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Abstract:                             The aim of this Master´s thesis is to examine the reading    

                                            support activities performed by the school libraries of  

                                            five Swedish upper secondary schools. It focuses  

                                            upon fiction reading. Two main research questions are  

                                            asked: the first one in order to find out what kind of   

                                            ideas of fiction, fiction reading and young people that are 

                                            held by the librarians of the five libraries, the second one 

                                            in order to find out what the motives behind the reading                                          

                                            support activities are. One additional research question is                                   

                                            asked to examine how the librarians estimate the results 

                                            of the reading support activities, and furthermore how the 

                                            students seem to respond to them. 

                                            

                                            The research method used is longer, qualitative 

                                            interviews with altogether five school librarians and one 

                                            school library assistant. The interviews have later been  

                                            analyzed, mainly out of two theoretical perspectives: the 

                                            theories of fiction reading with young students by Louise 

                                            Rosenblatt, and the theory of young people’s cultural 

                                            behaviour in late modern society by Thomas Ziehe. 

                                            

                                            The result of the analysis shows that the librarians view of  

                                            young people is foremost flexible, and that they 

                                            adjust their approach to individual students as well as to   

                                            their own method of working. The motives behind the  

                                            reading support activities seem to be both personal and  

                                            related to educational goals of the school organisation. 

                                            The librarians’ reading support activities are often 

                                            well received by the students and also have positive  

                                            implications for their schooling.   
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1. Inledning  
 

Jag tycker att skrivande för barn är det viktiga skrivandet. Varför? För att 

det är berättelser som påverkar människors liv. Det är skrivande som de bär 

med sig hela livet. 

(ALMA-pristagaren Sonya Hartnett i SVT 26/5 2008)  

 

Denna uppsats ska handla om några svenska gymnasiebibliotek och den läsfrämjande 

verksamhet som där bedrivs gentemot skolans elever. Gymnasiebibliotekarier arbetar 

nära ungdomar som dessutom är många och befinner sig i en mer eller mindre 

obligatorisk skolmiljö. Deras arbete bör därmed innebära att de dagligen möter ett stort 

antal ungdomar med olika bakgrund, intressen och behov, samt att de aktivt behöver 

förhålla sig till dessa på något sätt. Detta bibliotekariernas förhållningssätt till 

ungdomarna utgör en del av uppsatsens intresse.  

 

Ungdomstiden beskrivs ofta som dynamisk. Den innefattar de år då man på egen hand 

behöver orientera sig i världen och pröva olika förhållningssätt, för att så småningom 

förhoppningsvis finna fotfäste någonstans där man tycker att man passar. Detta projekt 

– själva vuxenblivandet - ter sig idag som mera komplicerat och svårgenomförbart än 

bara en generation tillbaka. Intrycken, de upplevda möjligheterna och idéerna om hur 

livet kan eller bör levas tycks aldrig ta slut runt omkring oss. Nyare forskning visar 

också att ungdomstiden upptar en allt större del av människornas liv här i västvärlden 

(Salonen 2003). Detta ger mig känslan av att unga människor idag får bära ett ganska 

stort ansvar för den egna utvecklingen och framtiden, och jag funderar ibland på hur 

man som vuxen ska kunna underlätta eller uppväga det ansvaret. Ett viktigt första steg 

bör då vara att man förmår anpassa sin bild och sitt öra till ungdomars verklighet sådan 

den faktiskt ser ut. 

 

Det finns en särskild kraft i kulturens olika uttrycksformer som kan vara människor till 

stor nytta i olika livsskeden. Många är de som sökt tröst och inspiration i berättelser 

eller identifikation hos gestalter i böckernas värld. Många väljer säkert också att själva 

uttrycka sig i någon konstform. Häremellan - mellan det att ta emot andras uttryck och 

att själv uttrycka - finns ett samband och en ömsesidighet som förutsätter varandra. Det 

konstnärliga uttrycket kan ses som en förfinad form av kommunikation, där 

allmänmänskliga teman gestaltas på ett sätt som möjliggör för andra att känna igen och 

beröras av den värld som målas upp. Men kommunikation i sig självt berör oss alla även 

på ett väldigt grundläggande plan: utan den kan vi inte leva. 

 

I bibliotekariens arbetsuppgifter ingår att förmedla den skönlitteratur som biblioteket 

förfogar över till biblioteksanvändarna. Ett viktigt led i förmedlingen bildar 

bibliotekariens användarsyn. I varje människas liv är ungdomstiden – åren då man går 

från barndom till vuxenliv – grundläggande för hans/hennes fortsatta utveckling och liv. 

Att ett bra och anpassat förhållningssätt till människor i denna livsfas bör tillmätas stor 

betydelse från biblioteksarbetares sida anser jag därför vara självklart. Uppsatsen 

kommer således även att intressera sig för de intervjuade bibliotekariernas ungdomssyn 

som en betydelsefull aspekt av deras läsfrämjande verksamhet. 

  

Det man i en undersökning som denna kan göra är att försöka se större mönster, ringa in 

likheter och skillnader i bibliotekariernas synsätt, och sedan reflektera över vad de olika 



 

 

 2 

dragen kan tänkas stå för. På så vis kan de inre och många gånger privata funderingarna 

om ämnet lyftas ut på en gemensam yttre arena, där de samtidigt är betydligt lättare att 

beskåda. 

