

sin utbildning. Enligt uppsatsen har lärarstudenterna en ganska begränsad syn på vad 

informationssökning är. Även om man gjorde en koppling mellan informationssökning 

och skolbibliotek, så kopplades detta inte till ett problemorienterat arbetssätt. De 

intervjuade lärarstudenterna var positivt inställda till skolbiblioteket som en pedagogisk 

resurs, men författarna finner att detta till stor del förmodligen berodde på den 

engagerade svensklärare de hade, som talade mycket om skolbibliotekens betydelse i 

undervisningen, inte på hur utbildningen var utformad.
64

 Om lärarstudenterna i sin 

utbildning inte uppmärksammas på vilken roll och funktion skolbiblioteket kan ha i 

utbildningen eller i ett problemorienterat arbetssätt, blir det naturligtvis svårt att 

genomföra detta arbetssätt på skolorna. 

 

När det gäller tillgängligheten till skolbibliotek idag, så presenterade Kulturrådet i maj 

2009 rapporten Skolbibliotek 2008. Kulturen i siffror 2009:1. Undersökningen täcker 95 

% av det totala antalet grund- och gymnasieskolor i Sverige. Denna undersökning visar 

att 69 % av grundskolorna har tillgång till skolbibliotek i någon form, medan 11 % 

svarat att de inte har ett skolbibliotek.
65

 När det gäller bemanningstider på de skolor 

som angett att de har skolbibliotek, så är det bara en femtedel av grundskolorna som har 

personaltimmar som överstiger en halvtidstjänst. 27 % har inga personaltimmar alls 

avdelade till arbete med skolbiblioteket.
66

 Statistiken för öppethållande gäller både 

grund- och gymnasieskola och visar att två tredjedelar av skolbiblioteken har öppet med 

bemanning och följaktligen har en tredjedel aldrig öppet för eleverna med personal på 

plats. För grundskolornas del är troligen statistiken sämre, då det är gymnasieskolorna 

som dels i högre grad har tillgång till skolbibliotek och utbildad bibliotekarie, dels i 

högre grad har mer än motsvarande en heltidstjänst i personaltimmar.
67

 

 

Limberg diskuterar i sin kunskapsöversikt, Skolbibliotekets pedagogiska roll, 

skolbibliotekets roll när det gäller läsutveckling och litteraturläsning. Bland annat visar 

Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar från slutet av 1990-talet att skolbiblioteket 

har en viktig funktion att fylla i detta sammanhang.
68

 Men detta förutsätter givetvis att 

skolbiblioteket fungerar som det är tänkt och att där finns aktiva skolbibliotekarier. I 

Skolverkets granskning från 2000 konstateras det att det finns många skolbibliotek som 

fungerar väldigt dåligt, vilket i sin tur påverkar tillgången till bra och väl anpassade 

texter som skoleleverna kan använda i sina studier.
69

 Brigitte Kühne, fil. dr i pedagogik 

och tidigare överbibliotekarie, tar upp två viktiga aspekter av ett välfungerande 

skolbiblioteket, nämligen ”att tjäna som inspirationskälla för upplevelse-

/inlevelseläsning (skönlitteratur) främst i ämnet svenska” och ”att tjänstgöra som 

’kunskapsbank’ för den som söker information i olika ämnen”.
70
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3.3.2 Skolbiblioteket förr 

 

I det följande avsnittet kommer vi att ge en bakgrund till skolbibliotekets historia för att 

öka förståelsen för dess betydelse i det svenska utbildningsväsendet och därmed också 

en för vår studie ökad förståelse av dess plats och betydelse i utbildningen. 

 

Under hela 1900-talet har skolbibliotekens ställning både varit stark och svag. I 

skolutredningen från 1940 skulle skolbiblioteket vara ett slags centrum för skolans 

arbetsliv och ända fram till mitten av 1950-talet ökade även statsbidragen till 

skolbiblioteken. Under denna tid hade tydligen skolbiblioteken en väldigt stark ställning 

som dock kom att förändrades under senare delen av 1950-talet och under hela 1960-

talet. Nu försvann begreppet skolbibliotek och det talades istället om boksamlingar och 

materialrum. De diskussioner som fördes under 1970-talet kring skolans arbetsformer, 

behovet att skapa intresse för just skönlitteratur och att kostnaderna för elevernas 

läromedel (som eleverna fick behålla) sköt i höjden, gjorde att det startades olika 

utvecklingsprojekt för läromedel där även skolbiblioteken skulle ingå som en del.
 71

 

 

När Lgr 80 infördes återkom också skolbiblioteket som ett begrepp. I och med Lgr 80 

fick skolbiblioteket tre funktioner i skolan. En social funktion, vilket innebar att 

skolbiblioteket skulle fungera som en mötesplats både för skolarbetet och för 

fritidsintressen, samt att eleverna även kunde hjälpa till med en del biblioteksarbete. 

Den andra funktionen var en kulturpolitisk funktion där syftet var att uppmärksamma 

eleverna på litteratur och skapa ett långsiktigt intresse för framförallt skönlitteratur, men 

även på andra former av kultur så som konst, musik, teater och film. Den tredje, 

pedagogiska funktionen, innebar att skolbibliotek skulle vara en viktig resurs när det 

gällde elevernas skolarbeten. Skolbiblioteket skulle vara den plats dit eleverna gick för 

att söka information, jämföra och kritisk granska olika former av källor. Under 1980-

talet var det framförallt den kulturpolitiska funktionen med tonvikt på skönlitteratur som 

utvecklades mest, men under 1980-talets senare del har den pedagogiska funktionen fått 

allt större betydelse.
72

 

 

1994 ersattes Lgr 80 med Lpo 94 och i samband med det så förändrades styr- och 

regelsystemet för skolan. När det gäller skolbiblioteket har, enligt Lpo 94, rektorn ett 

speciellt ansvar då det gäller att utforma stöd i skolans arbetsmiljö genom bland annat 

ett skolbibliotek.
73

 Den kunskaps- och samhällssyn som avspeglas i Lpo 94 förutsätter 

att det finns goda skolbibliotek. Det kunskapssamhälle som vi lever i gör att skolans 

baskunskaper måste förändras genom att pedagogiken utvecklas till att ge skolans elever 

de redskap som de behöver för ett livslångt lärande, enligt Elsa Gómez, bibliotekarie 

och tidigare bibliotekschef, och Margareta Swenne, lektor i svenska.
74

 

3.3.3 Skönlitteraturens roll i skolbiblioteket 

 

Den valda litteraturen i detta avsnitt behandlar skönlitteraturens roll i skolbiblioteket. 

Denna litteratur har betydelse för vår studie då vi undersöker förhållningssätt hos 

svensklärare både när det gäller skönlitteratur och skolbibliotek. 
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Enligt Gómez och Swenne har skönlitteraturens roll i skolarbetet ökat. Detta gäller inte 

bara svenskämnet utan även i andra ämnen förekommer läsning av skönlitteratur. Denna 

ökning beror till stor del på de förändringar som skett i de senaste läroplanerna. Genom 

att läsa skönlitteratur i fler ämnen får skoleleverna kunskaper, men också förståelse för 

olika problem som finns i dagens samhälle. Gómez och Swenne anser att i detta 

sammanhang borde skolbibliotekets skönlitterära böcker organiseras efter olika teman 

istället för i åldersgrupper för att på så sätt behålla den mångfald som finns i 

skönlitteraturen.
75

 

 

Den senaste statistiken kring skolbibliotekens mediabestånd beskrivs i Skolbibliotek 

2008 från Kulturrådet. De uppgifter som statistiken har att tillgå visar att det finns cirka 

12 miljoner media vid landets skolbibliotek. Enligt statistiken finns det ett mörkertal 

eftersom skolbiblioteken har haft svårt att räkna sitt mediabestånd. Trots att 2/3 av 

skolbiblioteken har datoriserad katalog, har endast 1/5 av skolorna lämnat in exakta 

uppgifter om sitt mediabestånd. Uppskattningsvis kan det totala mediabeståndet på 

landets skolbibliotek uppgå till 14,6 miljoner. I statistiken redovisas också hur mycket 

skönlitteratur som finns på skolor med skolbibliotek. Medeltalet per skola är 3 805 

skönlitterära böcker. Detta kan jämföras med 3 735 stycken böcker som är läromedel, 

3120 fackböcker (inkl referenslitteratur) och 175 böcker på andra språk än svenska och 

engelska. Statistiken visar också 2007 års nyförvärv av böcker. Då köptes totalt in 

617 956 böcker av olika slag (1 568 av 6 078 skolenheter svarade på denna fråga). Av 

dessa inköp var 403 583 stycken skönlitterära böcker i svartskrift. Utöver det gjordes 

det inköp av skönlitterära böcker som är i AV-mediaformat.
76

 I detta sammanhang kan 

diskuteras hur skolor utan skolbibliotek ska kunna nå upp till de mål som finns 

beskrivna i Lpo 94 gällande tillgång till undervisningsmaterial, i vårt fall gällande 

skönlitteratur, som gör att alla elevers behov tillfredställs. Amborn och Hansson 

diskuterar vikten av att ha en hög standard på skolbiblioteken och för detta krävs mod 

och visioner av skolledningen. Det bestånd av olika media som finns i skolbiblioteket 

ska ses som ett av skolans viktigaste läromedel och är en gemensam resurs som bör 

användas av alla lärare på en skola. Om biblioteket är stängt och inte används så innebär 

det en kapitalförstöring som skolorna idag inte har råd med. Samarbete lärare och 

skolbibliotek vid inköp av media gör att resurserna kan användas mer effektivt.
77

 

3.3.4 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att alla elever inte har lika tillgång till den resurs som ett 

skolbibliotek utgör. Detta beror på några olika faktorer. En första är att det saknas en för 

alla gällande definition av vad ett skolbibliotek är. En andra är att det ingenstans 

regleras att det ska finnas skolbibliotek på alla skolenheter. Sedan införandet av Lpo 94 

så har besluten decentraliserats och det blir helt avhängigt respektive skolledning vad 

och om det satsas på skolbibliotek. Inte heller är skolbibliotekets roll i utbildningen 

något som i regel är uppe till diskussion i lärarutbildningarna, och i de fall en skola har 

särskild personal i skolbiblioteket så är dessa inte alltid med i skolans arbetslag. Vi 

anser det rimligt att anta att detta sammantaget får konsekvenser för hur svensklärare 

kan använda skönlitteratur och skolbibliotek i sitt pedagogiska arbete.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Modellerna i det följande kapitlet är valda för att möjliggöra analys av studiens material. 

I avsnitt 4.1 diskuterar vi normativt perspektiv i studien. I avsnitt 4.2 presenterar vi 

modellen Läsandets cirkel som vi använt för att visa vuxnas betydelse för barns 

läsutveckling. Avsnitt 4.3 innehåller två olika uppsättningar begreppsdefinitioner som vi 

använder tillsammans för att undersöka svensklärarnas förhållningssätt till 

skönlitteratur. I avsnitt 4.4 kommer vi att redogöra för en taxonomi som syftar till att 

utvärdera skolbibliotekets roll i utbildningen. 

4.1 Normativt perspektiv 

 

Vår studie har ett normativt perspektiv. Vår utgångspunkt är att alla elever i 

grundskolan ska ha lika möjligheter till att anamma ett livslångt lärande. Eftersom 

skolan i hög grad präglas av språkliga aktiviteter är en god språkförmåga en första 

förutsättning för det livslånga lärandet. En annan förutsättning är förmågan att söka och 

värdera information vilket kan läras genom ett problemorienterat arbetssätt. I denna 

process anser vi att ett skolbibliotek med utbildad skolbibliotekarie, som ingår som en 

pedagogisk resurs i skolarbetet, är en mycket viktig del. Det kan uppfattas som 

problematiskt med normativa ställningstaganden, men vi anser att alla har en viss 

förförståelse och dessutom ofta vissa åsikter om vad som är rätt eller fel. Genom att 

redovisa för dessa hoppas vi ge en möjlighet att bedöma studiens resultat utifrån 

vetskapen om vilka våra ställningstaganden är.
78

 

 

I de nedanstående avsnitten kommer vi att tydliggöra på vilket sätt som våra 

analysredskap är normativa. 

4.2 Läsandets cirkel 

 

I studiens första frågeställning anger vi att vi vill undersöka hur svensklärare ser på 

skönlitteraturens roll när det gäller läslust och läsfrämjande. Genom Chambers modell 

Läsandets cirkel ges det en möjlighet att analysera den vuxnes roll i barnets 

läsutveckling och genom att applicera denna modell på skolmiljön avser vi att analysera 

svensklärarnas syn och arbetssätt när det gäller läsfrämjande åtgärder. Genom analysen 

kan vi också få en bild av huruvida undervisningen kring skönlitteratur kommer att 

handla om efferent eller estetisk läsning. 

 

Aidan Chambers, författare och litteraturpedagog, har utvecklat en modell som visar 

vuxnas betydelse för barns läsutveckling (se nästa sida). Modellen visar vilka delar 

Chambers anser ingår i den process som läsning i läsutvecklande sammanhang innebär. 

Han menar att för att kunna erbjuda så bra omständigheter som möjligt vid läsfrämjande 

så är det viktigt att beakta processens olika delar. 

 

                                                 
78 En form av normativ analys är enligt Björn Badersten, fil. dr och universitetslektor i statsvetenskap, 

”att utifrån en preciserad och väl motiverad värdegrund tydligt rättfärdiga ett särskilt handlande eller ett 

särskilt tillstånd.” (Badersten 2006, s. 47) Han kallar detta för en normativ analys i egentlig mening. 
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Figur 1. Läsandets cirkel.79 

 

Enligt Chambers behöver ett barn för att kunna utveckla sin läsning de vuxnas stöd i de 

tre olika moment han anser ingår i processen. Processen börjar med valet av en bok, 

fortsätter med själva läsandet, som kan innebära olika sorters läsning, och går vidare 

med att barnet får någon form av respons eller reaktion på sitt läsande.
80

 Chambers 

pekar dock också på vikten av att beakta de inre förutsättningarna, det vill säga 

intellektuella och känslomässiga, som barnet har. Om läsningen är en påtvingad 

aktivitet så kommer det förmodligen att påverka läsningen på ett negativt sätt. Likadant 

om det finns någon form av prestation kopplad till läsningen, som det ofta gör när den 

förekommer inom skolans värld.
81

 Applicerar vi denna modell på skolvärlden så 

representeras vuxenstödet av lärare eller skolbibliotekarie. Modellen ger sedan 

möjlighet att undersöka hur elevens läsmiljö ser ut, var och hur stöd ges och om det 

skiljer sig åt. 

 

I vår senare analys kommer vi att använda oss av de tre begrepp; att välja, att läsa och 

reaktion/respons som Chambers introducerar i sin modell. 

 

Enligt Chambers kan valet, att välja, vilka böcker som eleverna ska läsa/studera i skolan 

ske på tre sätt: 
 

 läraren gör ett val utan att tillfråga barnen 

 barnen gör ett val som läraren godkänner 

 någon auktoritet står för valet; dvs regering, läroplan, 

examinationssystem, skolledning, huvudlärare eller 

ämnesansvarig ålägger läraren och barnen att läsa vissa böcker. 

Hit hör också de dolda val som läraren och barnen styrs av, t ex 

vilka böcker som finns i klassuppsättning, i lågprisutgåvor, i 

läseböcker och antologier, eller vilka texter det anses att ’man ska’ 

läsa.
82

 

 

Enligt Chambers modell finns fler aspekter på begreppet, nämligen skolbibliotekets 

bestånd, öppettider, inköp av böcker samt hur böckerna presenteras för eleverna och 
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lärarna. Vi anser att även bokprat kan ingå som en aspekt på att välja, vilket vi 

återkommer till i analysen av vårt intervjumaterial. 

 

Att läsa, i betydelsen av tid och plats, är en andra del av Chambers modell. Chambers 

menar att ”om vi ska kunna hjälpa barnen att samtala så bra som möjligt om böcker, är 

det därför en självklarhet att vi tänker på under vilka omständigheter de läser – när och 

var det ska ske.”
83

 På vilket sätt läser då eleverna? Läser de tyst i klassrummet 

tillsammans med de andra eleverna, har de läsning som läxa eller läser svenskläraren 

högt för hela klassen? Detta är några av de aspekter som vi analyserar när det gäller vårt 

intervjumaterial. 

 

Chambers menar att reaktion/respons på det lästa gör att man får en ”puff uppåt i 

litteraturspiralen.”
84

 Hans syftar på att samtal kring litteratur och andras berättande om 

sin läsning gör att viljan att läsa ökar.
85

 Ovanstående citat gällande tid och plats gör sig 

gällande även här. Genom att använda oss av Chambers tankar om reaktion och respons 

vill vi, i analysen av vårt intervjumaterial, undersöka vilken reaktion och/eller respons 

svensklärarna ger eleverna. 

 

Enligt denna modell kan vi alltså konstatera att tid, plats och en vuxens persons 

deltagande är viktiga ingredienser då man försöker skapa läsintresse i skolan. 

Svensklärarens roll blir naturligtvis enormt viktig dels för att erbjuda tid till läsning, 

men också för respons. Men för att kunna erbjuda även ett bokbestånd som kan locka så 

många som möjligt så förmodar vi att ett skolbibliotek är av stor vikt. En utbildad 

bibliotekarie kan dessutom erbjuda reaktion/respons på det lästa som inte är kopplat till 

skolarbetet, vilket kan vara en fördel. 

 

Läsfrämjande arbete med skönlitteratur är en väg till en god språkförmåga. Vår 

ståndpunkt är att en estetisk läsning är det eftersträvansvärda för det läsfrämjande 

arbetet och det är från denna ståndpunkt vår analys tar sin utgångspunkt. 

4.3 Modeller för förståelse av svenskämnet 

 

I studiens andra frågeställning anger vi att vi ämnar undersöka svensklärarnas 

förhållningssätt till skönlitteratur i svenskämnet. Med detta menas hur de legitimerar 

skönlitteraturläsningen och hur detta i sin tur möjligen påverkar hur de arbetar med 

skönlitteratur och därmed också med läsfrämjande arbete. Som hjälp till detta har vi valt 

två uppsättningar begreppsdefinitioner, vilka vi använder tillsammans för att 

differentiera analysmöjligheterna. 

 

Ämnet svenska kan, enligt Thavenius, betyda olika saker beroende på när, hur och vem 

som undervisar i ämnet. Ämnet svenska har egentligen inte någon kärna utan beskrivs 

ofta som ett ämne där ett visst innehåll och vissa uppgifter bör finnas med. De äldre 

undervisningsmetoderna och föreställningarna om ämnet svenska kan vara väldigt 

livskraftiga under en lång tid. Ett exempel är grammatikundervisningen som varit en 

grundstomme i språkundervisningen väldigt länge. Forskningen kring skolans 

pedagogiska problem har skapat olika former av förbättringar i skolan, men det är inte 
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alltid som forskare och lärare tycker att förändringsarbetet blivit till det bättre. Detta på 

grund av att de ser olika på problemen och att målen skiljer sig åt. Ytterligare orsaker 

till ett ämnes utseende kan, enligt Thavenius, vara att olika grupper i samhället påverkar 

skolan.
86

 

 

Thavenius utgår från Lars-Göran Malmgrens, tidigare docent i litteraturvetenskap, 

indelning i ämnet svenska. Enligt Malmgren finns det tre ämnesuppfattningar, nämligen 

svenska som färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt ämne och svenska som 

ett erfarenhetspedagogiskt ämne. 

 

Liksom det finns olika synsätt på svenskämnet så finns det olika synsätt på vilken roll 

läsning och skönlitteratur i svenskämnet har (och till viss del sammanfaller dessa 

synsätt). Thorson har i en rapport använt en modell för att beskriva synen på litteratur 

och läsning i läroböcker i svenskämnet.
87

 Thorson har studerat läroböcker tillkomna 

under en period från efter andra världskriget fram till då rapporten skrevs 1988. 

Rapporten undersöker bland annat skönlitteraturens ställning men har av naturliga skäl 

sin utgångspunkt i den då gällande läroplanen, Lgr 80, vilket gör att själva resultatet är 

av begränsat intresse för oss. Det är istället hans analysmodell som är intressant för oss. 

 

I vår senare analys kommer vi att använda oss av både definitioner av svenskämnet 

enligt Thavenuis/Malmgren, och definitioner av olika förhållningssätt till skönlitteratur 

enligt Thorson. Därför kommer vi att, förutom att redogöra för de olika 

förhållningssätten, också att redogöra för skillnader och likheter mellan dessa. 

4.3.1 Definitioner av svenskämnet 

 

I svenska som ett färdighetsämne är det den formella färdighetsträningen som ligger till 

grund för undervisningen. Här tillämpas övande av olika tekniker, i till exempel 

stavning och meningsbyggnad, för att ge eleven möjlighet att lära sig språket. När det 

gäller litteraturläsning så får den liten plats här och skiljs från den rena språkträningen. 

Elevens praktiska nytta av färdighetsträningen är det som bestämmer ämnet.
88

 

 

Den andra ämnesuppfattningen, svenska som ett litteraturhistoriskt ämne, har 

kulturarvet som sin grundplåt. Kulturarvet är ett litterärt arv, en kanon, som ska läsas för 

att skapa en gemensam kulturell referensram för alla elever. Kulturarvet är vad som 

också skulle kunna benämnas bildning.
89

 Enligt denna ämnesuppfattning är läsning av 

skönlitteratur personlighetsutvecklande. I svenskämnet anses även grammatik och 

språkhistoria ingå, men dessa betraktas som självständiga moment och delvis som en 

del av kulturarvet.
90
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Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, den tredje ämnesuppfattningen, har inte 

fasta studieingångar utan har som grund elevernas förutsättningar och erfarenheter. 