 

För mig ter det sig särskilt spännande att undersöka just bibliotekariers bemötande och 

syn på ungdomar eftersom bibliotekariernas arbetsredskap är kultur, främst litteratur. 

Kulturen kretsar kring människan och människans upplevelser. Som jag ser det bör de 

därmed ha goda möjligheter att uppnå en speciell närhet till användarna, möjligheter 

som de i enskilda fall säkert kan göra ganska mycket utav och i vart fall inte bör låta gå 

sig förbi.  

 

1.1 Bakgrund  
Läsfrämjandets idé kan inlemmas i den i Norden så viktiga folkupplysningstraditionen.

1
 

Bernt Gustavsson beskriver belysande i artikeln ”Bildning mellan tradition och 

modernitet” hur man alltsedan antiken betraktat lärande och kunskapsbildning som 

sprungna ur två, skilda traditioner. Bildning förknippar han med ett personligt 

kunskapssökande, förankrat i den egna livsvärlden, men också i viss mån med yttre mål 

och förebilder. En skarpare gräns kan dras mellan bildningen och utbildningens mer 

objektiva och målstyrda inriktning (Gustavsson 1994, s. 39). Tanken att 

skönlitteraturläsningen har sin egen plats i det personliga kunskapssökandet känns för 

mig helt naturlig, liksom att den har stor betydelse för människans förståelse av sig själv 

och av sin omvärld.
2
 

 

Något av det viktigaste för en växande människa är att hon lyckas forma en egen, 

hållbar identitet. Ju föränderligare omvärld, desto viktigare blir en sådan, hyfsat trygg 

identitet. Identitet får man då man ges möjlighet att spegla sig i andra människor. 

Identitet bygger man med hjälp av andra. För den som lider brist på dessa andra kan 

skönlitteraturen erbjuda en extra möjlighet då vi människor är begåvade inte bara med 

inlevelseförmåga utan även med fantasi. I en tid när verkligheten i snabb takt blir 

alltmer mångfacetterad och svårtolkad, bör det finnas behov av en mängd olika sätt att 

söka och finna sin egen identitet på.
3
 Skönlitteraturen finns där som en möjlighet, och 

har så gjort under lång tid. Den rymmer om inte en hel mänsklighets erfarenheter så 

åtminstone viktiga delar av den - igår, idag och imorgon. Bör inte detta rendera den en 

ganska självklar plats i de rum där ungdomar vistas; som en valmöjlighet, en möjlig 

skatt?
4
 Jag tycker det.

 

 

Den norska pedagogikforskaren Elisabeth Tallaksen Rafste framhåller i sin avhandling 

att dagens barn och ungdomar tillbringar mera tid i skolan än några elever tidigare har 

gjort (Rafste 2001, s. 89). Det kan tilläggas att de även gör det högre upp i åldrarna. Och 

skolans uppgift är inte bara - i motsats till vad våra skolpolitiker idogt upprepar - att 

bibringa eleverna faktiska ämneskunskaper. Uppgiften är dessutom att bygga 

fungerande samhällsmedborgare, att socialisera barn och unga in i det samhälle och den 

kultur i vilken de ska leva (ibid., s. 54-55). Tallaksen Rafste menar, och jag instämmer 

helt, att skola och andra samhällsinstitutioners betydelse som socialiseringsarenor under 

                                                 
1
 Se Vestheim 1997, s. 23-27. 

2
 Se t.ex. Thorhauge 1995. 

3
 Se t.ex. Persson 2007, s. 6. 

4
 Jfr Dressman 1997, s. 311: ”Under these conditions a school library may present itself to students as a 

safe but public space – a liminal space – in which individuals can find the freedom to pursue agendas that 

the immediacy of the classroom precludes.” 
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senare år blivit allt större eftersom stora delar av föräldragenerationen förvärvsarbetar. 

Under tiden vistas deras barn i skola, på fritidshem och dagis (Rafste 2001, s.89).    

 

Det råder idag osäkerhet om hur stark bokens ställning egentligen är i det allt mer 

diversifierade medielandskap som många av oss vistas i. I Kulturrådets rapport Om 

läsning – mer eller mindre?: en kommenterande jämförelse av fem läsvanestudier 

argumenteras för att ungdomars läs- och skrivvanor behöver undersökas med nya och 

mer moderna glasögon. Det räcker inte att som tidigare mäta det traditionella 

bokläsandet för att få veta vilken typ av litteratur eller hur mycket av den som 

ungdomar konsumerar. Läsvanestatistiken behöver omfatta också de elektroniska 

medier som i allt större utsträckning blir textbärande. I rapporten lyfts den kreativitet 

fram som man menar kännetecknar dagens unga. De beskrivs som en generation som 

inte nöjer sig med rollen att vara passiva mottagare till det redan färdiggestaltade, utan 

som själva vill vara med och skapa fiktion. Så sker också, till exempel genom rollspel, 

fan-fiction
5
 och lajvande

6
 (Kulturrådet 2004). 

 

Annars visar offentlig statistik sedan en tid på en vikande trend för bokläsandet i de 

flesta åldrar (ibid.). Det är lätt att se på en sådan trend i ljuset av de elektroniska 

mediernas framväxt. ”’Vi lever i en brytningstid’” heter det i rapporten från Kulturrådet. 

Vad jag förstår innebär det att just nu finns ett utrymme att (ny)skapa de förutsättningar 

vi vill ska råda för skönlitteraturen. Jag hoppas genom denna undersökning få veta lite 

mera om hur detta kan gå till. 

 
1.1.1 Problembeskrivning 
I Sverige finns en försvarlig tradition av att från statsmakternas sida avsätta medel för 

att barn och unga ska utvecklas till harmoniska, självständiga individer. I denna process 

anses skönlitteraturläsning spela en viktig roll. Den anses främja fantasin och stärka 

språkutvecklingen. Att ha ett språk att uttrycka sina tankar och känslor på stärker i sin 

tur individens identitet, självkänsla och verklighetsuppfattning (Karnstedt 2000, s. 21).  

 

Tonårsungdomar befinner sig i en känslig fas av sina liv. Den innefattar både behovet 

av närhet till andra människor och behovet av distansering och sökande efter en egen, 

hållbar identitet. Sådana dubbla behov accentueras troligen i mötet med vuxenvärlden, 

som verksamma bibliotekarier tillhör. Att från bibliotekens sida utveckla fungerande 

arbetsmetoder och förhållningssätt till ungdomar kan därför beskrivas som en grannlaga 

uppgift. Det problemområde uppsatsen rör sig inom uppfattar jag som en viktig 

förutsättning för hur väl man kommer att lyckas med en sådan uppgift: De bilder och 

föreställningar som bibliotekarier gör sig av ungdomar bör - i likhet med vad som 

hävdas inom olika receptionsteorier och teorier om kommunikation och förmedling
7
 - 

ha stor betydelse för deras möjlighet att nå fram till dem med sin verksamhet. Fokus för 

denna studie kommer därför att ligga på några gymnasiebibliotekariers upplevelser och 

försanthållanden om ungdomar, om skönlitteraturens roll i deras liv, samt på den egna 

läsfrämjande verksamheten. 

 

 

                                                 
5
 Fan-fiction är egenhändigt skrivna berättelser som bygger vidare på redan skapade fiktioner såsom 

böcker, manga, tv-serier och dataspel. 
 

6
 Lajv är en typ av rollspel.    

7
 Se t.ex. Michail Bachtins teorier om texten som en talakt. Se även de olika kommunikationsteorier som 

legat till grund för användarforskningen inom BoI, och som refereras i Case 2002.  
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1.1.2 Syfte och frågeställningar 
I gymnasiebibliotekens uppdrag ingår att bedriva läsfrämjande verksamhet gentemot 

skolans elever. För att få kunskap om hur denna del av verksamhet motiveras och 

bedrivs, har jag valt att intervjua några gymnasiebibliotekarier med ett enligt egen 

utsago betydande engagemang för det läsfrämjande arbetet. Syftet med uppsatsen är 

således att undersöka dels hur den läsfrämjande verksamheten vid de fem 

gymnasiebiblioteken bedrivs, dels vilka syften och motiv man har med sin verksamhet, 

samt dels hur man ser på ungdomar som specifik användargrupp. Detta uttrycks i 

frågeställningarna: 

                                                                                                                                                                     

- Vilka föreställningar om ungdomar, skönlitteratur och läsning kan man säga ligger 

till grund för den läsfrämjande verksamheten?   

 

- Utifrån vilka syften och motiv bedrivs den läsfrämjande verksamheten?  

 

För att undersöka informanternas uppfattningar om den egna läsfrämjande 

verksamheten har även följande underfråga formulerats: 

 

- Hur beskriver de intervjuade gymnasiebibliotekarierna sina erfarenheter av 

läsfrämjande arbete med gymnasieungdomar och hur uppfattar de dess betydelse? 

 

 

1.1.3 Problemavgränsning  
Ämnet för uppsatsen, förmedling av skönlitteratur till unga, hade kunnat studeras också 

i andra bibliotekskontexter. Då det enligt litteraturen kan betraktas som undantag 

snarare än regel att svenska folkbibliotek arbetar medvetet läsfrämjande mot ungdomar, 

har jag valt att koncentrera intresset till skolbiblioteken.
8
  

 

Under tidig adolescens
9
 ökar den unga individens beroende av kamrater och nära 

vänner, bland annat för att frigörelsen från föräldrarna ska gå mera smärtfritt (Lalander 

& Johansson, s. 17).
 
I samma skede avtar ofta läsintresset (Wåhlin & Asplund Carlsson 

1994, s. 28f.).
 