Undervisningen bygger på att eleverna ges en funktionell användning av språket de ska 

lära sig. Det sker genom att eleverna ges möjlighet till ett mer självständigt sökande 

efter kunskap och vikten läggs mer på att själva innehållet ska ge eleverna kunskap om 

och förståelse för de centrala mänskliga frågorna. Läsningen av litteratur ses som en 

kunskapsbank varifrån eleverna hämtar sin kunskap om andra människors 

erfarenheter.
91

 

4.3.2 Modell för olika förhållningssätt till litteratur 

 

Thorsons modell innehåller tre så kallade strategier, eller förhållningssätt: den 

pragmatiska, den traditionalistiska och den emancipatoriska. Dessa förhållningssätt 

grundar sig på Aant Elzingas, professor emeritus i vetenskapsteori, tre strategier 

gentemot humaniora.
92

 Thorson menar att dessa strategier även kan användas för att 

beskriva synen på till exempel litteratur. 

 

Den pragmatiska strategin hävdar nyttoaspekten. Elever behöver lära sig läsa, 

läsförmågan är här betydelsefull. Men vad de läser är i stort sett irrelevant, huvudsaken 

är att de läser. Färdighetsträning är centralt och resultaten ska helst vara lätt avläsbara 

för läraren. Nytta, form och metod är det som läggs vikt vid i strategin.
93

 

 

Den traditionalistiska strategin menar att litteratur har ett eget värde som inte förändras 

över tid och dess funktion är att skola in individen i kulturarvets tradition. 

Bildningsfunktionen är central och här finns överhuvudtaget ingen nyttoaspekt. Thorson 

menar att den bildning som är eftersträvansvärd i strategin är sådan bildning som, 

uttryckt med Pierre Bourdieus termer, kallas kulturellt kapital. Det vill säga kunskap 

som gör att en person kan hävda sig i samhällets övre klasser.
94

 

 

Den emancipatoriska strategin betonar den kritiska verksamheten. Litteraturen ska 

kritiskt granskas och ifrågasättas och är därför inte ett mål i sig, utan ses snarare som ett 

medel. Ifrågasättande, omprövning och frigörelse är ledord i strategin, men varken nytta 

eller bildning utesluts i denna process.
95

 

 

Om vi jämför dessa tre förhållningssätt till skönlitteratur och läsning med de tre 

ämnesuppfattningarna om svenskämnet, så ser vi att det finns tydliga likheter och 

överensstämmelser. Den pragmatiska strategin ligger nära synen på svenskämnet som 

färdighetsämne; den traditionalistiska strategin ligger nära synen på svenska som ett 

litteraturhistoriskt ämne samt slutligen den emancipatoriska strategin som ligger nära 

svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Överensstämmelsen är dock inte 

hundraprocentig. För att tydliggöra likheter och olikheter och samtidigt möjliggöra ett 
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användande av alla definitionerna i vår analys, så har vi skapat nedan följande två 

modeller (fig. 2 och fig. 3). 

 

Figur 2 visar vilka åsikter som är gemensamma i de ovan nämnda definitionerna. Den 

pragmatiska strategin och ämnesuppfattningen svenska som ett färdighetsämne ser båda 

till nyttoaspekten och har en instrumentell syn på läsning. Den traditionalistiska 

strategin och ämnesuppfattningen svenska som litteraturhistoriskt ämne delar synen på 

skönlitteraturen som ett kulturarv, med en viss kanon som skapar en gemensam kulturell 

referensram. Slutligen den emancipatoriska strategin och ämnesuppfattningen svenska 

som erfarenhetspedagogiskt ämne som utgår från elevernas förutsättningar och syftar 

till elevens självständiga kunskapsutveckling. 

 
 Pragmatisk  

strategi 
Traditionalistisk 

strategi 
Emancipatorisk 

strategi 

Färdighets- 
ämne 

 Nyttoaspekt – Form, metod och 
nytta viktigare än textens 
innehåll. Eleven ska lära sig 
behärska tekniker t.ex. stavning, 
meningsbyggnad etc. 

 Instrumentell syn på läsning. 

  

Litteratur- 
historiskt 

ämne 

 
 

 Förmedlande av kulturarv. 
Kulturarvet är ett litterärt arv – 
kanon.  

 Skönlitteratur har ett värde i 
sig. 

 

Erfarenhets- 
pedagogiskt 

ämne 

   Elevens självständiga 
kunskapsutveckling.  

 Utgår från elevernas 
förutsättningar och 
erfarenheter.  

Figur 2 

 

De olika förhållningssätten är som sagt inte identiska och det är de variationer som finns 

som gör det intressant för oss att använda alla sex. Vi får med dessa en möjlighet att 

ytterligare differentiera vårt empiriska material genom att kunna använda oss av sex 

olika förhållningssätt istället för tre. Figur 3 är tänkt att illustrera hur förhållningssätten 

befinner sig gentemot varandra och hur de skiljer sig åt. På den lodräta axeln finns å ena 

sidan synen på litteraturen som mål, och å andra sidan synen på litteraturen som medel. 

På den vågräta axelns ena sida finns förhållningssätt som menar att litteratur och 

svenskämnet är till för individens självständiga kunskapsutveckling, medan det på andra 

sidan finns förhållningssätt som menar att syftet med litteratur och svenskämnet är att 

skapa en gemensam kulturell referensram. Figur 3 ska ses som ett försök att positionera 

förhållningssätten gentemot varandra, inte som ett försök till exakt rätt placering i 

figuren. 

 

Den pragmatiska strategin ser litteraturen som ett medel för färdighetsträning. Här finns 

litet utrymme för elevens intressen och erfarenheter, dock betonas elevens läsförmåga. 

Det finns hos strategin ingen betoning av bildningsaspekten. Ämnesuppfattningen 

svenska som ett färdighetsämne ger lite utrymme åt litteratur, men i den mån den 

används så är det för färdighetsträning. Här är syftet varken självständig utveckling eller 

gemensam kulturell referensram och definitionen hamnar därför i mitten på denna axel. 

Den traditionella strategin ser litteraturen som ett mål i sig och som en möjlighet till att 

skapa en gemensam kulturell referensram. Ämnesuppfattningen svenska som 

litteraturhistoriskt ämne ser också litteraturen som ett mål i sig, men här anses också 

litteraturläsning som personlighetsutvecklande vilket placerar definitionen längre till 
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vänster på skalan jämfört med den traditionalistiska strategin. Den emancipatoriska 

strategin betonar starkt elevens självständiga kunskapsutveckling och hamnar längst till 

vänster på axeln. Inom strategin utesluts varken nytta eller bildning, litteratur kan 

användas till båda, varför den placeras mitt på denna axel. Ämnesuppfattningen svenska 

som erfarenhetspedagogiskt ämne betonar också individens självständiga 

kunskapsutveckling, men här lägger man ingen vikt vid bildning, istället talas det om 

litteraturläsningens roll när det gäller förståelse för centrala mänsklig frågor. 

 

 
 
Figur 3 
P = pragmatisk strategi F = svenska som färdighetsämne 
T = traditionalistisk strategi L = svenska som litteraturhistoriskt ämne 
Em = emancipatorisk strategi Er = svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 
 
 

Synen på, och legitimeringen av, skönlitteraturläsning inom svenskämnet är nära 

förknippat med hur man arbetar med skönlitteratur i ämnet. Om litteraturen enbart ses 

och legitimeras som medel för färdighetsträning blir det svårt att nå en estetisk läsning. 

Eftersom vi anser att den estetiska läsningen är eftersträvansvärd för det läsfrämjande 

arbetet, så kommer vår analys att ta sin utgångspunkt i hur legitimeringen av 

skönlitteraturläsning påverkar arbetet med skönlitteratur. 

4.4 Taxonomi för skolbibliotekets roll i utbildningen 

 

Studiens tredje frågeställning syftar till att undersöka hur svensklärarna ser på 

skolbibliotekets roll i utbildningen. Avsikten är också att se om svensklärarnas syn på 

skolbibliotekens möjligheter som pedagogisk resurs kan relateras till lokala 

förhållanden. Som hjälp till detta har vi valt att använda nedan presenterade taxonomi. 

Arbete enligt de högre nivåerna i taxonomin kräver att skolan i fråga använder ett 

problemorienterat arbetssätt där skolbiblioteket är en viktig resurs och del av 

skolarbetet. 

 

David Loertscher, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, har skapat en 

taxonomi för skolbibliotekets roll i utbildningen. Han utgår från att skolbiblioteket ska 

vara en resurs och en självklar del i skolans undervisning. Taxonomin omfattar tio olika 
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nivåer, där nivå ett motsvarar en låg grad av aktivitetsnivå när det gäller skolbibliotekets 

roll i utbildningen, och nivå tio innebär att skolbiblioteket är en helt integrerad del av 

undervisningsarbetet och där skolbibliotekarien deltar som kollega till lärarna.
96

 I en 

artikel i Biblioteksbladet har Louise Limberg presenterat dessa nivåer med svenska 

namn: 1 - Icke-inblandning i undervisningen, 2 - Biblioteket som lagerlokal, 3 - 

Individuell referenstjänst, 4 - Spontan samverkan, 5 - Flyktig planering, 6 - Planerad 

materialförsörjning, 7 - Missionerande utåtriktat arbete, 8 - Formell planering, 9 – 

Undervisningsplanering, 10 - Pedagogiskt utvecklingsarbete.
97

  För taxonomin gäller att 

varje nivå är godtagbar, och nödvändig, var för sig och kan vara det som krävs vid ett 

specifikt arbetstillfälle i skolbiblioteket, men för att skolbiblioteket ska fungera som en 

väl integrerad del i skolans arbete, så som Loertscher och Limberg tänkt sig, så krävs 

det att en skolbibliotekarie arbetar även på de högsta nivåerna.
98

 

 

Dessa tio nivåer är dock väl detaljerade. Vi har istället valt en av Limberg modifierad 

modell av Loertscher taxonomi som vi ansåg vara tillräcklig för en intressant analys. 

Denna taxonomi innehåller fyra nivåer: 1 – Biblioteket som lagerlokal, 2 – Sporadisk 

användning av biblioteket, 3 – Strukturerad planering, biblioteket integrerat i 

undervisningen, 4 – Pedagogiskt utvecklingsarbete. 

 

Nivå ett, biblioteket som lagerlokal, innebär: 

 
… att det finns ett bibliotek på skolan, dvs ett rum med böcker och 

eventuellt andra medier. Medierna är registrerade i katalog, de är uppställda 

på hyllorna enligt klassifikationssystem för svenska bibliotek. Hyllorna är 

försedda med skyltar, som gör det möjligt att orientera sig. På denna nivå 

spelar biblioteket ingen större roll för undervisningen. Den som själv klarar 

av det, kan gå in och hämta önskat material. På denna nivå ligger mycket 

av det traditionella biblioteksarbetet som urval och förvärv, registrering och 

exponering av medier, självbetjäningssystem för utlån. Det är sådant arbete 

som inte märks, när det fungerar, men som är oerhört störande om det inte 

fungerar.
99

 

 

Nivå två, sporadisk användning av biblioteket, innebär: 

 
… att det på skolan förekommer lektioner i bibliotekskunskap. Elever 

skickas också till biblioteket ibland för att låna böcker, antingen för sin fria 

läsning eller för att finna fakta utifrån något frågeformulär. Ibland finns 

bibliotekarie på plats för att hjälpa dem, ofta måste de klara sig själva. 

Skolbibliotekarien blir överraskad när klassen kommer. De flesta elever lär 

sig varken någon undersökningsmetod eller något ändamålsenligt 

biblioteksutnyttjande på denna nivå.
100 

 

Nivå tre, strukturerad planering, biblioteket integrerat i undervisningen, innebär att: 

 
På denna nivå tillämpas ett problemorienterat arbetssätt i undervisningen 

och biblioteket tjänar som ett redskap. För att detta skall fungera, måste 

lärare och bibliotekarie tillsammans planera undervisningsmoment, där 

målet dels är ett kunskapsinnehåll, t ex revolutionerna på 1700-talet, dels 
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mål för färdigheter i informationsanvändning, t ex förmåga att formulera 

ett problem, att fokusera ett ämne, att lägga upp en strategi för 

informationssökning via olika typer av källor och hjälpmedel i biblioteket, 

förmåga att värdera källor, att sovra, analysera, sammanställa och redovisa 

arbetet. Målet är aldrig att lära sig använda biblioteket eller att skriva en 

rapport, utan att stimulera en undersökningsprocess. Biblioteket förser 

eleverna med redskap. För att nå denna nivå fodras nära och kontinuerligt 

samarbete mellan bibliotekarie och många olika lärare på en skola; det 

erfordras också aktivt stöd av skolledningen.
101

 

 

Nivå fyra, pedagogiskt utvecklingsarbete, innebär att: 

 
På denna nivå deltar bibliotekarien tillsammans med övrig pedagogisk 

personal på skolan i utvecklings- och förändringsarbete. Bibliotekarien 

bidrar med sina specialkunskaper om bibliotek, litteratur och andra 

informationskällor, om sökstrategier, om kulturverksamhet. Arbete på 

denna nivå kräver starkt stöd från skolledningen.
102

 

 

Taxonomin utgår från att det på skolbiblioteken finns en utbildad skolbibliotekarie, men 

så är sällan fallet på grundskolorna. Statistik, framtagen av Kulturrådet, visar att 

skolbiblioteken i stället ofta är en eller flera lärares ansvarsområde.
103

 Av totalt 6 078 

grundskole- och gymnasieenheter är det 2 723 stycken som har ett eget skolbibliotek.
104

 

Av dessa 2 723 är det 88 % som säger sig ha någon personal som ansvarar för 

skolbiblioteket. En tiondel av 2 723 skolenheter uppgav att det inte finns någon som tar 

ansvar för skolbiblioteket eller att det är samtliga lärares ansvar på skolan.
105

 I detta 

hänseende anser vi att just bemanningsfrågan, skolbibliotekarie, skolvärdinna eller 

ingen personal alls, är en viktig del i analysen av vårt empiriska material. 

Skolbiblioteket och dess skolbibliotekarie ser vi som en resurs för svensklärarna i deras 

arbete med skönlitteratur på det sätt som nämns i nivå tre och fyra i taxonomin. 

 

När det gäller skolbibliotekens öppettider finns det inte direkt uttalat i taxonomin hur 

mycket ett skolbibliotek ska vara öppet. Men för att ett samarbete ska fungera på ett 

tillfredställande sätt mellan skolbiblioteket/skolbibliotekarien och lärarna är det 

önskvärt att skolbiblioteket är öppet större delen av dagen. Men även här visar 

statistiken en helt annan sak, nämligen att en tredjedel av de skolenheter som har eget 

skolbibliotek (2 723) aldrig har öppet med bemanning för eleverna.
106

 Därför anser vi 

att även öppettiderna är en viktig del att diskutera utifrån vårt empiriska material där 

svensklärarna får ge sin syn på saken. För att ett skolbibliotek ska var tillgängligt och 

kunna användas på det sätt som beskriv i taxonomins tredje och fjärde nivå är 

öppettiderna en väsentlig del av det hela. 

 

När det gäller utrustning i form av datorer och utlåningssystem är dessa en viktig del i 

skolbiblioteket. Att ställa frågor till svensklärarna gällande utrustningen som finns på 

skolbiblioteket och därefter analysera svaren kanske kan ge indikationer på hur 

skolbiblioteket används både med och utan bemanning. Att skolbiblioteket är utrustat 
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med ett självbetjäningssystem tas redan upp på nivå ett i taxonomin, men 

självbetjäningssystemet kan ses som en grundförutsättning för de högre nivåerna. 

 

Även bokbestånd tas upp i den första nivån av taxonomin och kan på samma sätt som 

utrustningen ses som en av grundförutsättningarna för ett skolbibliotek. Det intressanta 

när det gäller bokbestånd är att ur analysen av vårt empiriska material kunna få fram 

vilka som är delaktiga i inköpsbesluten. 

 

I nivå tre och fyra i taxonomin talas det om hur viktig skolledningens roll är för att få ett 

skolbibliotek att fungera som en del i skolans pedagogiska arbete. Vi ämnar att med 

hjälp av vårt empiriska material analysera svensklärarna syn på skolledningens roll för 

att se om skolbiblioteket får det stöd som behövs för att bli en del i skolans utvecklings- 

och förändringsarbete. 

 

Vid analysen av vårt empiriska material, både då det gäller enkäterna och intervjuerna, 

gällande skolbibliotekets roll i utbildningen kommer vi att använda oss av följande 

indelning: öppettider, bemanning, utrustning, bestånd och skolledning. På detta vis kan 

vi tydligare skönja vad svensklärarna har för inställning till dessa delar samtidigt som vi 

anpassar taxonomin till den verklighet vi mött på skolorna, där långtifrån alla 

skolbibliotek har en skolbibliotekarie. 

 

Inledningsvis har vi klargjort att vår ståndpunkt är att skolbibliotek med utbildad 

skolbibliotekarie är en viktig förutsättning för att möjliggöra elevers anammande av det 

livslånga lärandet. Valet av Loertscher/Limbergs modell kan ses i detta ljus. Modellen 

är utvärderande, där den tredje och fjärde nivån motsvarar den roll vi (och 

Loertscher/Limberg) anser är den optimala och eftersträvansvärda. 

4.5 Sammanfattning 

 

Studien har ett normativt perspektiv där vår utgångspunkt är alla elevers lika 

möjligheter att anamma ett livslångt lärande. Detta genom att erbjudas möjligheter att 

utveckla en god språkförmåga och en god förmåga att söka och värdera information, där 

läsfrämjande åtgärder och skolbibliotek som pedagogisk resurs spelar en viktig roll. 

 

Till studiens tre frågeställningar har vi valt olika modeller anpassade efter varje 

frågeställning. Detta för att lyfta fram relevanta aspekter i analysen av materialet. 

 

Till den första frågeställningen har vi använt Chambers modell, Läsandets cirkel. 

Genom denna modell anser vi att det ges en möjlighet att analysera vuxnas, i det här 

fallet svensklärares betydelse för barns läsutveckling. Vi kommer att använda 

begreppen att välja, att läsa och reaktion/respons för att analysera svensklärarnas 

förhållningssätt till läslust och läsfrämjande. 

 

Till hjälp för studiens andra frågeställning har vi valt två uppsättningar 

begreppsdefinitioner, Thavenius/Malmgren respektive Thorsons, vilka vi använder 

tillsammans för att differentiera analysmöjligheterna. Vi anser oss med dessa kunna 

skönja vilka legitimeringar av skönlitteraturläsning som finns och vilken betydelse detta 

har för väckandet av läslust. Vi tror inte en enskild lärare tillhör enbart den ena eller 

andra ämnesuppfattningen, troligen kombinerar man flera uppfattningar i sin 

undervisning. 
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Till studiens tredje frågeställning har vi valt att använda Loertscher/Limbergs taxonomi. 

Modellen beskriver olika grader av samarbete mellan skolans pedagogiska personal och 

skolbibliotekarien/skolbiblioteket. I de högre nivåerna blir skolbiblioteket en viktig del i 

det problemorienterade arbetssättet i alla ämnen och inte enbart i ämnet svenska. 

Modellen visar på hur viktigt samarbetet är för att skolbiblioteket och dess 

skolbibliotekarie ska bli delaktiga i skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Genom att 

dela in vår analys i fem teman (öppettider, bemanning, utrustning, bestånd och 

skolledning) har vi anpassat analysen till den verklighet vi mött på skolorna. 
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5. Metod och material 

5.1 Metod 

Vi har valt att kombinera två olika metoder, enkät och intervju. Genom enkäten ville 

skapa oss en bild av svensklärarnas förhållningssätt inför intervjuerna och vi önskade 

också att denna bild skulle vila på bredare grund än vad det begränsade antalet 

intervjuer kunde göra. Då vi skapat enkätfrågorna har vi haft nytta av Jan Trosts bok 

Enkätboken och Svante Körners & Lars Wahlgrens bok Statistiska metoder. När vi 

sedan arbetat med intervjun har vi använt oss av Annika Lantzs bok Intervjumetodik. 

Ytterligare två böcker som vi har haft nytta av i arbetet med metoderna är Alan 

Brymans Samhällsvetenskapliga metoder och Kvalitativ forskning i praktiken av Karin 

Widerberg. 

5.1.1 Enkät 

 

Anledningen till vårt ena metodval, enkät, var för det första att vi ville få fram en första 

bild av svensklärarnas olika förhållningssätt kring användandet av skönlitteratur i ämnet 

svenska. Den andra orsaken var att vi ville använda enkätens resultat som ett underlag 

för den intervjuguide som vi skulle använda under intervjuerna. Den tredje orsaken var 

att vi dessutom ville kunna nå ut till en större grupp svensklärare än vad vi hade 

möjlighet till genom enbart intervjuer. Vi har valt att ha öppna frågor och inte 

kryssfrågor i enkäten för att på så sätt ge respondenterna möjlighet att själva skriva 

svaren på frågorna, eftersom vi inte ville styra dem mer än nödvändigt. Enligt Körner & 

Wahlgren innebär detta att de kvalitativa aspekterna i svaren kan framträda bättre.
107

 Vi 

har valt att på ett snabbt och billigt sätt, via mejl, få ut enkäterna till respondenterna. 

Enligt Bryman är enkäter billiga och snabba att administrera och medför ingen 

intervjuareffekt, det vill säga den eventuella påverkan en intervjuare kan ha på 

respondenten försvinner.
108

 

 

I enkäten har vi valt att inte ställa några frågor om ålder och kön eftersom vi ansåg att 

just sådan information inte var av vikt när det gällde vår studie. En fråga som vi 

däremot ansåg vara viktig att ha med, var när respondenten tog sin lärareexamen (det 

kan dock även finnas lärare i svenska utan lärarexamen) samt hur länge de arbetat i 

yrket. Dessa frågor skulle kunna ge oss en bild av bredden på yrkeskåren när det gäller 

utbildning och yrkeserfarenhet. Enligt Körner och Wahlgren är det viktigt att begränsa 

sig till de frågor som anses relevanta för den undersökning som ska genomföras. Finns 

det för många frågor är risken stor att kvalitén på undersökningen blir sämre eftersom 

frågorna inte besvaras lika noggrant.
109

 Vi har valt att skicka ut en provenkät, till 

svensklärare som inte är med i undersökningen, för att se hur enkätens frågor fungerar. 

Widerberg diskuterar vikten av att använda sig av någon form av förprojekt innan det 

verkliga projektet börjar, för att på så sätt kunna se om metoden eller tillvägagångssättet 

bör förändras för att bättre passa de syften som undersökningen/projektet har.
110

 Vår 
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provenkät ser vi som ett slags förprojekt för att se om frågorna i enkäten måste 

förändras för att fungera i vår undersökning. 

 

Det finns några nackdelar med metoden enkät enligt Bryman, nämligen att respondenten 

inte kan få någon hjälp då den besvarar frågorna, forskaren kan inte ställa några 

följdfrågor och att alla frågor inte passar i en enkät.
111

 Vi ansåg därför att en uppföljning 

av enkäten med en semi-strukturerad intervju, var det som lämpade sig bäst för denna 

typ av studie där vårt intresse var svensklärarnas olika förhållningssätt. 

5.1.2 Intervju 

 

Orsaken till att vi valt en semi-strukturerad intervju var att vi ville kunna ställa 

följdfrågor under intervjuns gång och på så sätt skapa en diskussion kring vårt 

studieämne. Vi har valt att använda en intervjuguide som ram för själva diskussionen 

och som ett stöd för intervjun. Därmed fanns det förutsättning för att intervjun kunde bli 

öppen.  Bryman anser att en fråge- eller intervjuguide helt enkelt är en kort minneslista 

för själva intervjun.
112

 Vi utgick från de frågor vi använt oss av i enkäten och samlade 

dem i teman. Vi har valt att spela in intervjuerna samtidigt som vi gör anteckningar. Att 

spela in intervjun gör att vi kan koncentrera oss på själva intervjun under 

intervjutillfället samt att vi kan återgå till materialet och höra vad som sagts ordagrant. 

Om en intervju inte spelas in är det, enligt Lantz, problematiskt att både ställa frågor, 

lyssna och anteckna utan att det faller bort något. Intervjuaren hinner inte skriva ner allt 

som sägs vilket kan ställa till det i den senare analysen och därmed skapa 

missuppfattningar.
113

 Enligt Lantz är det en fördel att spela in intervjun eftersom det 

underlättar databearbetningen som sker vid ett senare tillfälle.
114

 Vi har valt att ha två 

stycken mp3-spelare vid intervjuerna då vi ville säkerställa inspelningarna. 

 

Innan intervjun började hade vi bestämt att ytterligare en gång presentera syftet med 

studien, våra frågeställningar och på vilket sätt vi tänkt göra intervjun. Att presentera 

syfte, övergripande frågeställningar och intervjuns upplägg gör att det skapas en 

gemensam överenskommelse kring själva intervjun, enligt Lantz.
115

 När intervjun väl 

var över hade vi bestämt att vi skulle gå igenom själva intervjun och göra anteckningar 

kring hur intervjutillfället upplevdes, vad vi måste tänka på till nästa intervju och vad vi 

fått fram som vi inte hade tänkt på tidigare. Dessa anteckningar var ett stöd då vi 

analyserade intervjuerna. Vi har valt att vi båda två skulle vara med vid alla 

intervjutillfällen för att därmed underlätta den efterföljande analysen samt ha en 

gemensam förståelse för hur vi upplevde intervjutillfällena. 

 

Den tid som uppsatsarbetet pågått, och främst då vi började få in de första enkäterna, 

har vi valt att tillsammans diskutera materialet i olika omgångar. Genom både den 

litteratur vi läst och det empiriska materialet har vår tolkningsprocess skett fortlöpande, 

det vill säga vi har analyserat materialet utefter de frågeställningar som står till grund 

för själva uppsatsen. Vi har valt att se både litteratur och det empiriska materialet som 

en del i den fortlöpande tolkningsprocessen. Widerberg menar att analysen av det 
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empiriska materialet kan ske på två olika sätt, nämligen oberoende av den 

tolkningsprocess som pågår eller genom att koppla analysen till tolkningsprocessen.
116

 

Det är det sista synsättet som vi har tagit fast på i vår undersökning. Vad Widerberg 

menar med det är att fortsätta analysera det empiriska materialet under hela 

undersökningstiden, trots att materialet känns färdigbearbetat. Materialet kan under 

arbetets gång visa sig ge ytterligare värdefull information för själva undersökningen och 

dess resultat.
117

 

5.2 Tillvägagångssätt, material och urval 

 

Vi kontaktade inledningsvis, via mejl och telefon, skolledningen på sex grundskolor i 

Blekinge och Skåne som hade årskurs 6-9. Vi fick skolledningens tillstånd att via mejl 

skicka enkäter till skolans svensklärare. Vi bedömde att benägenheten att svara kanske 

skulle öka något om svensklärarna visste att skolledningen stod bakom studien. 

 

Grundskolor och kommuner anges inte med namn i studien för att garantera 

intervjupersonernas konfidentialitet. Grundskolorna har vi döpt till A, B, C, D, E och F. 

För läsvänlighetens skull har svensklärarna fått fingerade namn där 

begynnelsebokstaven motsvarar den skola de arbetar på. 

 

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval av grundskolorna vilket grundar sig på två saker. 

För det första att vi skulle kunna genomföra intervjuerna på grundskolorna för att på så 

sätt underlätta för svensklärarna att medverka i intervjun. För det andra för att vi båda 

skulle kunna närvara vid intervjuerna. Detta innebar att avståndet inte fick vara för långt 

mellan grundskolorna och oss. 

 

Anledningen till att vi valde årskurs 6-9 var att här är lärarna ämneslärare, och inte som 

i de lägre årskurserna där oftast en lärare ansvarar för majoriteten av ämnena i en klass. 

Ytterligare en anledning till att vi valde just årskurs 6-9 är att skolbiblioteket inte 

används i samma utsträckning som i de lägre årskurserna enligt Skolverkets 

lägesbedömning 2006.
118

 

 

Vår målsättning har varit att få med så många grundskolor som möjligt längs ett 

spektrum med alltifrån funktionella skolbibliotek; öppna hela dagen med utbildad 

skolbibliotekarie, till skolor där skolbiblioteket inte fyller samma centrala roll i skolans 

vardag; med begränsade öppettider, endast delvis bemannad och då utan utbildad 

skolbibliotekarie. 

 

För att prova vår enkät har vi mejlat en provenkät till två svensklärare som inte ingår i 

vår undersökning. Resultatet från provenkäten använde vi vid färdigställandet av den 

slutliga versionen. 

 

Vi skickade den slutgiltiga enkäten till 35 svensklärare och gav dem cirka två veckor på 

sig att svara. Vid behov skulle vi skicka ut en påminnelse en vecka efter att enkätsvaren 

skulle ha varit inskickade. Vi skickade ut enkäterna i ett tidigt skede under vårt 

uppsatsarbete för att på så sätt få svar snabbt. En orsak till detta var att vi skulle kunna 
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göra intervjuerna innan lärarna gick på sin sommarsemester 2009 så att allt vårt 

empiriska material skulle vara insamlat innan sommarsemestern. Därefter var det tänkt 

att vi skulle kunna koncentrera oss på själva analysen av materialet. Detta var vår 

målsättning, men vi fick en del problem som gjorde att vi var tvungna att ändra våra 

planer. Ett av problemen var att enkätsvaren drog ut på tiden. Vi fick skicka tre 

påminnelser för att få enkätsvaren. Av de 35 enkäter som vi skickade ut fick vi endast 

svar av 14 stycken svensklärare. Efter den tredje påminnelsen bestämde vi oss för att 

inte skicka ut fler påminnelser, utan istället koncentrerade vi oss på att få kontakt med 

svensklärare som var villiga att vara med på en intervju. 

 

Av de svensklärare som svarade på enkäten hade några sagt sig ha problem med att 

spara om och därefter fylla i den. Det har varit svårt för oss att veta om det berodde på 

handhavandefel eller om det var kompatibilitetsproblem. Vi försökte göra enkäten så 

enkel som möjligt att hantera, men hade inte de kunskaper eller program som krävdes 

för att skapa frågeformulär av mer professionell typ. 

 

Ytterligare ett problem som vi mött är att adressregistren över svensklärarna inte alltid 

har varit aktuella och ibland till och med felaktiga. Ett annat problem som vi stött på är 

att en del enkätsvar var väldigt kortfattade vilket gjorde dem svårtolkade. Det optimala 

hade varit att intervjua alla de svensklärare som svarat på enkäten, men tyvärr kunde det 

inte genomföras inom ramen för denna studie. 

 

När analysen av enkäterna var klar arbetade vi fram en intervjuguide. Vår målsättning 

var att intervjupersonerna skulle representera olika typer av grundskolor det vill säga 

där skolbiblioteken är resursmässigt olika när det gäller utbildad skolbibliotekarie, 

utrustning, öppettider och så vidare. Men när vi hade gått igenom enkätsvaren och såg 

att det inte var många som ville ställa upp på en intervju, främst på grund av tidsbrist, 

valde vi att ta de fyra svensklärare som angett i enkäten att de ville bli intervjuade. Detta 

är orsaken till att vi intervjuade två svensklärare som arbetar vid samma skola. Därefter 

mötte vi nästa problem och det var att två av svensklärarna som vi skulle intervjua, inte 

hade tid under våren utan vi fick återkomma till hösten. 

 

Tre av intervjuerna genomfördes på de skolor som svensklärarna arbetar vid och den 

fjärde intervjun gjordes på ett lärcentrum som finns i en av kommunerna. Vi fick sitta 

helt ostörda vilket gjorde att intervjuerna flöt väldigt smidigt. Innan själva intervjun 

började beskrev vi ramarna för intervjun för att ge intervjupersonen viktig information 

kring själva studien. Det gällde syftet med studien, våra problem- och frågeställningar 

samt att vi förklarade olika begrepp. Vi berättade också att intervjun sker i olika delar så 

som svenskläraren, läslust/läsfrämjande, skönlitteratur, skolbibliotek/skolbibliotekarie 

samt skolledning/styrdokument. Vid den allra första kontakten med svensklärarna 

informerade vi att intervjuerna är frivilliga, att intervjun kommer att spelas in, att de kan 

avbryta intervjun när de vill samt att det de säger inte kommer att kunna spåras till vem 

som sagt vad. Vid två intervjutillfällen fungerade inte en av mp3-spelarna. Här kändes 

det bra att vi redan från början hade bestämt att använde oss av 2 mp3-spelare för att 

därmed slippa merarbete med att göra om intervjuerna. 

 

De inspelade intervjuerna har vi inte skrivit ut ordagrant eftersom vi ansåg att 

transkriberingen skulle vara för tidskrävande. Vi har istället lyssnat på det inspelade 

materialet flera gånger och antecknat det som vi har ansett ge underlag för att kunna 

analysera materialet utefter de modeller som vi valt. De tillfällen då vi använt citat vid 
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presentationen av vårt resultat och vår analys är de ordagrant angivna utifrån 

inspelningen. 

5.2.1 Beskrivning av de undersökta skolorna 

 

Alla undersökta skolor är kommunala och ligger i kommuner med mellan 13 000 – 

78 000 invånare. Alla skolor har elever i de årskurser, 6-9, som vår undersökning gäller. 

Elevantalet på skolorna ligger i intervallet 400 - 500 elever. När det gäller 

skolbiblioteken så är ett skolbibliotek integrerat med folkbiblioteket och de övriga fem 

är rena skolbibliotek. När det gäller resurser i form av datorer har alla skolbibliotek 

datorer för sökning av böcker samt internetuppkoppling för att kunna söka information 

på internet. Alla skolbibliotek har datoriserad utlåning. 

 

Skola A är en F-9
119

 skola och årskurs 4-9 arbetar i åldershomogena klasser uppdelade 

enligt mellanstadieklasser 4-6 och högstadieklasser 7-9. Skolbiblioteket har öppet hela 

skoldagen förutom vid lunch och är bemannad av en skolbibliotekarie. På skolan finns 

det biblioteksråd där eleverna är delaktiga i beslut i och kring skolbiblioteket. 

Bokinköpen görs i samarbete mellan skolans lärare, då främst svensklärarna, och 

skolbiblioteket. 

 

Även skola B är en F-9 skola och också här har man åldershomogena klasser i årskurs 

4-9 med den gamla indelningen mellanstadie- och högstadieklasser. Skolbiblioteket har 

öppet större delen av skoldagen förutom vid lunch och bemannas av en 

skolbibliotekarie. Då inte skolbibliotekarien finns på plats kan lärarna själva ta sig dit 

och låna ut böcker till eleverna. Även här finns det ett biblioteksråd med stor 

aktivitetsgrad. Bokinköpen görs i samarbete mellan skolans lärare, då främst 

svensklärarna, och skolbiblioteket. Skolan har också en datorsal i anslutning till 

skolbiblioteket. 

 

Skola C är formellt en F-9 skola men F-3 ligger avskilt och fungerar i praktiken som en 

egen enhet. Årskurs 5-9 är uppdelat i åldershomogena klasser, med en indelning av 

årskurs 4-5 för sig och 6-9 för sig. Skolbiblioteket är endast öppet och bemannad vissa 

tider av en skolvärdinna som även ansvarar för kafeterian som ligger vägg i vägg med 

skolbiblioteket. Bokinköpen ansvarar två stycken lärarbibliotekarier för. Eleverna är 

inte delaktiga i bokinköpen. Utlån görs både av skolvärdinnan och av 

lärarbibliotekarierna. 

 

Skola D är en F-9 skola och är integrerat med folkbiblioteket. Skolbiblioteket bemannas 

av en skolvärdinna hela dagen, dock kortare tid på fredagar samt stängt under lunchen. 

Utöver arbetsuppgifter i skolbiblioteket gör skolvärdinnan även inhopp i skolklasser då 

lärare är på utbildning eller sjuka. Vid dessa tillfällen är skolbiblioteket stängt. Två 

dagar i veckan, med öppet till klockan 19, bemannas skolbiblioteket med en 

biblioteksassistent från folkbiblioteket. Större delen av bokinköpen ansvarar 

folkbiblioteket för, medan skolvärdinnan köper in enstaka exemplar. Bokinköp görs 

också direkt till institutionen för ämnet svenska, det vill säga böcker som inte är 

placerade på skolbiblioteket. Eleverna är inte delaktiga i bokinköpen. 
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Skola E är en 6-9 skola och har ett skolbibliotek bemannad med en skolbibliotekarie 

hela dagen fyra dagar i veckan. Skolbiblioteket är stängt under lunchtid. Då 

skolbibliotekarien inte är på plats är skolbiblioteket stängt, vilket innebär att varken 

elever eller lärare kan låna. Bokinköpen görs i samarbete mellan skolans lärare, då 

främst svensklärarna, och skolbiblioteket. 

 

Skola F är en 7-9 skolan. Skolan har ett skolbibliotek som är bemannad med en 

skolbibliotekarie och skolbiblioteket är öppet hela dagen alla dagar i veckan, förutom 

under lunchtid. Bokinköpen görs i samarbete mellan skolans lärare, då främst 

svensklärarna, och skolbiblioteket. 
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6. Resultat och analys  
 

I detta kapitel har vi valt att väva samman resultat och analys eftersom resultatet också 

kräver en analys för att kunna presenteras. I avsnittet återknyter vi till våra valda 

analysmodeller och gör en del kopplingar till skolans styrdokument. 

 

Då vi har analyserat enkätsvaren och intervjuerna har vi använt oss av 

Thavenius/Malmgrens definitioner av svenskämnet samt Thorsons strategier gällande 

tolkning av förhållningssätt till skönlitteratur. Vi har också använt oss av Limbergs 

modell när det gäller den roll skolbibliotek spelar i utbildningen på varje skola. När det 

gäller Chambers modell Läsandets cirkel (se avsnitt 4.2) har vi valt att använda den 

enbart då vi analyserat intervjusvaren. Detta gjorde vi på grund av att det empiriska 

materialet i enkätsvaren var alltför kortfattat för en analys. 

 

Thavenius/Malmgrens tre definitioner av svenskämnet är: svenska som färdighetsämne, 

där tyngdpunkten läggs på den formella färdighetsträningen; svenska som 

litteraturhistoriskt ämne, där läsning av böcker som ingår i kanon betonas för bildning 

men också för att det anses personlighetsutvecklande; svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne, där elevens självständiga kunskapsutveckling betonas 

och där skönlitteraturen anses ge kunskap om centrala mänskliga frågor (se avsnitt 

4.3.1). Thorsons modell innehåller tre strategier för synen på skönlitteratur i 

svenskämnet. Dessa är den pragmatiska, som hävdar nyttoaspekten och att läsförmågan 

är central i sig; den traditionalistiska, som hävdar bildningsfunktionen och skapandet av 

en gemensam kulturell referensram; den emancipatoriska där den kritiska verksamheten 

är central men där varken bildning eller nytta utesluts i processen (se avsnitt 4.3.2). När 

det gäller Limbergs taxonomi gällande skolbibliotekets roll i utbildningen, så innehåller 

den fyra nivåer: 1 – Biblioteket som lagerlokal, 2 – Sporadisk användning av 

biblioteket, 3 – Strukturerad planering, biblioteket integrerat i undervisningen, 4 – 

Pedagogiskt utvecklingsarbete (se avsnitt 4.4). 

6.1 Enkät 

 

Som vi nämnt tidigare har enkäten bland annat varit ett verktyg för oss att nå en bredare 

grupp av svensklärare än vad intervjuer skulle ha gjort. Enkätsvaren har dock överlag 

varit väldigt kortfattade, i synnerhet de svar som rört skolbiblioteket. Detta har gjort att 

enkätsvaren bitvis varit ganska svårtolkade. Vi har dock försökt skapa oss en 

övergripande bild med hjälp av våra valda modeller. De svensklärare som har svarat på 

enkäten har fått följande fingerade namn, där namnets begynnelsebokstav motsvarar den 

skola vederbörande arbetar på: Anna, Anders, Amanda, Berit, Barbro, Cecilia, Catarina, 

Diana, Disa, Doris, Erik, Ester, Enok och Filippa. 

6.1.1 Förhållningssätt till skönlitteratur 

 

Inledningsvis vill vi konstatera att vi inte tror att en enskild svensklärare tillhör enbart 

den ena eller andra förhållningssättet. Hos samma svensklärare ser vi kombinationer av 

flera förhållningssätt. De citerade svaren har vi valt för att illustrera ett förhållningssätt, 

inte för att kategorisera en svensklärare i ett visst förhållningssätt. 
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De fjorton svensklärare som svarat på enkäten har arbetat mellan 3-37 år i yrket. I det 

lilla underlag enkätsvaren gav oss har vi inte kunnat urskilja några likheter eller 

olikheter mellan svensklärarnas antal år i yrket och förhållningssätt till användningen av 

skönlitteratur och skolbibliotek. 

 

Det förhållningssätt som är det tydligast uttalade i enkäten är det pragmatiska. Alla 

fjorton svensklärare som svarat på enkäten anger att läsning av skönlitteratur är mycket 

viktigt för att eleven ska lära sig behärska språket med stavning, ordförråd, 

meningsbyggnad med mera. Esters syn på läsning av skönlitteratur är representativ för 

det svensklärarna uttrycker då hon skriver att ”skönlitteratur och läsning är grunden till 

elevernas språkutveckling och målen uppnås genom diskussioner och att arbeta vidare 

med en skönlitterär text på olika sätt.” Endast en av de fjorton motiverar varför de anser 

att det är så viktigt att utveckla språket, och det är Berit som menar att som elev i en 

teoretiskt präglad skola så är det avgörande att behärska språket väl. 

 

Ett annat uttryck för det pragmatiska förhållningssättet är åsikten att vad som läses inte 

spelar någon roll, det är läsningen i sig som är viktig. Här skiljer sig dock 

svensklärarnas åsikter åt. Några av svensklärarna anser att läsning av skönlitteratur är 

det enda som har en språkutvecklande roll, men majoriteten uttrycker ett pragmatiskt 

förhållningssätt där läsningen i sig är det viktiga. Barbros svar visar hur dessa 

svensklärare resonerar: 
 

Min filosofi är att det viktiga inte är vad eleverna läser utan att de läser. 

Sedan blir det min uppgift att göra dem uppmärksamma på olika genrer, 

tidningar och faktatexter som de bör ha läst. Jag anser också att 

ljudböckerna är väldigt bra för många elever och att dessa oftast kan ersätta 

”pappersböcker” både vad gäller skönlitteratur och facklitteratur. 

 

I synen på svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, betonas att eleverna ska få 

kunskap om och förståelse för de centrala mänskliga frågorna. Majoriteten av 

svensklärarna talar om hur skönlitteraturen ger eleverna möjlighet till identifikation, 

egen och andras, något som också betonas i kursplanen för svenskämnet (se avsnitt 2.5). 