I gymnasieåldern har de flesta ungdomar nått senadolescensen, vilken 

enligt Lalander och Johansson kännetecknas av ”ökad psykologisk integration … och 

ett ökat oberoende av föräldrar och vuxna”. Beroendet av kompisar och gängtillhörighet 

avtar och den unge ”… blir friare att välja sin väg i livet” (ibid.). Då jag personligen tror 

att skönlitteraturen spelar eller kan spela stor roll för många i gymnasieåldern, har jag 

bestämt mig för att undersöka gymnasiebibliotekens läsfrämjande arbete. Det är alltså i 

detta sammanhang jag kommer att studera mitt ämne; dels ur ett bibliotekarie-

perspektiv, dels i en gymnasiekontext. 

 

Studien avgränsar sig även tematiskt gentemot förmedling av musik och film. Att musik 

och film liksom skönlitteraturen spelar en viktig identitetsskapande roll för många 

ungdomar pekar bland andra Lalander och Johansson på (passim). Men där ett musik- 

eller filmintresse ofta uttrycks i olika gruppgemenskaper (man är antingen indievän, 

hiphopare eller punkare) finns i läsandet en avskild eller individuell aspekt som för 

                                                 
8
 Se t.ex. Spejare 1998, s.3. 

9
 Adolescens är ett psykoanalytiskt begrepp som betecknar människans inre utveckling och 

mognadsprocess under övergångsåldern från barn till vuxen (källa NE). Den tidiga adolescensen omfattar 

det ungefärliga åldersspannet 12-14 år. Senadolescensen sträcker sig från cirka 16 till 18 års ålder. 
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många kan vara lika viktig. Med Merete Mazzarellas uttryck kan litteraturen vara en 

plats ”där man aldrig är ensam”.
10

  

 

I de fall studiens informanter har erfarenhet av läsfrämjande arbete från andra 

bibliotekskontexter, väljer jag att se dem som en otvetydig tillgång för studien. De kan 

tolkas som att informanterna därmed besitter en bredare och/eller djupare förtrogenhet 

med uppsatsens ämne, vilket måste ses som positivt så länge fokus hålls kvar vid mina 

egna frågeställningar. Jag har vid behandlingen av intervjumaterialet inte tagit någon 

särskild hänsyn till vilka studieinriktningar de olika skolorna bedriver. Samtliga skolor 

utom en, som saknar renodlade yrkesprogram, har en bred repertoar av teoretiska och 

mer yrkesinriktade studieprogram. Det borgar för att informanterna arbetar läsfrämjande 

med elever som har olika bakgrund, intressen och behov vilket också angavs som en 

förutsättning i samband med problemformuleringen.
11

 Storleksmässigt ligger samtliga 

skolor rätt nära varandra; de har alla mellan ett- och tvåtusen elever. Gymnasieskolor 

från storstadsregioner, städer och mindre orter finns representerade. Geografiskt tillhör 

inte någon av dem samma län. De deltagande bibliotekarierna kan därför inte anses ha 

eller ha haft något avgörande inflytande på varandras verksamheter. Det i sin tur gynnar 

studiens validitet (Bryman 2002, s. 257). 

 

1.1.4 Viktiga begrepp/begreppsdefinitioner 
Läsfrämjande verksamhet avser de riktade insatser vid bibliotek, skola och andra 

organisationer som syftar till att öka läsandet i delar av befolkningen. En prioriterad 

grupp är oftast barn och ungdomar. Till de vanligaste metoderna hör boksamtal, 

bokprat, högläsning, boktips, bokgåvor, läsecirklar och litteratursamtal. Sedan 1997 

stöds skol- och folkbibliotekens läsfrämjande verksamhet ekonomiskt via bidrag från 

Kulturrådet. Exempel på andra finansiärer är kommun, landsting liksom privata och 

offentliga stiftelser. (Läsfrämjande - förnyelse behövs! 2008) 

 

Läsfrämjande arbete, läsfrämjande åtgärder, läsfrämjande insatser används i 

förekommande fall synonymt med begreppet läsfrämjande verksamhet. 

 

Begreppet ungdom är vitt och omdiskuterat. I uppsatsen låter jag det beteckna dels det 

fysiologiska ålderspannet mellan tolv och tjugo år, dels den inre verklighet som enligt 

psykologisk forskning kännetecknar dessa åldrar (Lalander & Johansson, s. 16-20). 

Unga, ungdomar och tonåringar används synonymt om individer i dessa åldrar.  

I den teoribildning av Thomas Ziehe som ingår i uppsatsen har begreppet ungdom en 

betydligt vidare definition. Men eftersom han i sina texter rör sig på en väldigt generell 

nivå har jag inte sett några problem med att kombinera den definitionen med min egen.  

 

Med skönlitteratur menar jag gestaltande litteratur, dvs. litteratur skriven med någon 

form av konstnärlig ambition. Då jag talar om böcker är det oftast skönlitterära böcker 

som avses vilket jag hoppas framgår av sammanhanget.  

 

Med läsning menar jag skönlitteraturläsning. På samma sätt står litteratur för 

skönlitteratur. Man vet att människor vid läsning av facklitteratur kan ha upplevelser 

som liknar dem skönlitteraturen avser att ge.
12

 För att underlätta tydliga frågeställningar 

och för att skönlitteraturen trots allt är den litteraturform man brukar förknippa med 

                                                 
10

 Se Mazzarella 1999. 
11

 Se s. 1. 
12

 Se t.ex. Furhammar 1997 och Roswall & Westerberg 2006.         
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litterära upplevelser och identitetsteman, har jag valt att koncentrera studien kring 

enbart denna.  