Disa menar att eleverna utvecklas som människor och lär sig känna empati med andra 

samtidigt som de får kunskap om andra kulturer genom att läsa skönlitteratur. Anders 

uttrycker tankar om att skönlitteraturen kan ha en hjälpande roll, då eleverna får läsa om 

ungdomar med problem av olika slag och därmed ser att de inte är ensamma om sina 

problem. Flera svensklärare talar också om vikten av att kunna ”byta perspektiv” och 

sätta sig in i andra människors situation. Möjligheten till identifikation anges alltså som 

ett viktigt skäl till skönlitteraturläsning och är ett uttryck för en syn på ämnet som 

erfarenhetspedagogiskt. Samtidigt kan vi också se att svensklärarna tagit intryck av, och 

låtit sig styras av kursplanen. Anders är en av de svensklärare som direkt hänvisar till 

kursplanen och menar att om man inte ägnar sig åt litteraturläsning i 

svenskundervisningen så vore det att bryta mot regelverket. 

 

I enkäten ställde vi frågor om litteraturval och fyra av de fjorton svensklärarna (Anders, 

Amanda, Barbro och Ester) använde begrepp som klassiker, litteraturarv och 

allmänbildning i enkätsvaren, vilket tyder på ett traditionalistiskt förhållningssätt. 

Anders skriver att ”ibland plockar jag även in klassiker för att studera vårt litteraturarv. 

Kanske också för att utmana riktigt duktiga elever.” I enkäten ställde vi inga frågor 

kring kanon och kan därför inte dra alltför långtgående slutsatser om lärarnas syn på 
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kanon. Dessa svar antyder dock att svensklärarna i denna fråga anser att det finns vissa 

böcker som är betydelsefulla och som bör läsas. Dels för att de i någon form är bättre än 

andra, dels för att de ger ”allmänbildning” (och med detta också kulturellt kapital). 

Sättet de talar om klassikerna antyder att de anser att det är mer eller mindre självklart 

vilka böcker som kan räknas som klassiker. 

 

Majoriteten av svensklärarna (tio av fjorton) talar inte alls om klassiker, kanon eller 

dylikt då vi frågar om litteraturval i enkäten. Hos dessa är det istället möjligheten till 

identifikation som styr valen och visar på en syn på svenskämnet som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Doris till exempel använder böcker som tar upp olika 

samhällsproblem, kulturer och livsvillkor.  Anna väljer främst ungdomsböcker, gärna 

helt nya, men kan också använda sig av så kallade vuxenböcker om hon tycker att de 

passar de tema de för tillfället diskuterar. Flera av svensklärarna säger sig också välja 

böcker utifrån teman som läses i andra ämnen, främst samhällsorienterade ämnen. I 

detta kan man ana ett uttryck för ett emancipatoriskt förhållningssätt, då det är elevens 

kunskapsutveckling som betonas. Men här ger enkätsvaren ett alltför litet underlag för 

att vi ska kunna se någon egentlig tendens. 

6.1.2 Skolbibliotekets roll i utbildningen 

 

I enlighet med den indelning vi gjort i teoriavsnittet 4.4 (Taxonomi för skolbibliotekets 

roll) så kommer vi att analysera enkätsvaren utifrån begreppen öppettider, bemanning, 

utrustning, bestånd och skolledning. 

 

De skolor som har öppet hela skoldagen, måndag till fredag, är skola A, B och F. När 

det gäller öppettider är svensklärarna över lag ganska nöjda. Flera uttrycker dock att de 

skulle önska längre öppettider och mest negativ är Diana. De svensklärare som uttrycker 

en önskan om längre öppethållande vill ha skolbiblioteket öppet hela skoldagen, alla 

arbetsveckans dagar, annars anser de att tillgängligheten väsentligt försämras. På skola 

D är skolbiblioteket integrerat med folkbiblioteket vilket innebär att lärarna inte kan gå 

dit själva och låna med eleverna när det är stängt. Denna möjlighet tycks lärarna på de 

andra skolorna ha, vilket kanske förklarar Dianas negativa syn på öppethållandet. Det 

ska dock tilläggas att hennes båda kollegor Disa och Doris inte har några kommentarer 

gällande skolbibliotekets öppethållande, varken positiva eller negativa. Att skola D är 

integrerat med folkbiblioteket tycks innebära både för- och nackdelar. Fördelen är att 

öppettiderna ökar något på eftermiddagstid, men nackdelen är att det tycks innebära att 

ett visst avstånd skapas till skolan. Till exempel köper svenskinstitutionen in egna 

böcker som inte registreras i skolbibliotekets bokkatalog och därmed bara finns 

tillgängliga för skolan. Sett enbart till öppettiderna så är det skola A, B och F som kan 

nå upp till nivå tre, strukturerad planering – biblioteket integrerat i undervisningen, 

medan de återstående skolorna hamnar på de lägre nivåerna. 

 

När det gäller bemanningen på skolbiblioteken var svensklärarna också mer eller 

mindre nöjda, men detta kom att modifieras i intervjuerna (vilket vi kommer att 

redovisa i avsnittet 6.2.3). Mest nöjda totalt sett var dock lärarna på skola A och B. 

Anders verkar mycket nöjd med sin skolbibliotekarie som arbetar heltid och är aktiv 

med bokinköp samt med att göra eleverna delaktiga genom biblioteksråd. Barbro 

beskriver sin skolbibliotekarie som en 
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… bibliotekarie som är med i arbetslaget och som vi oftast involverar i 

olika typer av arbeten. Både när det gäller planering, genomförande och 

utvärdering. Bibliotekarien har också en lektion i veckan på elevens val, då 

hon undervisar i infosök. 

 

I Barbros beskrivning av skolbibliotekariens arbete kan vi se att vederbörande deltar i 

arbetslagets arbete med planering, utförande och värdering. Genom detta fungerar 

skolbiblioteket åtminstone enligt nivå tre i taxonomin. När det gäller skola A går det 

inte att utifrån enkätsvaren utläsa något sådant samarbete, även om skolbibliotekarien 

verkar ha en aktiv roll på skolan. Skola C och D saknar utbildad bibliotekarie i sina 

skolbibliotek. Enligt Cecilia så har skola C ingen utbildad skolbibliotekarie, men 

skolbiblioteket är bemannat med ”en person[en skolvärdinna; vår anm.] som finns där 

ganska ofta.” Även skola D har en skolvärdinna som bemannar skolbiblioteket. Skola C 

och D kan därför i detta avseende inte nå upp till de båda högre nivåerna tre eller fyra. 

Skola E och F har båda skolbibliotekarie, och har därmed potential att arbeta på de 

högre nivåerna, men ingen av lärarna uttrycker att det förekommer något arbete eller 

samarbete av den typ svensklärarna på skola A och B ger vittnesbörd om. Därför når 

inte heller skola E och F upp till arbete på de högre nivåerna. Enok menar att 

anledningen till att det inte finns något samarbete mellan lärare och skolans 

skolbibliotekarie beror på vederbörandes ”knackiga” sociala kompetens. 

 

Alla svensklärare har varit mer eller mindre nöjda med sina bibliotek både vad gäller 

bestånd och utrustning. Ingen uttrycker att det finns någon direkt brist, men 

underförstått kan man ana i svaren att svensklärarna inte har så stora förväntningar på 

några resursmässiga satsningar på skolbiblioteket. I förhållande till detta så anser man 

sig ha ganska bra resurser. Utifrån enkätsvaren är det svårt att göra någon bedömning på 

vilken nivå i taxonomin man arbetar. Alla skolor, utom D som inte har något 

självbetjäningssystem, verkar resursmässigt klara att arbeta på åtminstone nivå två. Det 

vill säga sporadisk användning av biblioteket. 

 

Då vi i enkäten inte explicit frågat svensklärarna hur de tror att skolledningens syn på 

skolbibliotek ser ut får denna analys anstå till avsnitt 6.2.3. 

 

Då vi analyserat enkätsvaren har vi sammantagit funnit att fyra skolor (C, D, E, F) 

arbetar som högst på nivå två i taxonomin och två skolor (A och B) arbetar som högst 

på nivå tre i taxonomin, med viss reservation för skola A. Det har dock varit svårt att 

utifrån enkätsvaren göra denna bedömning. Skola A och B har utbildad 

skolbibliotekarie på plats hela skoldagen, måndag till fredag, och denne arbetar aktivt 

med lärare och elever. På skola B har vederbörande dessutom ett nära samarbete med 

övrig personal på skolan. Skola F har också utbildad skolbibliotekarie och 

öppethållande hela skoldagen, måndag till fredag. Men här finns inte det samarbetet 

kring planering av undervisningen som krävs för att nå nivå tre. Skola E har också 

utbildad skolbibliotekarie men mindre öppethållande. Inte heller här är samarbetet med 

skolans lärare utvecklat i den grad som krävs. Skola C och D är bemannade med 

skolvärdinnor och här är öppethållandet också något begränsat. Dessa skolor skickar 

sina elever till skolbiblioteket för att låna eller söka fakta, men det finns inget 

ändamålsenligt biblioteksutnyttjande. 
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6.1.3 Sammanfattning 

 

Enkätsvarens ofta kortfattade svar har gjort dem bitvis svårtolkade. Vårt syfte var bland 

annat att nå en bredare grupp av svensklärare än vi kunde göra med intervjuer och till 

viss del uppfylldes detta. Den låga svarsfrekvensen i kombination med kortfattade svar 

gjorde att vi inte riktigt fick det empiriska underlag vi önskat och vi kan konstatera att 

en provenkät kan vara en bra hjälp vid utformandet av en enkät, men provenkäten löser 

inte automatiskt alla problem. 

 

Vi har dock funnit att det enligt enkätsvaren är ett pragmatiskt förhållningssätt till 

skönlitteratur, med en nyttoaspekt, som är det dominerande bland svensklärarna. Endast 

en minoritet av svensklärarna uttryckte en traditionalistisk syn på skönlitteratur vid 

urval och läsning. En del av denna minoritet stödde sig på kursplanen som motivering 

då man valde att läsa klassiker. 

 

Bibliotek A och B arbetar upp till nivå tre i taxonomin (med viss osäkerhet för A). 

Motiveringen till detta är att det finns en utbildad skolbibliotekarie, på plats hela 

skoldagen alla arbetsveckans dagar, och att denna skolbibliotekarie deltar i 

planeringsarbetet i undervisningen. Dock deltar inte skolbibliotekarien fullt ut i alla 

sammanhang varför skolorna inte når upp till nivå fyra. De övriga skolorna C, D, E och 

F skiljer sig sinsemellan något åt, men eftersom ingen av dem har en skolbibliotekarie 

som deltar i skolans planeringsarbete så når de bara som högst till nivå två. 

 

Vi återknyter till dessa diskussioner i kapitel 7. 

6.2 Intervjuer 

 

För att resultaten och den vidare analysen ska bli sammanhängande har vi valt att 

presentera de fyra intervjuade svensklärarnas bakgrund med bland annat examensår och 

om de läst något ytterligare efter det som kan ha påverkat deras förhållningssätt 

gällande skönlitteratur i svenskämnet och skolbibliotekets roll i utbildningen. De 

intervjuade svensklärarna har fått följande fingerade namn, där namnets 

begynnelsebokstav motsvarar den skola vederbörande arbetar på: Diana, Doris, Cecilia 

och Barbro. 

 

Diana, som tog examen 1989, har efter det läst Barn- och ungdomslitteratur 20 poäng. 

Diana tycker det är svårt att hinna läsa all barn- och ungdomslitteratur som ges ut, men 

eftersom Diana ofta läser elevrecensioner upplever hon att hon håller sig ajour. 

 

Doris tog sin examen 2006. Doris har bytt skola, men har inte ändrat sitt arbetssätt 

gällande skönlitteratur. Doris läser en del barn- och ungdomslitteratur på sin fritid. 

 

Cecilia, som tog sin examen 1999, har läst en påbyggnadskurs Bibliotek i skolan 5 

poäng, där hon bland annat fick göra en biblioteksplan och lära sig en del praktiska 

saker gällande skolbibliotek. Biblioteksplanen finns fortfarande kvar på skola C. Cecilia 

läser mellan 8-10 nya skönlitterära barn- och ungdomsböcker per år för att hålla sig 

ajour. 
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Barbro, som tog sin examen 2000, har läst Barn- och ungdomslitteratur 40 poäng. 

Barbro menar att denna kurs varit viktig för hennes förståelse för hur man kan arbeta 

med skönlitteratur i skolan och hur man lotsar eleverna till rätt anpassad skönlitteratur. 

6.2.1 Intervjutema – läslust och läsfrämjande 

 

Enligt Chambers modell Läsandets cirkel så är tid, plats, urval, respons och en vuxen 

persons deltagande viktiga ingredienser då läsintresse skapas i skolan. Vi kommer i det 

följande att undersöka temat utifrån dessa olika aspekter. 

Att läsa – betydelsen av tid och plats 

När det gäller tid och plats så skiljer sig svensklärarnas syn åt. Diana och Cecilia 

erbjuder inte någon direkt skoltid åt läsning. Detta får eleverna i huvudsak sköta i form 

av hemläxa. Diana tycker att 

 
… läxor ska vara sådana som eleverna klarar själv, därför att skolan 

fungerar tillräckligt mycket som utslagning av dom barn som kommer från 

hem där det inte är så studiemotiverat. … då behöver man inte föräldrarnas 

hjälp och dom kan göra det sent på kvällen för det har varit rörigt innan och 

så vidare. … och hade vi haft obegränsat med tid skulle jag med vilja göra 

det [avsätta lektionstid för läsning; vår anm.] för jag vet att elever tycker 

det är trevligt. 

 

Diana prioriterar alltså att hinna gå igenom allt vad kursplanen föreskriver, gentemot att 

ge elever lektionstid för läsning. Cecilia har liknande tankegångar och konstaterar att 

eleverna tycker att ”det är ganska ok att ha läsning som läxa”. Doris och Barbro däremot 

erbjuder lektionstid för läsning, både tyst, egen läsning och högläsning av läraren. Doris 

betonar när det gäller högläsning att ”det är nästan det bästa du kan göra, så är det att 

läsa högt … alla sitter och lyssnar då”. Och Barbro beskriver sina elevers lästid så här: 

 
Sedan har jag ju då en lästimme i veckan med alla klasserna ... Och då ska 

man läsa skönlitteratur … det är ju kanske några elever som tycker att åh! 

vad jobbigt och sitta still liksom så länge, men det finns inte en enda elev 

som har vart negativ sedan när vi väl har börjat med det, just för att dom 

tycker att det är så skönt att få en stund att kunna sätta sig ner. Man får 

träna sig på att bara vila och gå in i detta med böckerna och så … för vissa 

elever är det kanske bara den enda stunden i veckan som dom läser en bok. 

 

Doris och Barbro uttrycker ett helt annat synsätt på vad som ska åstadkommas med 

skönlitteraturläsning. De tycker att det är viktigt att erbjuda eleverna tid och plats för att 

läsa, medvetna om att för en del elever är det bara under lektionstid de läser. Diana och 

Cecilia däremot tycks ta för givet att alla elever i de här åldrarna klarar av att ta ansvar 

för sina läxor, oavsett sin omgivning och situation. 

Att välja 

Begreppet att välja enligt Chambers modell kan ses ur olika aspekter. Det kan handla 

om skolbibliotekets bestånd och vem som bestämmer vad som ska köpas in där, men det 

kan också handla om skolbibliotekets öppettider eller hur böcker presenteras eller 

skyltas i skolbiblioteket. Det handlar också om hur stor valfrihet eleverna har i 

svenskämnet då skönlitteratur ska läsas. Får de själva välja, helt eller delvis, eller väljer 

svenskläraren, kanske med hänvisning till kursplanen? 

 



50 

 

Bokprat är en väl beprövad metod för att presentera och skapa intresse för litteratur samt 

visa på tillgängligt urval. På skola B höll skolbibliotekarien regelbundet bokprat för alla 

elever. Bokpraten gällde inte bara skönlitteratur utan även böcker inom övriga ämnen 

som finns på skolan. Här bjöd skolan också in författare för att skapa intresse kring 

böcker. På skola D förekom det inget bokprat och egentligen inte heller på skola C, men 

här höll Cecilia ibland egna bokprat för sina klasser. Cecilia önskade dock att det 

funnits en skolbibliotekarie som hade kunnat hålla bokprat för alla skolans elever, för 

den entusiasm som bokprat kan väcka: 

 
man märker ju alltså, ja man blir ju så glad varenda gång när dom: jag vill 

ha den först! och ställer sig i kö liksom och det räcker att man säger några 

ord om en bok 
 

Svensklärarnas syn på bestånd, öppethållande med mera kommer att diskuteras i avsnitt 

6.2.3. Här kommer vi att koncentrera oss på hur det ser ut för elevernas del då det är 

väckandet av deras läslust som är i fokus här. Diana, Doris och Barbro låter eleverna 

delvis själva välja vad de vill läsa i svenskämnet. Endast Cecilia väljer de flesta böcker 

som eleverna ska läsa. För Diana, Doris och Barbro handlar det oftast om en bok per 

termin som svenskläraren väljer, i övrigt väljer eleverna själva. Eleverna får då gå till 

skolbiblioteket för att välja men de kan också ta en bok hemifrån om de vill. Dessa tre 

lärare stoppar sällan böcker eleverna valt, detta gäller även då eleverna valt 

facklitteratur. Dock kan svensklärarna påpeka om eleverna fastnar vid en typ av 

litteratur, eller litteratur på för låg språklig nivå, att de bör välja något annat nästa gång. 

Diana säger att 
 

visst händer det att hästtjejerna när det har gått en termin, en och en halv i 

sjuan och jag börjar säga att nu nästa gång får du nog välja något annat, blir 

lite putta, men dom begriper det så småningom, dom förstår att målet är en 

vuxenbok innan man slutar nian … vi lägger inga såna här värdeaspekter 

att det här är skit och det här, många elever kommer ju hit och jag har tagit 

den här boken hemifrån och jag vill läsa den i stället är det ok, och så är det 

Sidney Sheldon då va, mammas bok som stod i bokhyllan. Jag aktar mig 

noga för och klanka ner på det. 

 

Barbro påpekar vikten av att få in eleverna i vanan att ”alltid ha en bok”. Cecilia 

däremot tillåter inte facklitteratur för läsning och motiverar detta med att ”där lär dom 

sig inte läsa mellan raderna”, vilket enligt Cecilia är ett måste för att uppfylla 

betygskriterierna. 

 

På skola D kunde inte eleverna påverka vilka böcker som köptes in. På skola C kunde 

eleverna komma med förslag till lärarbibliotekarierna eller skolvärdinnan, men detta var 

helt upp till eleverna själva och var inget som förekom i någon organiserad form. På 

skola B däremot fanns ett bokråd som i hög grad kunde påverka inköpen. Barbro såg 

detta som dels ett sätt att skapa intresse runt böcker och läsning, dels som en 

demokratifråga. 

Reaktion/respons 

Att läsaren får någon form av reaktion/respons på det lästa är viktigt enligt Chambers 

modell. På så vis kan läsaren känna att det var något positivt och kan gå vidare till att 

läsa en ny bok och därmed få nya upplevelser. Alla fyra svensklärare diskuterar lästa 

böcker i klassen. Speciellt de böcker som valts utifrån teman som ofta engagerar 

ungdomar i denna ålder, som till exempel mobbning, rasism, kärlek, sex och samlevnad. 
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Diana och Cecilia kräver i princip alltid skriftlig redovisning av en läst bok, speciellt i 

de högre årskurserna. När det gäller skriftlig redovisning menar Diana att 

 
sen ju äldre dom blir uppåt åttan och nian så är det bara skriftlig 

redovisning för då behöver jag lite mer avancerade, … muntliga 

redovisningar det är ganska lätt att prata om en bok, det har man gjort sen 

årskurs ett och det kan elever i regel, då behöver dom ha lite mer stoff för 

att göra en bättre muntlig redovisning så då går jag över till skriftliga 

bokrecensioner. 

 

Cecilia uttrycker vikten av att kunna kontrollera eleverna, förmodligen för 

betygsättningens skull då hon säger att 

 
jag vill alltid ha den checken för där är ju ändå några som inte kanske gör 

vad dom ska liksom, jag vill ju hela tiden kolla upp dom, man ska inte 

kunna glida med på nåt sätt, det är lika mycket allvar, det är inget flum å 

läsa böcker. 

 

Barbro och Doris kräver inte riktigt alltid redovisning och Doris menar att 

 
det får inte bli som så att nä jag vill inte läsa nu för då måste jag skriva sen, 

det finns ju dom också, det är en balansgång där, det beror helt på vilken 

grupp du har och vad det är för elever där i. 

 

Hos dessa båda ser vi en önskan att få eleverna att läsa och därigenom få en möjlighet 

att väcka läslust. Detta hellre än att alltid kontrollera att eleverna gjort det de blivit 

anmodade för att enklare kunna bedöma betygssättningen. 

Sammanfattning 

Enligt Chambers modell behövs vuxenstöd i alla delar av Läsandets cirkel. När läsning 

av skönlitteratur i svenskämnet endast sker som hemläxa så glöms detta bort. 

Svenskläraren Diana hävdade att läsning var en bra läxa för den kunde göras även om 

eleven hade ett stökigt hemförhållande och saknade stöd hemifrån för skolarbetet. Men 

är det verkligen så? Vi tror att det är precis tvärtom – en del elever behöver det stöd i 

form av tid och plats som erbjuds då eleverna läser på lektionstid. De två lärare, Doris 

och Barbro, som erbjuder detta, vittnar ju om hur bra det fungerar, även i normalt 

stökiga klasser. Ett skolbibliotek med generöst öppethållande och bemannad med 

utbildad personal kan säkert också fylla denna funktion. 

 

När det gäller att välja vad eleverna ska läsa ser det olika ut. En del elever får välja 

förhållandevis mycket, andra nästan inget. Att bli tvingad att läsa en bok behöver inte 

vara negativt, boken kan ju visa sig vara bra. Men om eleven nästan aldrig får välja själv 

hur skapar man då läsintresse? Chambers talar om vikten av att beakta de känslomässiga 

förutsättningar som eleven har. Att aldrig få välja borde innebära att risken för en 

negativ syn på läsning ökar. Till detta kan man också koppla kravet på redovisning av 

lästa böcker som ofta förekommer. Två av lärarna i våra intervjuer har gjort denna 

koppling och avstår därför emellanåt från att kräva redovisning och hoppas därigenom 

att skapa läsintresse. 

 

Där bokprat och författarbesök förekommer tycks dessa vara uppskattade. Om en 

skolbibliotekarie sköter bokpraten kan en av fördelarna vara att skolbibliotekarien 

erbjuder detta till alla, men det finns inget tvång att sedan gå och låna någon bok. 



52 

 

Genom detta lite mer otvungna sätt att förmedla vilket bokurval som finns att tillgå, kan 

det kanske också undvikas att de känslomässiga förutsättningarna, som Chambers talar 

om, blir negativa. Vi återknyter till dessa diskussioner i kapitel 7. 

6.2.2 Intervjutema – förhållningssätt till skönlitteratur 

 

Vi finner att alla fyra intervjuade svensklärare uttrycker ett pragmatiskt förhållningssätt 

när det gäller läsning av skönlitteratur, alltså samma resultat som framkom i 

enkätsvaren. Alla betonar vikten av att läsa för att behärska det svenska språket och 

därmed få kunskaper om bland annat stavning, meningsbyggnad och ett utökat 

ordförråd, det vill säga de utrycker en nyttoaspekt av läsningen. De uttrycker även 

tankar om att läsförmågan är viktig i sig, det är viktigare att eleverna läser än vad de 

läser, det vill säga de uttrycker en instrumentell syn på läsning. 

 

När det gäller kanon så diskuteras det ytterst sällan på skolan enligt Diana. Personligen 

tycker Diana att det är ett ”skällsord och att det är amatörer som ger sig in i den debatten 

under de sista åren”, och med det menar Diana att skillnad mellan bra och dålig 

litteratur inte bör göras. Vidare säger Diana ”att det är mycket bättre att läsa någonting 

än om man inte läser någonting alls”. Diana låter eleverna läsa det de vill från början, 

men därefter lotsar Diana dem vidare till annan skönlitteratur. Doris tycker på samma 

sätt som Diana, nämligen att när det gäller den fria läsningen ska eleverna få välja själv. 

Men när det gäller de böcker som hela klassen ska läsa då är det Doris som bestämmer 

vad som ska läsas. Oftast är det böcker som svensklärarna på skola D valt ut gemensamt 

och som ska finnas i klassuppsättning. Barbro tycker däremot att kanon är viktigt, men 

för läsandets skull så spelar inte kanon inledningsvis någon större roll. Cecilia anser att 

kanon inte spelar någon roll när böcker köps in. Cecilia ”vill bara att de ska läsa”. 

Vidare berättar Cecilia att de köper in böcker för att eleverna ska komma igång med sin 

läsning och även när det gäller böcker som läses i olika teman så spelar inte kanon 

någon större roll. 

 

Svensklärarna uttrycker ett pragmatiskt förhållningssätt då det gäller betygskriterierna. 

För att uppfylla de högre betygsnivåerna måste eleverna läsa mer avancerad litteratur. 

Barbro säger om betygsnivåerna att 

 
om man tittar på, för vår del, de här kriterierna för betyg i svenskan så 

måste man gå över på att läsa olika typer av litteratur för att få dom högre 

betygen, så är det ju, så därför måste man tvinga dem ibland. 
 

Barbro betonade vid ett antal tillfällen under intervjun att just betygskriterier i svenska 

är viktiga och måste vara tydliga för att på så sätt kunna mäta elevernas kunskaper och 

utefter det kunna sätta betyg. Även Diana påpekar vikten av betygskriterierna som 

ligger till grund för den lokala arbetsplanen i ämnet svenska. Diana säger att ”det måste 

vi ha … det hålls på med ett förbättringsarbete på det just nu”. Åter igen syns det 

pragmatiska tänkande där betygskriterierna är viktiga för att svensklärarna ska kunna 

mäta elevernas kunskaper och därefter ge dem betyg i ämnet. Doris har också samma 

tankegångar angående betygskriterierna. Doris säger att ” läroplanen från regeringen 

talar om … vad du ska kunna när du går ut nian, det ska dom [eleverna; vår anm.] 

kunna.” Under intervjuns gång hänvisade Doris ofta till att läroplanen styr arbetet i 

svenskämnet. När det gäller Cecilia så tar hon alltid upp syfte och mål då en ny 

skönlitterär bok ska läsas av eleverna. När boken är läst sker alltid en redovisning, i 
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form av ett antal frågeställningar eller i form av en läslogg. Detta gör Cecilia för att 

kunna se om eleverna läst boken. 

 

Det finns trots allt lite skillnader mellan de fyra intervjuade svensklärarna när det gäller 

vilka förhållningssätt de uttrycker. Diana och Doris pratar om identifikation, och vi 

kopplar det till vad som sägs i kursplanen för ämnet svenska, nämligen att den 

personliga identiteten påverkas av både språket och litteraturen. Detta tolkar vi som ett 

uttryck för ett erfarenhetspedagogiskt förhållningssätt genom deras arbetssätt med 

skönlitteratur som utgår från elevernas förutsättningar och erfarenheter. Detta sker 

genom att Diana och Doris låter eleverna läsa böcker kring tidslösa händelser, såsom 

rasism, sex och samlevnad samt mobbning. De efterföljande diskussionerna kring 

böckernas innehåll ger eleverna kunskap och förståelse för det som kan hända och 

kanske även händer dem själva i deras vardag. Samtidigt får eleverna en förståelse och 

kunskap om andra människors situationer. Diana säger att hon 

 
brukar ha helklassdiskussioner runt dom ämnena, för det är brännbara 

ämnen, det kan handla om rasism till exempel. 

 

De böcker som Doris använder som diskussionsunderlag säger hon att ”det ska sätta 

igång tankeverksamheten, det är det de handlar om.” 

 

När det gäller läsning av klassiker hänvisar Diana, Doris och Cecilia även här till 

kursplanen, där det anges att eleverna ska läsa, reflektera och sätt i sitt sammanhang 

några skönlitterära verk och författarskap. Vi tolkar detta som att de inte själva ser det 

som absolut nödvändigt att läsa klassiker utan att det är kursplanen som styr detta val. 

Doris påpekar att det står i kursplanen 

 
… att dom ska läsa, som man säger, dom ska ju läsa dom här kända 

Robinson Crusoe, arbetarförfattarna, alltihopa det ligger ju Shakespeare, 

Strindberg, det ligger ju efterhand… 

 

Det tyder på att de hellre låter eleverna läsa skönlitterära böcker som eleverna kan 

identifiera sig med och därmed skapa diskussion inom olika ämnen. Detta ser vi som att 

dessa tre svensklärare även här uttrycker ett erfarenhetspedagogiskt förhållningssätt, det 

vill säga att huvudsyftet med skönlitteratur är att använda skönlitteratur som kan 

granskas och ifrågasättas utefter den kunskap som eleven har sedan tidigare. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera i vår undersökning att de fyra svensklärarna som 

vi intervjuat alla uttrycker ett pragmatiskt förhållningssätt, där nyttoaspekten och en 

instrumentell syn på läsning spelar den största rollen. Eleverna ska helt enkelt lära sig 

behärska det svenska språket, genom att till exempel öka sitt ordförråd, få kunskap om 

stavning och meningsbyggnad. Detta behöver eleverna för att därmed kunna gå vidare i 

sitt kunskapsinhämtade både i ämnet svenska och i de övriga skolämnena. Även när det 

gäller betygskriteriernas stora betydelse ser vi att svensklärarna har ett pragmatiskt 

förhållningssätt. Även ett erfarenhetspedagogiskt förhållningssätt till skönlitteratur kan 

utläsas då svensklärarna använder skönlitteraturen för att eleverna ska kunna identifiera 

sig och för att skapa diskussion kring svåra ämnen som berör de flesta eleverna i deras 

vardag. 

 

Vi återknyter till dessa diskussioner i kapitel 7. 
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6.2.3 Intervjutema – skolbibliotekets roll 

 

I enlighet med den indelning vi gjort i teoriavsnittet 4.4 (Taxonomi för skolbibliotekets 

roll) så kommer vi att analysera intervjuerna på liknande sätt som vi analyserat 

enkätsvaren, nämligen utifrån begreppen: öppettider, bemanning, utrustning, bestånd 

och skolledning. För att illustrera våra resultat har vi använt oss av en tabell som finns 

sist i detta avsnitt (figur 4). 

 

När det gäller skolplanerna för de berörda skolorna så är de alla mycket övergripande, 

den mest kortfattade innehåller endast några övergripande målsättningar inom tre 

angivna områden. Endast den kommunala skolplan som gäller skola C talar explicit om 

skolbibliotek då den tar upp att skolbiblioteken ska inta en central plats i verksamheten. 

 

I de lokala arbetsplaner som fanns tillgängliga för oss (skola A, B, F) står det inget om 

skolbibliotekets roll i utbildningen. Detta gäller även skola B där vi sett att 

skolbiblioteket spelar en viktig roll. De lokala arbetsplanerna bygger alla vidare på den 

kommunala skolplanen och på läroplanen. Ingen av de lokala arbetsplanerna nämner 

skolbiblioteket eller dess roll i utbildningen, förutom skola F som kortfattat konstaterar 

att skolbiblioteket ska vara en resurs för eleverna i deras informationssökande samt att 

det ska vara öppet hela dagen för eleverna. 

 

Alla fyra svensklärare som vi intervjuat har nämnt att diskussionerna på 

lärarutbildningen gällande skolbibliotekets roll har varit minimal eller inte förekommit 

alls. Oftast har det varit en snabb genomgång av högskolans bibliotek för att 

lärarkandidaterna skulle få vetskap om att biblioteket finns, men då gällde det främst 

som en tillgång till de egna högskolestudierna. I detta sammanhang kan vi anta att 

lärarutbildningen inte har förändrats de senaste tjugo åren gällande diskussionen kring 

skolbibliotekets roll. Som vi nämnt i inledningen till avsnitt 6.2 har tre av de intervjuade 

svensklärarna gått någon form av utbildning kopplad till skolbibliotek eller 

skönlitteratur efter avslutad lärarutbildning. 

Öppettider 

Trots att två av svensklärarna arbetar på samma skola så har de skilda åsikter om sitt 

skolbibliotek i vissa hänseenden. Den ena svenskläraren, Diana, ansåg att 

skolbibliotekets öppettider var alltför korta medan den andra, Doris, ansåg att det var 

tillräckligt öppet. Doris hävdade att skolbiblioteket var öppet hela dagen, trots att så inte 

är fallet. Öppet hela dagen kan tydligen betyda olika saker för Diana och Doris. Diana 

menar att öppet hela dagen innebär att skolbiblioteket ska vara öppet redan innan skola 

börjar och tills eleverna slutar för dagen, alla skoldagar. Detta främst för att resursen 

skolbibliotek ska användas så mycket som möjligt. Diana säger att hon 

 
hela tiden varit kritiskt till öppettiderna, hon [skolvärdinnan; vår anm.] har 

alltid tvingats stänga runt middag på fredagar och hon tvingas stänga halv 

tre dom andra dagarna och som jag ser det ska skolbiblioteket vara öppet så 

länge det finns elever. 

 

Trots detta så säger Diana om skola D att ”vi bygger inte upp några kurser eller 

arbetsplaner utifrån tillgängligheten på biblioteket”. Detta gör att vi placerar skola D på 

första nivån i taxonomin nämligen att skolbiblioteket ses som en lagerlokal och att 

skolbiblioteket inte spelar någon större roll i undervisningen. Skolbiblioteket är ett rum 
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med böcker och andra medier som exponeras på olika sätt, men skolbiblioteket används 

inte som en resurs i skolans dagliga arbete med eleverna. När det gäller den andra 

svenskläraren på skola D, Doris, så innebär öppet hela dagen mellan 8-15 utom på 

fredagar då det är öppet 8-13. Doris påpekar att skolbiblioteket är öppet 

 
hela dagen, det är ju inte bara ett skolbibliotek utan den är ju en filial till 

detta bibliotek [syftar på folkbiblioteket; vår anm.]… så det är ju öppet 

längre också, så det är ju öppet på kvällarna också, typ någon kväll i alla 

fall. 

 

Doris anser att skolbibliotekets tillgänglighet är bra och använder sig mycket mer av 

skolbiblioteket än Diana. Doris lämnar nämligen ofta halva klassen på skolbiblioteket 

som då får hjälp av skolvärdinnan som finns tillgänglig där. Ibland tar Doris hela 

klassen med sig och tillsammans med skolvärdinnan så hjälper de eleverna med att hitta 

böcker de behöver. I detta sammanhang kan samma skolbibliotek anses tillhöra den 

andra nivån, nämligen sporadisk användning av skolbiblioteket då det gäller 

öppettiderna. Att vi valt nivå två och inte till exempel tre beror på att i Doris fall 

gällande användande av skolbiblioteket så saknas det fortfarande ett ändamål för själva 

användandet, såsom att skolbibliotek används som ett redskap i det problemorienterade 

arbetsätt. Det saknas även en långsiktigare planering där skolbiblioteket blir en resurs i 

utbildningen. 

 

På skola B är Barbro nöjd med de öppettider som skolbiblioteket har det vill säga öppet 

alla dagar hela skoldagen. På denna skola kan både lärare och elever låna själva även 

om skolbibliotekarien inte är på plats. Barbro säger att ”så har vi ju nycklar dit ner, så vi 

kan ju både gå ner med elever och sedan, har ju dom via datasystemet, kan de ju låna 

själva också.” Även här syns den andra nivån i taxonomin eftersom eleverna använder 

skolbiblioteket, både själva och tillsammans med sin lärare, då de behöver det. 

 

När det gäller Cecilia fanns en önskan att skolbiblioteket skulle ha mer öppet samt vara 

mer tillgängligt både för elever och för lärare. Skola C:s skolbibliotek tillhör den första 

nivån i taxonomin, skolbiblioteket som en lagerlokal, på grund av den dåliga 

tillgängligheten. 

Bemanning 

När det gäller bemanningen på skolbiblioteket tyckte Diana att det inte spelar någon roll 

om skolbiblioteket varit bemannad med en utbildad skolbibliotekarie eller som idag då 

det finns en skolvärdinna. Diana anser att det borde ligga i svensklärarnas arbetstid att 

bemanna skolbiblioteket för att det är svensklärarna som har kunskap om litteratur och 

pedagogik. Diana säger att 

 
en bibliotekarie inte alltid är byxad att möta 14–15-åriga pojkar, man har 

inte den förmågan, det är ett hantverk jag har tillägnat mig under 20 års tid, 

vet hur man möter dom. 

 

Diana kunde inte koppla skolbiblioteket och skolbibliotekariens kompetens (inom 

informationssökning) till ett problemorienterat arbetsätt. Skolbiblioteket och 

skolbibliotekariens kompetens är de redskap som används i ett problemorienterade 

arbetssättet, så som det nämns i den tredje nivån i taxonomin. Diana anser även att en 

utbildad skolbibliotekarie saknar kunskap om vad för krav som ställs på eleverna 

gällande läsning för att de ska få sina betyg. Doris ansåg sig inte heller kunna avgöra 



56 

 

om det skulle göra någon skillnad huruvida skolbiblioteket var bemannad med en 

utbildad skolbibliotekarie eller skolvärdinna, vilket gör att vederbörande inte känner till 

skolbibliotekariens kompetensområde. Doris säger att ”jag kan faktiskt inte svara på det, 

ja för [skolvärdinnan; vår anm.] är väldigt duktig och har koll på det biblioteket.” I detta 

sammanhang kan en återkoppling göras till vad vi kom fram till gällande öppettiderna 

och hur tillgängligt skolbiblioteket på skola D är, nämligen att det fortfarande saknas ett 

ändamål för själva användandet. Det saknas även en långsiktigare planering där 

skolbiblioteket med en utbildad skolbibliotekarie blir en resurs i utbildningen. 

 

Däremot hade Diana önskat att det funnits samarbete mellan skolvärdinnan och 

svensklärarna genom att svensklärarna skulle tjänstgöra några timmar på 

skolbiblioteket. Diana tycker att svensklärarna är bättre på att guida eleverna i 

skolbiblioteket än vad en utbildad skolbibliotekarie skulle kunna vara. Diana säger om 

en elev att ”han har genomskådat att bibliotekarien [skolvärdinnan; vår anm.] inte fattar 

riktigt att det måste vara högre nivå”. Med detta menar Diana att skolvärdinnan inte 

riktigt förstått att de böcker som hon rekommenderar behöver vara på en högre nivå. 

Diana vill bemanna skolbiblioteket med en person som har kunskaper om pedagogik 

och litteratur samt är IT-kunnig. Det som Diana poängterar allra mest hos den person 

som bemannar skolbiblioteket är personlig lämplighet. Även när det gäller bemanningen 

av skolbiblioteket så placerar vi skola D:s skolbibliotek i nivå ett i taxonomin, 

biblioteket som en lagerlokal. 

 

På skola B ser det helt annorlunda ut. Barbro skulle inte kunna tänka sig en skola utan 

skolbibliotek eller skolbibliotekarie, eftersom dessa är en del av det pedagogiska arbetet 

i alla ämnen och inte bara i svenskämnet. Här är skolbibliotekarien delaktig i 

arbetslagen som finns på skolan och deltar i hela processen när det gäller elevernas 

läsande av skönlitteratur och då inte enbart i ämnet svenska. Inom den närmaste 

framtiden ska även skolbibliotekarien delta i de ämneskonferenser som skolan har. 

Barbro säger att ”hon ska vara med där för att se vad hon kan hjälpa till med”. 

Skolbibliotekarien vill vara delaktig för att därmed kunna utveckla samarbetet, enligt 

Barbro. Barbro påpekar också att all personal är viktig, både pedagoger och 

skolbibliotekarier, för att samarbetet ska fungera väl och genom detta samarbete kunna 

ge eleverna bra arbetsredskap för framtiden. När det gäller resurserna skolbibliotek och 

skolbibliotekarie så placerar vi skola B på den fjärde nivån i taxonomin, pedagogiskt 

utvecklingsarbete, där samarbetet är välutvecklat genom att skolbiblioteket och 

skolbibliotekarien arbetar tillsammans med övrig pedagogisk personal då det gäller 

skolans utvecklings- och förändringsarbete. 

 

Cecilia hade önskat sig ett liknade förhållande det som Barbro har, nämligen ett 

välutvecklat samarbete mellan skolans svensklärare och skolbiblioteket. Eftersom skola 

C:s skolbibliotek är bemannad med en skolvärdinna, som inte är intresserad av 

skönlitteratur, så läggs mycket av ansvaret för arbetet med eleverna på de båda 

lärarbibliotekarierna. Cecilia säger att ”det hade varit jättehärligt” att ha en utbildad 

skolbibliotekarie, men 

 
vi är så glada att hon [skolvärdinnan; vår anm.] är här, allt det där praktiska 

flyter, för innan hade vi [lärarbibliotekarierna; vår anm.] det också, men 

hon är ju ingen bok- så hon läser ju inte, … då går det ju inte att prata om 

böcker. 
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Trots lärarbibliotekariernas arbete med skolbiblioteket blir inte skolbiblioteket på skola 

C mer än en lagerlokal, det vill säga den första nivån i taxonomin där traditionellt 

biblioteksarbete görs och så länge det fungerar är allt bra. Cecilia ser verkligen nyttan 

av att ha en utbildad skolbibliotekarie på plats så att eleverna kan använda den personen 

i sitt skolarbete. Cecilia säger att 

 
tänk att kunna skicka iväg sina elever hit och veta att dom får hjälp med 

datorerna då de ska leta upp nånting… för det vet man aldrig, för även om 

det är någon här så vet man aldrig vad de [eleverna; vår anm.] håller på 

med. 

 

Under intervjuns gång med Cecilia såg vi viljan till att arbeta mer med skolbiblioteket, 

men som så ofta saknades det pengar för att verkligen få fram ett välfungerande 

samarbete mellan en utbildad skolbibliotekarie på skolbiblioteket och skolans 

pedagoger. Om inte skolbibliotekets verksamhetsutveckling fungerar så ser vi att det 

blir svårt att nå de högre nivåerna i taxonomin där skolbiblioteket är en integrerad del i 

skolans verksamhet. 

Utrustning 

Alla fyra svensklärarna är nöjda med den utrustning i form av datorer och 

utlåningssystem som finns på deras skolbibliotek. Dock utrycker Diana en viss 

frustration över att inte kunna låna ut böcker då skolvärdinnan inte är på plats, vilket 

kan göras på övriga skolbibliotek. Diana säger att ”jag kan ju inte öppna datorn och låna 

ut på det sättet… jag har inte utbildning på hur jag ska göra”. Som vi ser på det så kan 

vi inte placera skola D ens i den första nivån, eftersom i den nivån ingår självbetjäning 

då det gäller utlån. Är inte skolvärdinnan på plats på skola D så kan inte svensklärarna 

låna de böcker de önskar. Detta innebär att skolbiblioteket blir mindre tillgänglig för 

dem som behöver ta med sig böckerna från skolbiblioteket. När det gäller att placera in 

skola B och C i taxonomin gällande utrustning så placerar vi dem i nivå ett. 