 

Begreppen föreställning, bild, syn och försanthållande används synonymt i betydelsen 

grundläggande (ofta omedveten) uppfattning om något, medan jag låter begreppet 

uppfattning stå för en mera medveten ståndpunkt eller åsikt om någon eller något.  

 

1.1.5 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 gås först ett litet urval av forskningen igenom för att ge en ämnesmässig 

bakgrund till studien. I kapitel 3 finns en presentation av de båda teoriinriktningar som 

kommer att utgöra underlaget för min egen tolkning av intervjumaterialet. Kapitel 4 

redogör för de överväganden och tillvägagångssätt som jag haft i samband med 

materialinsamlingen. I kapitel 5 tecknar jag först en kort bakgrundsbild av 

informanterna och deras läsfrämjande verksamhet. Därefter presenteras resultatet av 

min analys av intervjumaterialet, som även speglas i delar av den tidigare redovisade 

forskningen. Kapitel 6 ägnas åt att diskutera de viktigaste resultaten från analys- och 

tolkningsarbetet, främst mot bakgrund av Rosenblatts och Ziehes teorier. Kapitel 7 

innehåller så en sammanfattning av uppsatsen i dess helhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7 

2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång  
Här redovisas aktuell och relevant forskning kring de aspekter av gymnasiebibliotekens 

läsfrämjande verksamhet som uppsatsen behandlar. Det sker dels i tematisk, dels i 

kronologisk ordning.   

 

2.1 Forskning om skolbibliotek, litteraturförmedling samt 
läsfrämjande verksamhet bland unga  
I Litteratursociologi – en antologi (1995) skriver Jens Thorhauge om skönlitterär 

förmedlingsverksamhet på folkbibliotek. I likhet med Tveit (se nedan) tar han upp 

litteraturförmedlingens teoretiska och praktiska konsekvenser. Från ett resonemang om 

olika läsarters förhållande till textgenrer, och det omvända, förs man som läsare vidare 

till förefintliga metoder för direkt och indirekt förmedling av litteratur. Thorhauge 

synliggör här behovet av bibliotekarieutbildades yrkeskompetens i just 

förmedlingssituationen väl. Det kan handla om att lyfta fram den litteratur som media 

och allmänhet av olika skäl drar förbi, eller om att synliggöra äldre, bra litteratur. Behov 

som växer i takt med att bokutgivningen och bibliotekens samlingar växer, och med att 

bildmedier alltmer tävlar om människors uppmärksamhet (Thorhauge 1995, s. 180f.). 

Texten är en appell för en mer aktiv och gediget litteraturkunnig förmedling på våra 

allmänna bibliotek. Den gör dessutom upp med äldre tiders idealbild av ”den neutrale 

bibliotekarien” och ser hellre en bibliotekarie med starkt engagemang för både 

litteraturen och dess läsare (ibid. s. 175f.). 

 

Mark Dressman är pedagog med forskningsinriktning på läs- och skrivkunnighet bland 

barn och unga. I artikeln ”Congruence, resistance, liminality: reading and ideology in 

three school libraries” (1997) undersöker han de diskurser som tre amerikanska 

skolbibliotek är inskrivna i. Här är de stora teoretiska perspektiven i svang: 

bibliotekshistoriska, socioekonomiska och sociolingvistiska. Det är en ingående och 

pregnant studie av de ekonomiska, sociala och kulturella värderingar som i praktiken 

förs vidare via biblioteket och dess bibliotekarie till skolans elever. Det är inte utan att 

man reagerar på studiens resultat: i bara en av de undersökta skolorna har bibliotekarien 

skapat en atmosfär där eleverna är fria att använda biblioteket på ett självständigt och 

för dem meningsskapande sätt. I de övriga två styrs eleverna i sitt biblioteksanvändande 

antingen för hårt mot skolans officiella värderingar. Eller skapas hos dem ett paradoxalt 

biblioteksmotstånd. Det senare till följd av att dessa elever, som tillhör en fattigare 

stadsdel, av bibliotekarien inte anses kapabla att använda biblioteket på ett för dem 

meningsfullt sätt. En viktig slutsats som kan dras av studien är att det inte är 

bibliotekariens utbildnings- eller ambitionsnivå som avgör hur eleverna kommer att 

uppfatta och förhålla sig till sitt skolbibliotek. Det avgörande är istället med vilken 

öppen- och vidsynthet som bibliotekarien förmår möta dem och deras synpunkter på 

biblioteket och dess funktion.  

 

I kandidatuppsatsen Vad är läsfrämjande?: en jämförande textstudie av synen på 

läsning och läsfrämjande åtgärder under tre decennier (1998) synas begreppet 

läsfrämjande och vad detta kommit att stå för under olika tidsperioder. En kortfattad 

genomgång ges av hur folkbibliotekens läsfrämjande arbete har motiverats under 1970-, 

80- och 90-tal. Även politiska utredningar och initiativ ges utrymme i uppsatsen, vilket 

gör att mer eller mindre tydliga samband mellan de olika intressenterna i ”bokvärlden” 

(främst bibliotekarier, förläggare och politiker) lyfts fram på ett förtjänstfullt sätt. 