Skolbiblioteket har den utrustning som behövs och svensklärare och elever kan både 

leta och låna böcker själva. Men detta är givetvis en grundförutsättning för att kunna 

arbeta med skolbiblioteket i de högre nivåerna av taxonomin där det krävs att 

skolbiblioteket och skolbibliotekarien är med i skolans pedagogiska utvecklingsarbete. 

Om inte utrustningen finns ser vi det som problematiskt att överhuvudtaget kunna 

vidareutveckla skolbiblioteket och därmed kunna skapa ett bra samarbete med skolan 

och dess pedagoger. 

Bokbestånd 

Även när det gäller skolbibliotekets bestånd av olika medier så var alla fyra 

svensklärare relativt nöjda. Där det egna skolbibliotekets resurser av olika medier inte 

räcker till använder sig svensklärarna av närliggande huvudbibliotek, filialbibliotek, 

AV-centraler och/eller skolbibliotekscentraler. 

 

På skola D görs de flesta bokinköpen av huvudbiblioteket det vill säga folkbiblioteket 

samt att skolvärdinnan köper några enstaka exemplar. Däremot köper 

svenskinstitutionen in en hel del böcker. Dessa böcker kommer inte in i själva 

skolbibliotekets utlåningssystem. Det faktum att svenskinstitutionen själva köper in 

böcker tror vi beror på att skola D är ett filialbibliotek, men det beror säkert också på att 

de böcker som finns på skolbiblioteket inte kan lånas ut om inte skolvärdinnan är på 

plats. När det gäller elevernas medverkan vid bokinköpen så är den minimal. Diana 
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säger om elevernas deltagande vid bokinköp av temaböcker att de ”absolut inte” ska 

vara delaktiga och att eleverna ”inte har den förmågan att avgöra vad som är språkligt 

rätt nivå”. Dock får eleverna på skola D välja fritt, både av skolans böcker och av de 

böcker som de har hemma, då det gäller den fria läsningen. Detta gör att vi även här 

väljer att placera skolbiblioteket på skolan D på den första nivån i taxonomin, nämligen 

böckerna finns uppställda på hyllan, det finns skyltar för att orientera sig och medierna 

exponeras på diverse sätt. När det fungerar så är allt frid och fröjd, men om det däremot 

inte gör det så blir det kaos. Det gäller främst det tillfällen som skolvärdinnan har fått 

andra arbetsuppgifter och inte finns tillgänglig för att hjälpa eleverna. Här kan en 

återkoppling göras till diskussionen gällande bemanningen, nämligen att skolvärdinnans 

närvaro på skolbiblioteket påverkar om eleverna får hjälp med att leta och låna böcker 

som de behöver för sitt skolarbete. 

 

När det gäller bokinköp på skola B så görs de tillsammans med skolbibliotekarien i det 

så kallade skolbiblioteksrådet. Även eleverna får ge förslag gällande vilka böcker som 

ska köpas. Det finns en liten grupp av frivilliga elever som tillsammans diskuterar och 

ger förslag till vilka böcker som ska köpas. De övriga elevernas förslag ges till 

svensklärarna eller till skolbibliotekarien. När det kommer in nya böcker till 

skolbiblioteket, som skulle passa i skolarbetet, presenterar skolbibliotekarien dem för 

lärarna genom att sätta upp dem på en särskild hylla i lärarrummet. Detta innebär att 

mycket av det som är nytt på skolbiblioteket får lärarna på skola B vetskap om nästan 

omgående. Barbro säger att skolbibliotekarien 

 
frågar oss om vi ska köpa in det … eller vi ska köpa in en klassuppsättning 

och så tipsar hon då, titta på det här … så det är jättebra. 

 

Här kan man se att på skola B bidrar skolbibliotekarien aktivt med sina 

specialkunskaper. Detta innebär att vi placerar skola B i den fjärde nivån i taxonomin 

när det gäller skolans bestånd av böcker och hur skolan arbetar aktivt tillsammans med 

skolbibliotekarien då det gäller inköp. Samarbetet mellan skolbibliotekarien och skolans 

svensklärare ser vi som något som måste fungera för att på så sätt få kunskaper som 

kanske inte funnits tidigare gällande böcker. På skola B tas den kompetens tillvara som 

både skolbibliotekarien och svensklärarna har för att på så sätt gemensamt skapa bra 

förutsättningar för elevernas läsning av skönlitteratur. Även här kan en återkoppling 

göras till diskussionen gällande skolbibliotekets bemanning, nämligen att det finns en 

utbildad skolbibliotekarie vars kompetens tillvaratas i det dagliga arbetet på skolan. 

 

På skola C finns det inget skolbiblioteksråd utan här är det de bägge 

lärarbibliotekarierna som sköter inköpen, dock får eleverna komma med tips på vad som 

ska köpas. Detta får eleverna göra via hemsidan och skoltidningen, samt att 

lärarbibliotekarierna går ut i klasserna och frågar vad eleverna önskar sig för böcker. 

Cecilia säger att 

 
vi ber dem om tips emellanåt och ibland kommer de in spontat och säger 

något till [skolvärdinnans namn; vår anm.] eller till mig och [den andra 

lärarbibliotekariens namn; vår anm.] 

 

När det gäller bestånd och inköp på skola C tyder det på ett sporadiskt arbete, trots att 

lärarbibliotekarierna försöker arbeta med eleverna och övriga lärare på skolan. Detta 

innebär att vi placerar skola C på nivå två i taxonomin. På liknande sätt som när det 

gällde bemanningen av skolbiblioteket arbetar de bägge lärarbibliotekarierna mycket 
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med att få verksamheten att fungera. På skola C är det helt och hållet 

lärarbibliotekariernas ansvar, förutom elevernas tips, att välja de böcker som köps till 

skolbiblioteket. 

Skolledning 

Alla fyra svensklärare är eniga om att skolbibliotekets resurser, såsom personal, 

bestånd, öppettider och utrustning, är helt beroende på skolledningens inställning till 

skolbibliotekets roll i utbildningen. 

 

Barbro är nöjd med sin skollednings satsning på skolbiblioteket och utbildad 

skolbibliotekarie. Barbro tycker att läsning av skönlitteratur är viktigt i alla ämnen och 

inte enbart i svenskämnet. För ett antal år sedan genomförde skola B ett projekt som 

innebar att alla lärare, oavsett ämne, och även skolchefen under en förmiddag skulle 

hålla i boksamtal tillsammans med eleverna. Före själva boksamtalet hade lärarna fått 

utbildning i Chambers Läsandets cirkel. Projektet pågick under två terminer. Barbro 

säger att 

 
det var ju jättenyttigt, jag menar att en NO-lärare kanske tycker att det 

känns jättekonstigt, men när man väl liksom fått upp ögonen för hur viktigt 

det är så kan man ju använda det i sitt ämne också. 

 

Här kan man se ett tydligt exempel på samarbete mellan skolbibliotekarien, skolchefen, 

och alla skolans pedagoger. De gjorde något gemensamt för att få en förståelse för vad 

skönlitteraturen kan skapa för möjligheter inom ett ämne. På skola B har skolledningen 

verkligen satsat på skolbiblioteket och från år 2000 finns det skolbibliotekarietjänst på 

heltid. Den nuvarande rektorn är mycket positiv till att satsa på skolbiblioteket och 

under de åren som Barbro arbetat på skolan har det märkts att satsningen på 

skolbiblioteket och en utbildad skolbibliotekarie gett resultat både hos övriga pedagoger 

och hos de elever som gått på skolan. När det gäller placeringen i de fyra nivåerna i 

taxonomin så tolkar vi att skolledningens vilja att satsa på skolbibliotek och utbildad 

skolbibliotekarie gör att skola B hamnar någonstans mellan den tredje och den fjärde 

nivån. Barbro talade om att det finns fortfarande arbete att göra för att skolbiblioteket 

verkligen ska helt och fullt ingå i skolans arbete. Barbro säger nämligen att 

 
man måste känna ledningens stöd så att man får dom här timmarna och att 

bibliotekarien kommer med i arbetslagen och så och det har vi från och 

med nu i höst så ska ju [skolbibliotekarien; vår anm.] var med i våra … 

ämneskonferenser då vi sitter tillsammans i ämneslagen då ska ju 

[skolbibliotekarien; vår anm.] vara med där. 

 

I detta sammanhang handlade det om att hitta mer tid för samarbete, men vi kunde se att 

skola B var på god väg. Barbro säger att viljan och försöken att samarbeta verkligen inte 

saknas på skola B. Detta nämns också i den tredje nivån i taxonomin, nämligen att målet 

med användningen av skolbiblioteket dels är ett kunskapsinnehåll och dels att ge 

eleverna färdigheter i informationsanvändning. Skolbiblioteket förser eleverna med 

redskap för deras lärande. 

 

Cecilia hade önskat mer stöd av skolledning i sitt skolbiblioteksarbete på skola C och 

arbetar kontinuerlig för att få mer pengar. Cecilia säger om skolledningens syn på 

skolbiblioteket att ”det tycker det är jättebra, men de är inte speciellt, de känner inte så 

varmt för det.” Detta visar på hur tungt det kan vara att arbeta som lärarbibliotekarie om 
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inte skolledningen ser nyttan av att satsa på skolbiblioteket. Enligt Cecilia ser inte 

skolledning vad skolbiblioteket skulle kunna användas till. I detta sammanhang kan 

skolbiblioteket ses som en lagerlokal, det vill säga nivå ett i taxonomin. Här finns 

visserligen böcker och datorer, men inget samarbete mellan pedagoger och 

lärarbibliotekarier. Vi tror att bristen på samarbete beror till stora delar på att 

skolledningen inte riktigt har förstått vilken resurs som ett skolbibliotek kan vara för 

hela skolan. Det starka stöd som skola B har saknas helt på skola C. På skola C har 

skolledningen inte anammat det som nämns i de högre nivåerna i taxonomin, nämligen 

att skolbiblioteket ska vara integrerat i undervisningen samt att skolbibliotekarien ska 

vara delaktig i skolans pedagogiska utvecklingsarbete. 

 

Diana och Doris tyckte visserligen att det kunde satsas mer på skolbiblioteket, men 

verkade inte arbeta för det på samma sätt som Cecilia på skola C. Enligt Doris inser 

skolledningen nog att skolbiblioteket är viktigt, men det ligger inte högt upp på 

prioriteringslistan. Doris säger om skolledningen att ”de har andra grejer som de måste 

prioritera, men att de inser nog hur viktigt det är, det är jag helt övertygad om”. En 

förklaring till detta kan vara att skolbiblioteket är integrerat med folkbiblioteket, vilket 

kan göra att skolledningen mer ser skolbiblioteket och en eventuell skolbibliotekarie 

som folkbibliotekets ansvar. I detta sammanhang tolkar vi att skola D:s skollednings 

låga intresse för skolbiblioteket gör att skolbiblioteket är en form av en lagerlokal, det 

vill säga nivå ett i taxonomin. Här saknas också skolledningens förståelse på liknade 

sätt som på skola C, nämligen att skolbiblioteket ska vara integrerat i undervisningen 

samt att skolbibliotekarien ska vara delaktig i skolans pedagogiska utvecklingsarbete. 

 

 
 Nivå 1 

Biblioteket som 

lagerlokal. 

-självbetjäningssystem 
-böckerna uppställda i 

hyllorna  

-biblioteket ingen större 
roll i utbildningen 

 

Nivå 2 

Sporadisk användning 

av biblioteket. 

-eleverna lånar för sin 
fria läsning 

-klarar sig själva 

-inget ändamålsenligt 
biblioteksutnyttjande 

Nivå 3 

Strukturerad planering, 

biblioteket integrerat i 

undervisningen. 
-problemorienterat 

arbetssätt tillämpas 

-biblioteket är ett 
redskap 

-lärare och 

bibliotekarie planerar 
tillsammans 

-aktivt stöd från 

skolledningen 

Nivå 4 

Pedagogiskt 

utvecklingsarbete 

-bibliotekarien deltar i 
skolans 

utvecklingsarbete 

-bibliotekarien bidrar 
med specialkunskaper 

-krävs starkt stöd från 

skolledningen 

Öppettider Diana – skola D 

Cecilia – skola C 

Doris – skola D 

Barbro – skola B 

  

Bemanning Diana – skola D 

Doris – skola D 

Cecilia – skola D 

  Barbro – skola B 

Utrustning Diana – skola D? 

Doris – skola D? 

Barbro – skola B 

Cecilia – skola C 

   

Bokbestånd Diana – skola D 

Doris – skola D 

Cecilia – skola C  Barbro – skola B 

Skolledning Cecilia – skola C 

Diana – skola D 

Doris – skola D 

 Barbro – skola B 

mellan nivå tre 

och fyra 

 

 
Figur 4 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar vår undersökning att skola C och D totalt sett hamnar i den 

första nivån i taxonomin, skolbiblioteket som en lagerlokal, medan skola B hamnar i 

den tredje, strukturerad planering – biblioteket integrerat i undervisningen. Enligt 

analysen av enkätsvaren så placerade vi skola C och D på nivå två, sporadisk 

användning av skolbiblioteket, och skola B på den tredje nivån. I detta sammanhang kan 

diskuteras betydelsen av att göra efterföljande intervjuer för att få en djupare förståelse 

för vad som menats i enkätsvaren. Vid analysen av de efterföljande intervjuerna fick vi, 

som det visade sig i resultaten av skolornas placering, ändra vår tolkning på var i 

nivåerna vi totalt sett skulle placera de tre skolor vars svensklärare medverkade i 

intervjuerna. Det hade även varit intressant att göra intervjuer på skola A, E och F för att 

se om placeringarna i de olika nivåerna hade förändrats i förhållande till analysen av 

enkätsvaren. 

 

Att vi valt att placera skola C och D i den första nivån i taxonomin, grundar vi bland 

annat på en önskan om mer öppet på skolbiblioteket så att både elever och lärare skulle 

kunna få möjlighet till mer användning av skolbiblioteket och dess resurser. När det 

gäller öppettiderna på skola B, så placerar vi visserligen det på nivå två, men här finns 

en vilja att utvecklas så att det fungerar för alla på skolan. 

 

När det gäller bemanningen på skola C och D så saknas utbildad skolbibliotekarie. På 

skola D saknas även kunskap hos de båda intervjuade svensklärarna gällande 

kompetensen hos en skolbibliotekarie. Lärarbibliotekarien på skola C kunde däremot se 

nyttan av att det hade funnits en utbildad skolbibliotekarie på skolan. Anledningen att vi 

placerat skola B på nummer fyra, när det gäller bemanningen, är att där finns alla de 

grundförutsättningarna för att nå så högt upp. Av intervjun har vi fått fram att 

bemanningen av skolbiblioteket, med utbildad skolbibliotekarie, på skola B gett ett 

väldigt positivt resultat. Skolbibliotekarien samarbetar med alla lärare på skolan, 

informerar vilka nya böcker som köpts in och är även med i skolans olika arbetslag. 

 

När det gäller utrustningen så är den en grundförutsättning för att kunna nå de högre 

nivåerna i taxonomin, vilket gäller alla tre skolorna. På skola B, C och D är medierna 

registrerade i någon form av elektronisk bokkatalog, de är tillgängliga för utlån och är 

uppsatta i hyllorna enligt det svenska klassifikationssystemet. På skola B och C finns ett 

självbetjäningssystem (saknas på skola D) så att både elever och svensklärare kan låna 

själva. Detta gör att vi placerar alla tre skolorna på nivå ett i taxonomin. 

 

När det gäller bokbeståndet har vi placerat skola C på nivå två eftersom skolbiblioteket 

används sporadiskt. För att skolbiblioteket skulle kunna bli den resurs som beskrivs i de 

högre nivåerna i taxonomin hade det behövts en utbildad skolbibliotekarie. Trots detta 

sporadiska användande av skolbibliotekets bestånd på skola C, så höjer det inte 

skolbiblioteket totalt sett mer än till första nivån i taxonomin. På skola D används mer 

de böcker som finns på den egna svenskinstitutionen samt att svensklärarna skickar 

eleverna till skolbiblioteket oftast bara vid de tillfällen då de ska ha en bok för den fria 

läsningen, därav placeringen av skola D på nivå ett i taxonomin gällande bokbeståndet. 

När det gäller skola B så finns här ett bra bokbestånd som används under hela elevens 

skoltid och alla lärare använder sig av skolbibliotekets bestånd i sin undervisning. Detta 

innebär att eleven kan tillämpa det han/hon lärt sig i skolan även då han/hon blir vuxen. 

Detta gör att vi placerar skola B på nivå fyra i taxonomin gällande bokbeståndet. 
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När det gäller skolledningens roll i det hela så kämpar lärarbibliotekarierna på skola C 

ständigt för att få ökade resurser och ökad förståelse för hur viktigt ett skolbibliotek är. 

Då det gäller skola D så har vi sett att de båda svensklärarna inte kämpar på samma sätt 

som på skola C, trots att båda två säger att skolledningen nog förstår vikten av att ha ett 

skolbibliotek som fungerar. Skolledningen på skola D prioriterar annat vilket kan bero 

på att skolbiblioteket även är en biblioteksfilial, där huvudansvaret troligen anses ligga 

hos huvudbiblioteket och inte på skolan. Dessa orsaker gör att vi placerar skola C och D 

i första nivån i taxonomin gällande skolledningens stöd. Vad beträffar skolledningens 

stöd för att ett skolbibliotek ska kunna utvecklas så har skola B det bästa stödet vilket 

gör att vi placerar den mellan nivå tre och fyra i taxonomin. Anledningen till att vi 

placerar skolbiblioteket mellan två nivåer är att skolbibliotekets arbete gentemot skolan 

fortfarande utvecklas, främst genom att man försöker öka samarbetet genom att 

skolbibliotekarien även kommer att delta i lärarnas ämneskonferenser. 

 

Slutligen kan nämnas att vi använt nivåerna i taxonomin både som en helhet och som 

delar. Bryter man ner det som finns på ett skolbibliotek, så som öppettider, bemanning, 

utrustning, bokbestånd och skolledning kan det visa sig ge ett annat resultat än en 

helhetsbedömning. I sammanhanget kan tas upp det som Loertscher och Limberg tänkt 

sig gällande nivåerna i taxonomin, nämligen att varje nivå är godtagbar, och nödvändig, 

var för sig och kan vara det som krävs vid ett specifikt arbetstillfälle i skolbiblioteket. 

Men för att skolbiblioteket ska fungera som en väl integrerad del i skolans arbete så 

krävs det att en skolbibliotekarie även arbetar på de högre nivåerna (se sid. 33f). 

 

Vi återknyter till dessa diskussioner i kapitel 7. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel börjar vi med att diskutera vår studies resultat utifrån tidigare forskning. 

Därefter kommer vi att besvara våra frågeställningar och vilka slutsatser vi drar utifrån 

svaren. 

7.1 Diskussion 

Läslust och läsfrämjande 

När det gäller tid och plats för själva läsningen har de fyra intervjuade svensklärarna i 

vår undersökning skilda åsikter. Några låter eleverna läsa på lektionstid och andra ger 

läsning som hemläxa. Enligt Boken om läslust (se sid. 17) så bör miljön uppmuntra till 

läsning och läsningen bör få ske ostört. Här kan man ställa frågan om alla elever har en 

miljö hemma som uppmuntrar till läsning och där de får läsa ostört? Tar eleverna ansvar 

för sin läsning oavsett sin omgivning och situation? Vi tror inte det och därför anser vi 

att läsning av skönlitteratur även bör ske under skoltid. Det gäller inte enbart elevernas 

egen läsning, den fria läsningen, utan det bör även finnas tid för högläsning av läraren. 

Tid bör alltså finnas både för den fria läsningen och för den läsning där eleverna läser 

böcker som ingår i ett visst tema. Även skolbiblioteket kan vara en plats där läsning kan 

ske, men det förutsätter att skolbibliotekets miljö är trevlig att vistas i för att den ska 

kunna locka till läsning, enligt Gagge (se sid. 17f). Skolbiblioteket är enligt Gagge en 

del i det läsfrämjande arbetet genom att vara en miljö som sprider läsglädje. Även 

Kühne (se sid. 24) tar upp detta gällande hur ett välfungerande skolbibliotek ska vara, 

nämligen att det ska tjäna som inspirationskälla för läsning och vara en kunskapsbank 

där information kan sökas i många skilda ämnen. Att det skapas möjligheter för 

eleverna så att de kan sitta på skolbiblioteket och läsa ostört, och även söka information, 

anser vi är en viktig del i det läsfrämjande arbetet. 

 

Vem är det då som ska bestämma vilka skönlitterära böcker som ska läsas? Även här 

har de fyra intervjuade svensklärarna olika åsikter om vem som ska välja den 

skönlitterära bok som eleven ska läsa. Några svensklärare låter eleverna välja 

förhållandevis mycket medan andra svensklärare inte tillåter att eleverna väljer själva. 

Hur påverkar detta elevernas läslust? Vi anser att både elever och svensklärare ska välja, 

men valet är beroende i vilket sammanhang som boken ska användas. När det gäller att 

arbeta med skönlitteratur i olika teman bör det vara svenskläraren som väljer böckerna. 

Enligt Norberg (se sid. 20) är det positivt att svenskläraren väljer de skönlitterära 

böckerna, har högläsning för eleverna samt är den som leder diskussionen kring vad 

eleverna har läst. Enligt henne ger detta eleverna möjligheter att både utveckla sin 

tankeförmåga och sin läsförmåga. Detta motsäger till viss del vad Chambers (se sid. 28) 

säger om känslomässiga förutsättningar och speglar den motsättning som finns mellan 

lärarens instrumentella syn på läsning och viljan att väcka läslust. Denna motsättning 

styrks av Thorson undersökning från 2000 (se sid. 20f). När det gäller den fria läsningen 

anser vi att eleven ska få välja fritt. Enligt Amborn och Hansson (se sid. 17) är det den 

naturliga nyfikenheten som gör att läslust skapas. Genom den fria läsningen ser vi att 

eleverna får möjlighet att använda nyfikenheten genom att läsa böcker som intresserar 

dem och därmed ökar de kanske även sin läslust. Även Gagge (se sid. 18) diskuterar 

denna form av lässtimulering och hon menar att utmaningen för skolbibliotekarien, i 

vårt fall svensklärarna, är att ge eleverna kunskap om bra och spännande böcker, men 
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där innehållet skiljer sig åt. Vi ser att även svensklärarna bör öka sin kunskap om 

skönlitterära böcker för att kunna vara förberedda på denna utmaning och därmed öka 

elevernas läslust och viljan att läsa olika skönlitterära böcker. Har svensklärarna den tid 

som behövs för att skapa sig denna kunskap eller ska det istället satsas pengar på att 

anställa en skolbibliotekarie på skolan? Skolbibliotekarien kan vara just den person som 

behövs för att stimulera läsningen och hjälpa eleverna med deras bokval. 

 

Alla fyra intervjuade svensklärare ger eleverna någon form av reaktion/respons på det 

lästa. Oftast handlar det om de böcker som klassen läser gemensamt eftersom det är 

ämnen som engagerar ungdomar. Reaktion/respons fås/ges genom att eleverna får 

redovisa det lästa i någon form. Enligt Molloy (se sid. 6) är denna ständiga 

kunskapskontroll ett problem, eftersom den påverkar elevernas läsning negativt genom 

att förståelsen för vad texten vill säga försvinner och detsamma gäller för textens 

sammanhang och dess spänning. Läsningen blir enligt Molloy mer efferent istället för 

estetisk. För svensklärarna i vår undersökning kom undervisningen kring de 

skönlitterära böckerna att i första hand handla om grammatik och fakta om språket och 

inte att eleverna får kunskap genom språket och litteraturen. För svensklärarna handlade 

det ofta om att ha någon form av kontroll av att eleverna verkligen läste för att därefter 

kunna sätta betyg på dem. Genom kunskapskontrollen kan läsningen kännas påtvingad 

vilket gör att den negativa effekten av läsningen blir ännu mer påtaglig för eleven. 

Chambers (se sid. 28) påpekar detta genom att säga att man bör tänka på vilka inre 

förutsättningar, både intellektuella och känslomässiga, eleven har när det gäller tid, 

plats, urval, respons. 

 

Ett sätt att öka svensklärarnas medvetenhet när det gäller de effekter på läslusten som 

deras arbetsmetoder har, är att utbilda dem i Chambers modell Läsandets cirkel (på 

liknande sätt som på skola B). Genom detta får de kunskaper om vad de bör tänka på 

gällande tid, plats, urval, respons och en vuxens stöd. Viktigt i detta sammanhang är den 

vuxnes engagemang i samband med elevens läsning. I sammanhanget kan nämnas 

Amborns och Hanssons (se sid. 20) tanke, nämligen att skönlitteraturläsningen är ett 

ansvar hos alla lärare på en skola. Trots att svensklärarna har huvudansvaret bör 

medvetenheten om språkets betydelse för elevernas lärande finnas hos samtliga lärare. 

Av egen erfarenhet vet vi att de flesta lärare anser att just deras ämne är viktigast oavsett 

vilket ämne det är. Den viktiga frågan i detta sammanhang är hur man får alla lärare på 

en skola att inse vikten av att läsning i alla ämnen och inte som det oftast är idag att all 

läsning sker i ämnet svenska. I intervjuerna framkom det att på skola B får alla lärare 

vetskap om skolbibliotekets nyinköpta böcker, vilket i förlängningen gör att fler och fler 

lärare, och inte bara svensklärarna, tar ansvar för elevernas läsning. Därmed blir de 

medvetna om språkets betydelse för elevernas lärande, helt enligt Amborns och 

Hanssons åsikter. 

Förhållningssätt till skönlitteratur 

I vår undersökning gällande svensklärarnas förhållningssätt till skönlitteratur har vi 

funnit att det pragmatiska förhållningssättet, med en nyttoaspekt på läsning, är det 

dominerande. Läsförmågan är betydelsefull och vad eleven läser spelar inte någon större 

roll. Thorsons undersökning (se sid. 20f) av blivande svensklärare verkar alltså stämma 

också med de svensklärare som medverkade i vår undersökning. Enligt Thorsons 

undersökning gör de blivande svensklärarna skillnad på sin egen läsning, där subjektiv 

relevans är betydelsefull, och eleverna läsning, där skönlitteraturen har en instrumentell 

betydelse. De svensklärare som medverkade i vår undersökning ser på elevernas läsning 
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som huvudsakligen instrumentell, nämligen att eleverna ska läsa för att få ett bättre 

språk. Vi anser på liknande sätt som Thorson att just elevernas läsning bör 

uppmärksammas och ges större utrymme på lärarutbildningarna. Lärarkandidaterna bör 

få kunskap under utbildningen vilken roll skönlitteratur kan spela i de olika ämnena. 

 

Ett pragmatiskt förhållningssätt visade sig också då de gällde betygskriterierna. 

Svensklärarna i vår undersökning har oftast någon form av redovisning av den lästa 

skönlitteraturen eftersom redovisningen sedan ska ligga till grund för betygssättningen. 

Perssons (se sid. 21f) undersökning, gällande hur litteraturläsning legitimeras inom 

grund- och gymnasieskolans svenskämne, visar att betygskriterierna är avgörande för 

hur svensklärarna tolkar kursplanerna. När denna tolkning görs så ökar både 

traditionalismen och konkretionen, enligt Persson. Svensklärarna anser sig behöva ha ett 

konkret sätt att mäta elevernas kunskap för att därefter sätta betyg i ämnet. Även här kan 

Molloys diskussion (se sid. 6) om den återkommande kunskapskontrollen nämnas. 

Genom att även lägga fokus på svensklärarens behov, enligt Molloys beskrivning, finns 

det möjlighet för svenskläraren att få veta något om eleven och hans/hennes frågor kring 

den lästa litteraturen. Detta innebär att fokus läggs på de frågor som eleven har och som 

i ett längre perspektiv kan leda till att eleven får möjlighet att skapa sig kunskap om sig 

själv och sin omvärld genom språket och litteraturen. I detta sammanhang kan man 

återkoppla till Norbergs diskussion (se sid. 20) att när eleverna diskuterar den lästa 

boken så ska samtalet ledas av läraren. Då får läraren möjlighet att se vad eleverna läser 

och kan därmed eventuellt hjälpa eleverna att förstå vad boken vill säga. Denna 

diskussion kring den lästa skönlitteraturen ger eleverna möjlighet att utveckla både 

läsförmågan och tankeförmågan enligt Norberg. Då samtalet kring den lästa litteraturen 

leds av svenskläraren finns det möjligheter för svenskläraren att få vetskap om de frågor 

som eleven har och då använda litteraturen och språket på det sätt som Molloy 

beskriver. 

 

Den erfarenhetspedagogiska aspekten syns också i vår undersökning, där elevens 

möjlighet till identifikation betonas. I detta sammanhang används skönlitteraturen för att 

skapa diskussion kring svåra ämnen och kring ämnen som berör eleverna i deras vardag. 

När eleverna läser skönlitteratur som berör deras vardag blir den egna upplevelsen av 

texten viktig. Upplevelsen kan motivera till ytterligare läsning och därmed kan 

läsningen av skönlitteratur förändras från instrumentell till att bli mer en personlig 

upplevelse. Att läsa skönlitteratur bör inte vara påtvingad utan ska ses som en tillgång 

till det som eleven studerar. Läsningen kan ge eleven en bredare kunskap inom de 

ämnen som läses i skolan. 

Skolbibliotekets roll i utbildningen 

Analysen av våra resultat visade på att fyra av de sex undersökta skolornas 

skolbiblioteksverksamhet inte når upp till de högre nivåerna i Limbergs taxonomi (se 

sid. 33ff). Det tror vi kan bero på många olika orsaker. Den största orsaken tror vi är att 

det saknas en definition på vad ett skolbibliotek är, vilket också kommer tydligt fram i 

vår undersökning. Vi har sett att det saknas kunskap ute på skolorna vad ett 

skolbibliotek är och vad en skolbibliotekaries kompetens kan användas till. I detta 

sammanhang hade det varit önskvärt att få Sveriges riksdag att stå bakom målen som 

finns i Unescos skolbiblioteksmanifest (se sid. 12) samt att integrera dem i den svenska 

skolan. Då hade kanske skolbiblioteksfrågan fått en annan status i skolans verksamhet 

bland annat genom att öka satsningen på utbildade skolbibliotekarier som ansvarar för 

verksamheten på skolbiblioteket. I sammanhanget skulle även skolbibliotekariens 
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kompetens lyftas fram och vad denne kan tillföra skolan och dess lärare i deras dagliga 

arbete med elevernas lärande. Som vi nämnt tidigare ska skolbiblioteket vara en 

inspirationskälla och en kunskapsbank, enligt Kühne (se sid. 25). Den diskussion som vi 

har gällande läslust och läsfrämjande (Boken om läslust) gäller även här, nämligen att 

skolbibliotek bör vara en plats som inbjuder till läsning samt att det är här som eleven 

kan få hjälp med att söka information som behövs i det dagliga skolarbetet. 

 

Som vi nämnt i avsnitt 2.2 så har regeringen nyligen presenterat ett förslag om ny 

skollag. Skolbibliotekets roll stärks här så till vida att alla elever ska ha tillgång till 

skolbibliotek. Men eftersom det även i lagförslaget saknas en definition av vad ett 

skolbibliotek är så tror vi inte att skolbibliotekens roll kommer att förändras något 

nämnvärt. 

 

Det är inte bara en definition som behövs, utan förändringar bör även ske på 

lärarutbildningen, som vi nämnt tidigare. Lärarstudenterna behöver få mer kunskap om 

vad ett skolbibliotek kan användas till i ett problemorienterat arbetssätt i skolan. Vi 

anser att det problemorienterade arbetssättet förutsätter den resurs som ett skolbibliotek 

är. Skolbiblioteket kan vara den plats där skolans lärare kan ta hjälp av den kompetens 

som skolbibliotekarien har (förutsatt att det finns en skolbibliotekarie). Att ta tillvara 

varandras kompetenser är en av delarna som finns nämnda i de högre nivåerna i 

Limbergs taxonomi. Målet för alla skolor borde vara att arbeta på ett sådant sätt som 

nämns i de högre nivåerna och på så sätt ge eleverna kunskaper som de har nytta av 

under hela sitt liv. Det talas mycket om att eleverna ska lära för livet, och enligt de 

högre nivåerna i taxonomin finns det möjlighet att uppfylla detta. Magisteruppsatsen av 

Nielsen och Olofsson (se sid. 23f) tar upp denna problematik genom att visa på att 

lärarstudenterna får en väldigt begränsad syn på informationssökning och skolbibliotek. 

Detta leder i sin tur till att lärarstudenterna inte kan koppla informationssökning och 

skolbibliotek till ett problemorienterat arbetssätt. 

 

Skolbibliotekets roll i utbildningen anser vi också påverkas i hög grad av vad 

skolledningen anser om det. Enligt magisteruppsatsen av Molinder och Rodman (se sid. 

23) är skolledningen inte är fullt medveten om hur viktigt ett skolbibliotek är och denna 

brist på kunskap påverkar i sin tur hur mycket som satsas på att utveckla skolbiblioteket. 

Eftersom det brister i skolbibliotekets verksamhetsutveckling påverkas samarbetet 

mellan lärarna och skolbiblioteket negativt anser Molinder och Rodman. Varför saknas 

då denna kunskap? Trots allt har skolbiblioteket varit en del av skolan under en väldigt 

lång tid. Redan under 1940-talet var tanken med skolbiblioteket att det skulle vara ett 

slags centrum för skolans arbetsliv (se sid. 24). Vad har egentligen hänt sedan dess? 

Genom Lgr 80 (se sid. 25) har skolbiblioteket tilldelats olika funktioner, nämligen 

social funktion, kulturpolitisk funktion och en pedagogisk funktion. Från 1980-talets 

mitt har den pedagogiska funktionen fått en större roll, men varför ser då skolbiblioteket 

ut som det gör? Varför är det mer som en lagerlokal och inte en plats som skulle kunna 

nyttjas som en resurs i skolans dagliga arbete? Statistiken från Kulturrådet 2009 (se sid. 

24) visar siffror där endast 69 % av grundskolorna har tillgång till någon form av 

skolbibliotek, men i statistiken syns inte hur man arbetar med skolbiblioteket. Är det en 

del av skolans pedagogiska utvecklingsarbete, såsom det nämns i nivå fyra i Limbergs 

taxonomi? Vi har inget svar på dessa frågor, men vi anser att det behövs en djupare 

studie för att verkligen få fram hur dagens skolbibliotek fungerar. 
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I detta sammanhang kan även diskuteras skolbibliotekens bemanning. Enligt rapporten 

från Kulturrådet 2009, så är det bara en femtedel av Sveriges skolbibliotek som 

bemannas med mer än 20 personaltimmar per vecka, det vill säga som överstiger en 

halvtidstjänst. I detta sammanhang kan diskuteras varför skolbiblioteket på skola D inte 

används mer eftersom det trots allt är bemannad med antal timmar som just överstiger 

en halvtidstjänst (skolvärdinnan arbetar 30 timmar per vecka). Hade det gjort skillnad 

om skolbiblioteket varit bemannad med en utbildad skolbibliotekarie, med motsvarande 

antalet personaltimmar som skolvärdinnan har, som mer arbetat tillsammans med 

svensklärarna? Här tror vi att ett utvecklat samarbete hade gjort skillnad, men då gäller 

det att skolbibliotekarien får vara delaktig i skolans arbete på det sätt som beskrivs i de 

högre nivåerna i taxonomin. Magisteruppsatsen av Markusson (se sid. 23) visar på 

denna problematik som finns i många av dagen skolor. Hon diskuterar hur svårt det är 

för en ensam skolbibliotekarie att bli delaktig i skolans arbete och att det saknas 

kollegor för att skapa en diskussion kring biblioteksfrågor. Svårigheten består ofta i, tror 

vi, att som ensam skolbibliotekarie ta och få kontakt med lärarna som kanske har arbetat 

tillsammans många år och som har hittat ett arbetssätt som passar dem. Hur ska man 

som ensam skolbibliotekarie, kanske nyutexaminerad, få möjlighet att visa sin 

kompetens och berätta om sina idéer gällande skolbibliotekets verksamhet? Det är en 

svår fråga som vi inte har något svar på, men som vi anser kräver en mer djupgående 

diskussion. Men det krävs också en undersökning som visar hur det ser ut för de 

skolbibliotekarier som arbetar ute i verksamheten. Vi anser att det även behövs en 

diskussion gällande hur viktigt det är att det finns en utbildad skolbibliotekarie på 

skolbiblioteket som tillsammans med skolans lärare arbetar för att nå upp till de högre 

nivåerna i Limbergs taxonomi. I vår undersökning har vi ändå hittat några skolor där 

samarbetet fungerar mellan skolans lärare och skolbibliotekarien. Det framkom i 

intervjuerna att skola B:s skolbibliotekarie inte är ensam i sitt arbete med 

skolbiblioteksfrågor. Skola B visar på att det ändå finns en vilja att arbeta på det sätt 

som nämns i nivå tre, strukturerad planering – biblioteket integrerat i undervisningen, 

och i nivå fyra, pedagogiskt utvecklingsarbete. För att dagens skolbibliotek ska arbeta 

på de högre nivåerna krävs det ett stort engagemang från all skolans personal samt att 

stödet från skolledningen är starkt. Men vi tror inte att det räcker utan det måste finnas 

mål, som bestämts av Sveriges riksdag, som alla skolor måste nå upp till innan de får 

kalla sitt skolbibliotek för just ett skolbibliotek. 

7.2 Slutsatser 

De slutsatser vi drar gäller enbart för vårt empiriska material, några generella slutsatser 

går inte att dra utifrån detta material. Dock kan vi kanske ana att våra resultat, som stöds 

av den statistik som Kulturrådet (se sid. 24) tagit fram, skulle kunna vara representativa 

för många skolbibliotek i Sverige idag. Framförallt då det gäller det faktum att många 

av skolbiblioteken inte fullt ut fungerar som en pedagogisk resurs. 

Läslust och läsfrämjande 

Genom att använda Chambers Läsandets cirkel för att se vad svensklärarna har för syn 

på användningen av skönlitteratur i svenskämnet då det gäller läslust och läsfrämjande i 

skolan har vi fått fram följande: 

 

Svensklärarna säger sig lägga stor vikt vid skönlitteraturens roll när det gäller läslust 

och läsfrämjande i skolan, men trots detta så finner vi att svensklärarna har en 

instrumentell syn på skönlitteraturläsning, där nyttoaspekten dominerar. 
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I undersökningen har vi noterat att svensklärarnas arbetssätt skiljer sig i alla aspekter av 

Chambers modell. Svensklärarens syn gällande att välja, att ge tid och plats att läsa samt 

reaktion och respons påverkar elevernas möjligheter till att upptäcka läslust. På skola B 

hade alla lärare utbildats i Chambers modell. Detta i sin tur har påverkat hela skolans 

syn på användning av skönlitteratur i alla skolans ämnen. Om liknande projekt hade 

genomförts på alla skolor kanske medvetenheten om vilka faktorer som påverkar 

eleverna vid läsning hade ökat och på så viss förbättrat möjligheten att väcka läslust. 

Förhållningssätt till skönlitteratur 

Genom att använda Malmgren/Thavenius definitioner av svenskämnet och Thorsons 

modell för förhållningssätt till litteratur har vi fått fram följande: 

 

De förhållningssätt till skönlitteratur som i huvudsak dominerar bland svensklärarna är 

en kombination av ett pragmatiskt förhållningssätt och en syn på svenskämnet som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Skönlitteraturen ses dels som ett medel för språkträning, 

dels som en möjlighet till identifikation, egen och andras. 

 

Det som svensklärarna genomgående betonar är dels skönlitteraturens roll som en 

metod att träna språket, dels elevens möjlighet till identifikation. Å ena sidan tar 

svensklärarna fasta på det som står i kursplanen för ämnet svenska gällande 

identifikation, å andra sidan anpassar de undervisningen för att lättare kunna följa 

betygskriterierna. Det är viktigt för dem att kunna mäta och värdera elevernas 

kunskaper. 

Skolbibliotekets roll i utbildningen 

Genom att använda Loertscher/Limbergs taxonomi vid analysen av skolbibliotekets roll 

i utbildningen har vi fått fram följande: 

 

Förhållningssättet till skolbibliotekets roll i utbildningen som svensklärarna uttrycker 

innebär att skolbiblioteken inte når upp till de högre nivåerna i taxonomin, det vill säga 

nivå tre, strukturerad planering - biblioteket integrerat i undervisningen, och nivå fyra, 

pedagogiskt utvecklingsarbete. Dock med undantag för två av skolorna i vår 

undersökning. Analysen av enkätsvaren och intervjuerna visar att samarbetet mellan 

skolans pedagoger och skolbiblioteket/skolbibliotekarien (om det finns någon) inte 

fungerar i enlighet med de högre nivåerna i Limbergs taxonomi i fyra av de sex 

undersökta skolorna. Detta påverkar som vi ser det i sin tur även det läsfrämjande 

arbetet och möjligheterna för eleverna att använda skolbiblioteket som en resurs i ett 

problemorienterat arbetssätt. På de skolor där skolbiblioteket fungerar på de högre 

nivåerna har också lärarna insett vad detta innebär, vilket inte var fallet på övriga 

skolor. 

 

Vårt resultat tyder på att skolledningens inställning och vilja att satsa på skolbiblioteket 

som en pedagogisk resurs, är det helt avgörande för hur skolbiblioteket fungerar. 

Eftersom det ingenstans regleras vare sig att skolbibliotek ska finnas på alla skolor eller 

vad ett skolbibliotek per definition är, så varierar också standarden på de skolbibliotek 

som finns. 
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Sammanfattning 

Avslutningsvis kan vi konstatera att skolbiblioteken i regel inte fungerar som en 

integrerad del av skolan, inte heller betraktas de som en pedagogisk resurs som 

intentionen är i Unescos skolbiblioteksmanifest. Många av lärarna i vår undersökning är 

inte medvetna om vilken roll skolbiblioteket kan spela i utbildningen. Även om de 

försöker arbeta enligt ett problemorienterat arbetssätt så kan detta aldrig lyckas om inte 

skolbibliotekens/skolbibliotekariens roll till fullo förstås och används. 

 

Synen på hur läslust väcks och vilken betydelse detta har för elevernas läsutveckling 

skiljer sig stort mellan svensklärarna. Skola B framstår här som ett föredöme med sin 

utbildning i Chambers Läsandets cirkel som ett sätt att öka medvetenheten i denna fråga 

bland hela lärarkollegiet. 