Studien visar på att en förskjutning skett i synen på hur läsning kan eller ska motiveras. 
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Från att på 1970-talet ha betonat nytto- och kvalitetsaspekter hos litteraturen talar man 

under 1990-talet mest om själva läsupplevelsen och om att skapa ”läslust” hos enskilda 

läsare. Uppsatsförfattaren tolkar det som att man från bibliotekariers och andra 

professionellas sida har närmat sig läsaren och läsarens behov samt under en period 

(1990-tal) även velat tillmötesgå läsarens önskemål och efterfrågan (Bengtsson 1998, s. 

22). Hon betonar även att den klassiska motsättningen mellan kvalitet och popularitet 

ofta inte upplevs som en sådan av läsarna, och att litteratur ur båda traditionerna därför 

bör tolereras på biblioteket (ibid., s. 30).   

 

Elisabeth Tallaksen Rafste genomförde i slutet av 1990-talet omfattande fallstudier vid 

två norska gymnasieskolor. Syftet var att undersöka den betydelse som eleverna där 

tillmätte skolbiblioteket för sin dagliga vistelse på skolan. I avhandlingen Et sted å laere 

eller et sted å vaere?: En case-studie av elevers bruk og opplevelse av skolebiblioteket 

visar hon att svaret på den frågan varierar; utifrån bland annat elevernas 

studieinriktning, kön och umgängessätt och vanor i skolan (Rafste 2002, kapitel 6-7). 

Avhandlingen analyserar elevernas vistelse i skolan – den mer formella i klassrummet 

och den mer informella i biblioteket – i ett vidare socialiseringsperspektiv, inspirerat av 

Anthony Giddens struktureringsteori och olika former av socialisationsteori. I enlighet 

med ett sådant perspektiv är skolan en av samhällets viktigaste arenor för barn och 

ungas socialisering in i vuxenlivet. Denna uppgift ses som skolans överordnade (ibid., 

kapitel 3-4). Det är också detta socialiseringsperspektiv som tillsammans med dess 

elevperspektiv gör studien värdefull för min egen. Boken ger dessutom en god bild av 

skolbibliotekets vardag och atmosfär och av hur protagonisterna själva – 

gymnasieungdomar av idag - upplever och förhåller sig till sitt bibliotek. De delar som 

berör elevernas frivilliga läsning är tyvärr väldigt magra. Enligt författaren är 

förklaringen enkel: eleverna lånar inte skönlitteratur för eget bruk annat än i 

undantagsfall (ibid., s. 317f., s. 364f.).  

 

I Åse Kristine Tveits Innganger: om lesing og litteraturformidling (2004) belyses 

bibliotekariens och litteraturförmedlarens arbetsfält ur olika perspektiv, praktiska såväl 

som teoretiska. Boken utgår från folkbiblioteksarbete, men innehåller så allmängiltiga 

fakta om läsare, läsarter och metoder för förmedling och vägledning i litteratur, att den 

måste vara angelägen för alla typer av bibliotek och även andra aktörer på 

bokmarknaden. En särskild förtjänst med boken är att den har ett framåtsyftande 

perspektiv. Det kommer bland annat till uttryck i avsnitten om litteraturförmedling och 

litteraturcirklar på nätet (Tveit 2004, kapitel 11).         

                               

Magisteruppsatsen Gymnasiebibliotekarier och skönlitteratur: en studie av 

gymnasiebibliotekariers uppfattningar om arbetet med förmedling av skönlitteratur på 

gymnasieskolan (2006) har frågeställningar som liknar mina egna då den undersöker 

åtta gymnasiebibliotekariers syn på det egna läsfrämjande arbetet. Litteraturavsnittet, 

uppdelat på bakgrundslitteratur, tidigare forskning och övrig litteratur, redogör för 

betydelsefull information om elevers läsvanor, gymnasiebibliotekariers arbetsvillkor 

samt för de styrdokument som skolbiblioteket har att följa. Flera litteraturbidrag 

poängterar att samarbetet mellan lärare, bibliotekarie och skolledning är av avgörande 

betydelse för med vilken framgång det läsfrämjande arbetet kan bedrivas i skolan. 

Påfallande ofta hålls dock skolbiblioteket utanför den innersta kretsen i arbetet med att 

planera elevernas undervisning (Nilsson & Önner 2006, s. 13). Intervjuundersökningens 

resultat redovisas i enlighet med dess fenomenografiska ansats i skilda 

beskrivningskategorier. Här framkommer bland annat att det finns avsevärda skillnader 
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i hur aktiva de tillfrågade gymnasiebibliotekarierna är i det läsfrämjande arbetet (ibid., 

kapitel 5.5).  

 

Cay Corneliuson från Kulturrådet diskuterar i en tvåsidig artikel i Biblioteksbladet 

”Läsfrämjande arbete för barn och unga i en digital tid” (2007). Han pekar på att 

digitala medier, som brukar ses som konkurrenter om barn och ungas lästid, istället visat 

sig öka deras lästid men inte alltid av pappersböcker. Enligt en kunskapsöversikt av 

Kerstin Rydsjö och Anna-Carin Elf
13

 som Corneliuson hänvisar till kan dock en tudelad 

utveckling skönjas: de redan läsvana läser mera medan de läsovana läser mindre, sett i 

relation till annan medieanvändning. I en rapport från Kulturrådet
14

 som hänvisas till i 

artikeln konstateras att det högfrekventa läsandet i bokslukaråldern samt högläsningen 

för små barn har minskat. 

Rydsjö och Elf drar slutsatsen att det därför nu behövs fler målinriktade insatser för 

ungdomar som aldrig läser och för de barn som saknar någon som läser högt för dem. 

Ytterligare en undersökning som Corneliuson refererar till visar att skolans inriktning på 

kvantitativ läsning leder till mekanisk läsning i meningen läsfärdighet snarare än 

läsförståelse. I samma studie konstateras att skolan har svårt att ta tillvara elevernas 

egna livserfarenheter och medieanvändning i samband med läsningen. Det är också 

sällan som man använder sig av gestaltande eller skapande aktiviteter i anslutning till 

det lästa. I artikeln berörs även den delikata problematiken kring skolans mer 

nyttoinriktade syn på läsfrämjandet och folkbibliotekens delvis annorlunda mål med 

verksamheten.  

 

2.2 Forskning om tillägnelsen av skönlitteratur samt 
skönlitteraturens möjliga betydelse för unga  
I The power of reading: insights from the research (1993) argumenteras för ‘free 

voluntary reading’ - fritt vald läsning - under skoltid. Här redovisas forskning som 

samstämmigt lyfter fram denna ”fria” metod så som framgångsrik då det gäller att skapa 

språkförståelse och grundläggande läs- och skrivförmåga hos barn. Metoden bygger på 

tanken att den fria, lustfyllda läsningen per automatik utvecklar barns språk. Det samma 

gäller vid inlärning av ett främmande språk (Krashen 1993, kapitel 1). Det som 

fascinerar här är att en så tydlig nyttoaspekt kan läggas på det som brukar benämnas 

fritidläsning; den fria och lustfyllda läsningen som i barndomen traditionellt alltid 

placerats utanför skolans och undervisningens domäner.  

  

Gunilla Molloy har i avhandlingen Läraren, litteraturen och eleven: en studie om 

läsning av skönlitteratur på högstadiet (2002) på nära håll följt litteraturundervisningen 

i fyra svenska högstadieklasser. Intresset rör vad som händer i mötet mellan lärare, text 

och elev då man gemensamt läser och diskuterar olika skönlitterära texter. Egna 

observationer och intervjuer analyseras utifrån framför allt didaktisk teori
15

, 

litteraturvetenskaplig receptionsteori och genusteori. Molloy visar här att 

litteraturundervisningen sällan lyckas nå eleverna, trots att de många gånger är 

intresserade av den. Molloy, själv lärare, rör sig vant bland undersökningspersonerna 

och deras synpunkter på den lästa litteraturen och vad som utspelar sig i klassrummet. 

Hon problematiserar skolmiljöns betydelse och ställer sig frågan hur relationsklimatet i 

                                                 
13

 Rydsjö & Elf 2007. Studier av barn- och ungdomsbibliotek: En kunskapsöversikt.  
14

 Om läsning – mer eller mindre: En kommenterande jämförelse av fem läsvanestudier. Rapport från 

Statens Kulturråd, 2004-11-05. 
15

 Didaktik är läran om undervisning (Källa: Nationalencyklopedin.se) 



 

 

 10 

klassen påverkar elevernas möjligheter att öppna sig för de olika texterna och att dela 

med sig av sina läsupplevelser och tankar kring dem (Molloy 2002, s. 148). 

Genuspraktiken, förhållandet mellan klassens flickor och pojkar, som ”… i en del 

klasser kan dominera över de bästa litteraturpedagogiska intentioner…” problematiseras 

likaså (ibid., s. 259).” Bokens beskrivningar av eleverna och deras olika läsupplevelser 

ger ett lyhört och kompetent intryck. Genom en rad exempel visar Molloy på hur 

svenskämnets ofta motstridiga och vagt formulerade syften försvårar för eleverna att ta 

till sig av och utvecklas i mötet med litteraturen. Lärarna å sin sida prioriterar så gott 

som undantagslöst den efferenta
 
läsningen på bekostnad av den estetiska, personligt 

förankrade och därigenom utvecklande läsningen (Molloy 2002, s. 310-313).
16

 
 

 

Maria Ulfgard har i avhandlingen För att bli kvinna – och av lust: en studie i 

tonårsflickors läsning (2002) gjort läsarundersökningar bland sammanlagt tjugo flickor 

i åldern 15-16 år. Flickorna har hon omsorgsfullt valt ur olika typer av livsmiljöer så att 

deras bakgrund skiljer sig i fråga om framför allt social, religiös, geografisk och etnisk 

tillhörighet.  