 

Undersökningens resultat tyder på att alla elever i grundskolan inte har lika möjligheter 

att anamma ett livslångt lärande. Huruvida en elev ges goda förutsättningar i detta 

avseende är helt avhängigt om det finns en kommun- och skolledning som aktivt satsar 

på dessa frågor. 
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8 Metod- och teorireflektion 
 

Det går inte att dra några generella slutsatser utifrån materialet i vår studie. De slutsatser 

vi drar gäller enbart för vårt empiriska material. Frågan om validitet och reliabilitet är 

alltid problematisk vid kvalitativa studier, så också i vår.  Analysmodeller kräver ofta en 

viss grad av tolkning gällande vad som innefattas i använda begrepp. Till detta 

tillkommer vår tolkning av de svar vi fått i enkäten och i intervjuer. Det är svårt att vara 

helt säker på att rätt tolkning är gjord och att man mätt det man avsett att mäta. Vi har 

dessutom intagit ett normativt perspektiv i studien vilket ytterligare kan komplicera 

bilden. Dock, genom att i görligaste mån redovisa vad, varför och hur vi gjort hoppas vi 

synliggöra eventuella problem. 

8.1 Metodreflektion 

 

När det gäller metoden enkät så har vi stött på en del problem. Det första problemet var 

att nå fram till svensklärarna på de sex grundskolorna. Detta berodde på att 

skolledningen på fyra av skolorna tog långt tid på sig innan de svarade på vår förfrågan 

om kontakt med ett antal svensklärare. Varför det dröjde har vi inget svar på, men våra 

funderingar kring varför det blev så är att det var en ganska hektisk tid i april och maj 

månad. När vi sedan fick e-postadresserna till svensklärarna så stötte vi på nästa 

problem. Adresslistorna var i vissa fall inaktuella och ibland helt felaktiga. Detta har 

påverkat oss genom att vi inte med säkerhet vet om vi skickat till rätt personer. 

Uteblivna enkätsvar kan bero på att vederbörande inte längre arbetar på den aktuella 

skolan. 

 

Nästa problem vi mötte var att några av svensklärarna som sade sig vilja svara på 

enkäten inte kunde spara om den för att därefter fylla i sina svar. Några av svensklärarna 

hjälpte vi både via telefon och via e-post, så att de slutligen kunde skicka sina svar till 

oss. Om dessa problem med enkäten beror på handhavandefel eller att enkäten var fel 

utformad är svårt att svara på. Problemen kan ju ha påverkat den slutgiltiga 

svarsfrekvensen (14 av de 35 svensklärarna svarade). Det optimala hade varit att 

intervjua alla de svensklärare som svarat på enkäten, men tyvärr kunde det inte 

genomföras inom ramen för denna studie. 

 

Ytterligare en orsak till att inte fler svensklärare svarade på enkäten kan ju bero på att de 

befann sig i en hektisk tid med många saker som skulle vara klara innan sommaren. 

Några av de enkätsvar som vi fick in, efter tre påminnelser, var väldigt kortfattade. 

Detta i sin tur gjorde att svaren blev något svårtolkade. I dessa fall hade det varit 

önskvärt med en efterföljande intervju för att mer ingående diskutera de svar som 

framkommit i enkäten. Men som vi nämnt tidigare var inte enkäten vår huvudsakliga 

metod, utan enkäten använde vi för att få fram en första bild av svensklärarnas olika 

förhållningssätt kring användandet av skönlitteratur i ämnet svenska, samt att vi 

använde enkäten som ett underlag för de efterföljande intervjuerna. 

 

För att vi skulle kunna gå djupare in på frågorna i enkäten valde vi en semi-strukturerad 

intervju. Vi frågade redan i enkäten om vederbörande ville ställa upp på en efterföljande 

intervju, men det visade sig att bara fyra stycken ville bli intervjuade och däribland två 
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svensklärare på samma skola. Att intervjuerna blev spridda över en längre tid berodde 

på att två av svensklärarna angav att de hade mycket att göra innan skolavslutningen. 

Det kan ha funnits fler svensklärare som hade velat bli intervjuade, men i dessa fall kan 

ju problemen med enkäten påverkat antalet intervjupersoner. 

 

Intervjusvaren var i vissa fall svåra att tolka eftersom svensklärarna har sagt flera saker 

som pekar i samma riktning, men vid en senare granskning av intervjumaterialet visat 

sig bli mer tvetydigt. Detta kan bero på vår egen ovana att tolka inspelade intervjuer 

eller så har svensklärarna i vissa fall inte förstått vad vi menat trots att vi försökt 

förklara. Då vi jämförde analyserna mellan våra enkätsvar och intervjuer gällande 

skolornas placering i de olika nivåerna i taxonomin såg vi att vi fick fram olika 

slutsatser. Vi fick revidera den första bilden av skolornas placering. Här syns tydligt att 

det är svårt att få bra och uttömmande svar i en enkät och som i vårt fall så behövdes det 

verkligen en efterföljande intervju för att vi skulle få en bättre bild av vad som sagt i 

enkäten. För att få en djupare bild av ett förhållningssätt anser vi att intervjuer är en 

bättre metod än enkäter. Trots det anser vi att enkäter kan användas då en kvalitativ 

studie görs, men enkäterna bör kompletteras med intervjuer. 

 

Varför valde vi då både enkät och intervju? Hade det räckt med en av dem? Vi tror inte 

vi hade fått en så bra bild om vi enbart valt enkät, eftersom visa enkätsvar var väldigt 

kortfattande och svårtolkade och därmed behövde få ett förtydligande. På grund av att 

enkäten tog långt tid att planera och genomföra samt att de kortfattade enkätsvaren 

dessutom gav oss ett svårttolkat analysmaterial så hade det nog varit bättre att lägga 

denna tid på ytterligare intervjuer istället. Eftersom vi vill få fram svensklärarnas 

inställning till skönlitteratur så krävdes det intervjuer för att få fram tillräckligt med 

empiriskt material för en analys. Skulle vi gjort om undersökningen hade vi enbart 

koncentrerat oss på att göra intervjuer. 

8.2 Teorireflektion 

 

Vår studie har ett normativt perspektiv där vi utgår från vissa ställningstaganden som vi 

anser vara riktiga. Detta kan naturligtvis vara problematiskt men vi hoppas att genom att 

redovisa dessa ställningstaganden kunna ge läsaren en möjlighet att bedöma studien 

med våra ståndpunkter och vår förförståelse i åtanke. 

 

Till studiens tre frågeställningar har vi valt olika modeller anpassade efter varje 

frågeställning. Detta för att lyfta fram relevanta aspekter i analysen av materialet. När 

det gäller den första frågeställningen rörande läslust och läsfrämjande så har vi använt 

Chambers modell Läsandets cirkel. Vi upplever att Chambers modell har varit mycket 

användbar då vi analyserat hur svensklärarna ser på och arbetar med läslust. Cirkelns 

olika delar har gett oss en bra möjlighet att fördjupa oss utifrån dessa och särskilja 

svensklärarnas olika synsätt och arbetssätt när det gäller läsfrämjande. 

 

När det gäller den andra frågeställningen rörande förhållningssätt till skönlitteraturens 

betydelse så har vi använt oss av två olika uppsättningar av definitioner. Den ena 

uppsättningen, av Thavenius/Malmgren, avser syn på svenskämnet och den andra, av 

Thorson, avser syn på litteraturläsning. De har alltså inte helt och hållet samma mål för 

sina definitioner. Men eftersom de dels befinner sig väldigt nära varandras 

definitionsområden, dels så har Thorson använt sin modell till att analysera synen på 

litteratur i svenskämnets läromedel, så upplever vi att det trots allt gått bra att 
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kombinera dem. Med kombinationen av de båda har vi bättre kunnat nyansera de olika 

förhållningssätten. Det har dock inledningsvis inte varit helt enkelt att arbeta med dessa 

två olika uppsättningar av definitioner. Problemet har för det första varit att försöka 

jämföra likheter och olikheter. Men det har också inneburit problem då det alltid för 

med sig en viss osäkerhetsfaktor, nämligen att tolka innehållet rätt i definitionerna och 

att försöka bedöma människors förhållningssätt utifrån deras utsagor. Vi upplever dock 

att det trots allt gett oss en bra hjälp i att försöka urskilja just dessa olika 

förhållningssätt. 

 

För analysen av den tredje frågeställningen har vi använt oss av Loertscher/Limbergs 

taxonomi för skolbibliotekets roll i utbildningen. Vi upplevde att Loertschers tio nivåer 

blev väl detaljerade för vårt empiriska material. När vi i stället fann Limbergs variant i 

fyra nivåer upplevde vi den som mer hanterbar i förhållande till vårt material. Limbergs 

variant av taxonomin har varit ett bra redskap vid analysen av skolbibliotekens funktion. 

Ett aber har dock varit att taxonomin utgår från att varje skola har ett skolbibliotek och 

att i detta skolbibliotek finns en skolbibliotekarie. Nu ser verkligheten annorlunda ut 

och vi har varit tvungna att anpassa användningen något vid vår analys. 

8.3 Förslag till vidare forskning 

 

Medvetenheten om vår begränsade undersökning, trots våra intressanta resultat, gör att 

vi anser att en djupare och större undersökning av svensklärarnas förhållningssätt till 

skönlitteratur hade gett ytterligare förståelse för hur komplext ämnet är. Vi anser också 

att det behövs forskning kring skolledningens syn på skolbibliotekets roll i skolans 

verksamhet, för att på så sätt skapa förståelse för hur viktig resurs skolbiblioteket och en 

utbildad skolbibliotekarie kan vara för hela skolan. Det finns ytterligare en viktig grupp 

att studera, nämligen eleverna. Hur ser eleverna på det de läser? Hur ser de på 

skolbibliotekets urval av böcker och andra medier? Hur tycker eleverna att 

skolbiblioteket fungerar när det gäller deras val och läsning av skönlitteratur? Går det 

att utläsa några skillnader i hur väl rustade elever från skolor där skolbiblioteket 

används som pedagogisk resurs är, jämfört med andra elever i avseende det livslånga 

lärandet? 



73 

 

9. Sammanfattning 
 

Denna magisteruppsats behandlar svensklärares förhållningssätt till användningen av 

skönlitteratur och skolbibliotek. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka svensklärares syn på betydelsen av skönlitteratur 

och skolbibliotek i det läsfrämjande arbetet i skolans svenskundervisning. 

 

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

Hur ser svensklärare på skönlitteraturens roll när det gäller läslust och 

läsfrämjande i grundskolan? 

 

Vilka förhållningssätt finns hos svensklärare när det gäller 

skönlitteraturens betydelse i svenskämnet? 

 

Vilka förhållningssätt finns hos svensklärare till skolbibliotekets roll i 

utbildningen och kan dessa förhållningssätt relateras till det lokala 

skolbibliotekets resurser? 

 

Undersökningen har avgränsats till att gälla grundskolans årskurs 6-9. 

 

Vid genomgången av vad tidigare forskning funnit har vi redovisat vad olika forskare 

och andra verksamma, inom det aktuella området, har för synpunkter på förhållningssätt 

till användningen av litteratur i skolan samt skolbibliotekets roll i utbildningen. 

 

De modeller som används för analysen i vår studie är följande: Aidan Chambers 

Läsandets cirkel gällande läslust och läsfrämjande; Staffan Thorsons modell som 

beskriver synen på litteratur och läsning i svenskämnet; Lars-Göran Malmgrens 

indelning av ämnet svenska som är beskriven av Jan Thavenius; David Loertscher 

taxonomi, i Louise Limberg tappning, gällande skolbibliotekets roll i utbildningen. 

 

De metoder som används är enkät och intervju (semi-strukturerad) för att se vilket 

förhållningssätt som svensklärarna har till läsning och skönlitteratur i ämnet svenska 

och skolbibliotekets roll i utbildningen. 

 

Vi skickade ut enkäten till 35 svensklärare (varav 14 svarade) till sex grundskolor i 

Skåne och Blekinge. Att vi inledningsvis valde att använda enkät som metod berodde på 

att vi ville få fram en första bild av undersökningsområdet samt att enkätsvaren skulle 

utgöra underlag för den intervjuguide som användes vid intervjuerna. Via enkätsvaren 

har vi funnit att det är det pragmatiska förhållningssättet, som är det mest uttalade, där 

svensklärarna angav nyttoskäl för skönlitteraturläsning. En majoritet av svensklärarna 

uttryckte också ett förhållningssätt som motsvarar en syn på svenskämnet som 

erfarenhetspedagogiskt ämne, då de betonade hur skönlitteraturen ger möjlighet till 

identifikation. En minoritet av svensklärarna gav uttryck för ett traditionalistiskt 

förhållningssätt genom betonandet av läsning av klassiker ur kanon. 
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När det gäller enkätens resultat gällande skolornas placering i taxonomin så har vi funnit 

att två skolbibliotek (A och B) arbetar upp till nivå tre, strukturerad planering – 

biblioteket integrerat i undervisningen, där det finns en utbildad skolbibliotekarie samt 

att skolbibliotekarien deltar i planeringsarbetet i undervisningen. De övriga fyra 

skolbiblioteken (C, D, E och F) har vi funnit når endast upp till nivå två, sporadisk 

användning av biblioteket, eftersom de saknar skolbibliotekarie eller i de fall det finns 

en skolbibliotekarie så deltar inte denna i skolans planeringsarbete. 

 

I analysen av de fyra intervjuerna har vi funnit gällande temat läslust och läsfrämjande 

att två av svensklärarna gav eleverna både tid och plats att läsa under lektionstid och att 

det fungerat bra även i normalt stökiga klasser. De två andra svensklärarna ansåg 

däremot att läsning bör ske hemma, det vill säga som hemläxa. När det gäller själva 

valet av vad som ska läsas låter tre av svensklärarna eleverna välja ganska fritt gällande 

den fria läsningen. Men den fjärde svenskläraren står alltid för valet av de skönlitterära 

böckerna. När det gäller reaktion/respons har alla fyra svensklärare diskussioner i 

klassen kring de lästa skönlitterära böckerna men då gäller det främst temaböckerna. 

För att skapa läsintresse har två av svensklärarna emellanåt valt att avstå från att kräva 

redovisning av de lästa skönlitterära böckerna. Bokprat var ytterligare ett sätt att främja 

läsning av skönlitteratur. På skola B hade skolbibliotekarien bokprat för alla eleverna på 

skolan och på skola C genomförde lärarbibliotekarien bokprat för sina klasser. Skola D 

använde sig inte av bokprat. Skola B använde även författarbesök för att främja 

elevernas läsande ytterligare. 

 

I analysen av intervjuerna har vi gällande temat förhållningssätt till skönlitteratur funnit 

att samtliga fyra svensklärare uttrycker ett pragmatiskt förhållningssätt, med en 

nyttoaspekt och en instrumentell syn på läsning och användning av skönlitteratur. Vi har 

också funnit att alla fyra svensklärarna uttrycker en syn på svenskämnet som 

erfarenhetspedagogiskt ämne, där skönlitteraturen används för elevens självständiga 

kunskapsutveckling och utgår från elevens förutsättningar och erfarenheter. 

 

Vid analysen av intervjuerna gällande temat skolbibliotekets roll har vi fått ändra vår 

uppfattning gällande placeringen av skolbiblioteken i de fyra nivåerna i taxonomin. 

Analysen gav oss en djupare förståelse för hur svensklärarna ser på skolbiblioteket och 

dess roll i utbildningen. I detta sammanhang har vi placerat skolbiblioteket på skola C 

och D på nivå ett i taxonomin, biblioteket som en lagerlokal, och skola B på nivå tre, 

strukturerad planering – biblioteket integrerat i undervisningen. 

 

Slutsatserna vi drar utifrån det vi funnit i vår undersökning är: 

 

Svensklärarna lägger stor tyngd vid skönlitteraturens roll när det gäller läslust och 

läsfrämjande i skolan, men trots detta så finner vi att svensklärarna har en instrumentell 

syn på skönlitteraturläsning, där nyttoaspekten dominerar. 

 

De förhållningssätt till skönlitteratur som i huvudsak dominerar bland svensklärarna är 

en kombination av ett pragmatiskt förhållningssätt och en syn på svenskämnet som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Skönlitteraturen ses dels som ett medel för språkträning, 

dels som en möjlighet till identifikation, egen och andras. 

 

Förhållningssättet till skolbibliotekets roll i utbildningen som svensklärarna uttrycker 

innebär att skolbiblioteken inte når upp till de högre nivåerna i taxonomin, det vill säga 
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nivå tre, strukturerad planering - biblioteket integrerat i undervisningen, och nivå fyra, 

pedagogiskt utvecklingsarbete. Dock med undantag för två av skolorna i vår 

undersökning. Analysen av enkätsvaren och intervjuerna visar att samarbetet mellan 

skolans pedagoger och skolbiblioteket/skolbibliotekarien (om det finns någon) inte 

fungerar i enlighet med de högre nivåerna i Limbergs taxonomi i fyra av de sex 

undersökta skolorna. Detta påverkar som vi ser det i sin tur även det läsfrämjande 

arbetet och möjligheterna för eleverna att använda skolbiblioteket som en resurs i ett 

problemorienterat arbetssätt. På de skolor där skolbiblioteket fungerar på de högre 

nivåerna har också lärarna insett vad detta innebär, vilket inte var fallet på övriga skolor. 

 

Slutligen kan vi konstatera utifrån vår begränsade studie att det finns mycket arbete kvar 

att göra för att skolbiblioteken ska bli en helt integrerad del i skolarnas 

utvecklingsarbete, där alla skolans pedagoger ser skolbiblioteket som en resurs i ett 

problemorienterat arbetssätt. Att ha ett skolbibliotek, som det beskrivs i Unescos 

skolbiblioteksmanifest, med en utbildad skolbibliotekarie och att skolbiblioteket har ett 

starkt stöd från skolledningen, kan påverka det läsfrämjande arbetet på skolan positivt. 

Detta förbättrar elevernas förutsättningar att lära sig att själva formulera problem, söka 

och värdera information. 
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Bilaga 1 

Enkät 

Instruktion: Läs igenom frågorna. Sätt markören direkt efter frågetecknet och skriv svaret direkt i 

formuläret, spara det på datorn och bifoga det i svarsmejlet till oss. TACK PÅ FÖRHAND! 
 

1.  Från vilket år är din lärarexamen och/eller hur många år har du arbetat inom yrket?  

 

2.  Beskriv din syn på läslust och läsfrämjande när det gäller svenskämnet.  

 

3.  Hur och varför använder du skönlitteratur i svenskämnet? 

 

4. Vilka skönlitterära böcker väljer du att använda i svenskämnet? Varför just dessa? 

 

5. Vilka är dina tankar kring läsning av skönlitteratur kontra annan läsning, av t.ex. facklitteratur? 

 

6. På vilket sätt och i vilket sammanhang diskuterades skolbibliotekets roll i utbildningen på 

lärarhögskolan? Om du inte gått på lärarhögskola, har du deltagit i någon annan 

utbildningsinsats där skolbibliotekets roll diskuterats, i så fall på vilket sätt och i vilket 

sammanhang? 

 

7. Hur ofta använder du skolbiblioteket?  

 

8. Till vad använder du skolbiblioteket?  
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9.  Om du inte använder skolbiblioteket eller använder det väldigt sällan, vad är orsaken? 

 

10.  Beskriv ditt skolbibliotek när det gäller bokbestånd, utrustning, förekomst av bibliotekarie, 

öppettider etc. 

 

11.  Hur ser du på det urval av skönlitteratur som finns att tillgå på skolan? 

 

12.  Har du möjlighet att påverka valet av skönlitterära böcker i skolan? 

 

13.  Har du något samarbete med biblioteket/bibliotekarien på din skola? På vilket sätt i så fall? 

Om du inte har något samarbete, vad beror det på? 

 

14. Använder du själv bibliotek privat?  

 

15. Övriga synpunkter rörande skönlitteratur i ämnet svenska. 

 

 

Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju där vi diskuterar vidare kring dessa frågor?  

Kan du i så fall, här nedan, ge förslag på några tider som passar dig efter den 18 maj 2009. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Kompletterande frågor som bygger vidare på de frågor som finns i enkäten och som vi 

vill ha ytterligare fördjupning kring. 

Vår intervjuguide utgår från fem övergripande teman: 

 

 Svenskläraren 

 Läslust/Läsfrämjande 

 Skönlitteratur 

 Skolbibliotek/Skolbibliotekarie 

 Skolledning/styrdokument 

 

Svenskläraren  Utgå från fråga 1,6,14 

 Erfarenheter efter examen som förändrat arbetssättet 

 Skolbiblioteket i lärarutbildningen 

 

Läslust/läsfrämjande. Utgå från fråga 2,5 

 Arbetssätt 

 Hur, när, varför läsa 

 Facklitteratur kontra skönlitteratur 

 

Skönlitteratur Utgå från fråga 3,4 

 Arbetssätt (även under läslust/läsfrämjande)((redovisning?)) 

 Tankar kring kanon, urval, god respektive dålig litteratur 

 Elevernas roll vid urval 

 

Skolbibliotek/skolbibliotekarie Utgå från fråga 7,8,9,10,11,12,13 

 Användning av skolbiblioteket 

 Skolbibliotekets resurser (bestånd, utrustning, skolbibliotekarie etc.) och 

tillgänglighet 

 Arbetet annorlunda med/utan skolbibliotekarie (vad ska en skobibliotekarie göra 

Samarbete? Hur?) Andra bibliotek? 

 

Skolledning/styrdokument   

 Skolledningens syn på skolbiblioteket 

 Styrdokument, hur jobbar man med dem, återkoppling till 

föregående punkt 

 

 

Övriga synpunkter kring det vi diskuterat. 