Ett syfte har varit att undersöka fritidsläsningens situerade karaktär och det egna livets 

betydelse för tonårsflickors reception av skönlitterära texter. Ulfgard, som är 

litteraturvetare, förankrar sina resultat i en lång rad teorier; från receptionsforskning och 

textanalys till Pierre Bourdieus teori om det kulturella kapitalets och habitus-begreppets 

inverkan på vad och hur vi läser. Ett annat genomgående undersökningstema har varit 

hur litteraturläsning kan bidra till flickors genuskonstruktion. Slutligen relaterar Ulfgard 

sina resultat till skolans litteraturundervisning där hon bland annat vill se mera av 

populärlitteratur i klassrummen och att den kanoniserade litteraturen, likaväl som annan 

litteratur, underkastas en ideologikritisk granskning utifrån unga människors perspektiv 

(Ulfgard 2002, s. 340f.).  

Det Ulfgard med sin studie kunnat visa är att flickornas receptioner av de tre 

undersökningsromanerna i första hand är individorienterade, men att de även styrs av 

olika strukturella faktorer (kulturella, sociala och skolkulturella). Den läskultur
17

 som en 

flicka ingår i har således betydelse, men är inte avgörande för hennes tolkning av en 

skönlitterär text (ibid., s. 326). Vanligt förekommande bland flickorna är olika typer av 

identifikatoriska läsarter (ibid., s. 291f., s. 328). Andra läsarter som Ulfgard ser i sitt 

material är den modersorienterade läsarten och den modersidentifierande läsarten (ibid., 

s. 331). Vid flickornas läsningar sker dessutom ett möte mellan romanens 

genuskonstruktion och flickornas egen. Flickorna kan leva sig in i den kvinnliga 

protagonistens roll och använda den som förebild i det egna livet. Däremot ifrågasätts 

sällan romanernas underliggande ideologi eller genuskonstruktion på ett mera medvetet 

plan (ibid., s. 330-333). Vidare är lustfaktorn, som här kan kopplas till vissa populära 

teman och till en spännande handling, viktig för flickornas läsning och reception av de 

tre romanerna (ibid., s. 333-334, s. 346).  

 

I När pojkar läser och skriver (2007) problematiseras det motstånd till 

skönlitteraturläsning som pojkar i högstadieåldern ofta ger uttryck för. Jämsides med 

                                                 
16

 För en förklaring av begreppen efferent och estetisk läsning, se uppsatsens teorikapitel under 3.1.1. 
17

 Ulfgard utgår i sin användning av begreppet läskultur (läsvanor, preferenser, receptioner etc.) från 

Anthony Giddens definition av kultur. Denne menar att människor inom de gemenskaper de befinner sig 

utvecklar gruppens kultur, som rymmer värderingar och normer och människors livssätt i ett samhälle. 

Gruppens kultur - här läskultur - kan skilja sig åt mellan olika grupper av individer (Ulfgard 2002, s. 

145). 
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detta motstånd behärskar de en rad andra former av literacy
18

, som skolans läs- och 

skrivpraktik däremot inte omfattar. Genom att lyfta in dessa alternativa literacies i 

undervisningen så kan skolan bjuda in och engagera dessa elever.  Författaren föreslår 

således att olika textvärldar får mötas inom ett vidgat textbegrepp i skolans 

litteraturundervisning (Molloy 2007, s. 150f.). Sin ståndpunkt förankrar hon i de två 

uppdrag som hon menar är skolans grundläggande: att erbjuda eleverna tillbörlig 

kunskap och en demokratisk kompetens. 

Av boken framgår att de läsovilliga pojkarna däremot gärna är med och diskuterar 

böckernas olika teman. Enligt Molloy kan en möjlig väg därför vara att man tar fasta på 

`det demokratiska samtalet’, där olika uppfattningar respekteras och tillåts brytas mot 

varandra, som en metod att arbeta med texternas innehåll. I gemensamma samtal kan 

eleverna lära sig ta intryck av varandras uppfattningar och i bästa fall återvända till 

texten för en förnyad och mera fullödig tolkning. I gruppsamtalet finns en dynamik som 

olika elever tar till sig på olika sätt, men som enligt samfälld forskning ger optimala 

förutsättningar för lärande (ibid., s. 30). Studien nyanserar och förklarar bilden av 

pojkar i en viss ålder som icke-läsare. Det nära sambandet läsa-tala-skriva kommer väl 

fram i beskrivningen av hur klassen arbetade med texter och av hur pojkarnas attityder 

sakta men säkert förändrades under de tre år som studien pågick. 

 

I Varför läsa litteratur?: Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen 

(2007) granskas hur skönlitteraturläsning i skolan av tradition har motiverats i grund- 

och gymnasieskolans läroplaner, vid lärarutbildningarna och vid universitetens 

litteraturvetenskapliga institutioner. Här ges förslag på nya legitimeringar av 

litteraturläsningen som skulle kunna fungera i dagens samhälle. Det handlar då om att 

lyfta fram litteraturen som främjare av demokratiska värden (Persson 2007, s.248).
19

 

Det handlar om att litteraturen kan utveckla människors ’narrativa fantasi’, som 

beskrivs som ”förmågan att skifta perspektiv och synvinkel, att se sig själv i den andre 

och den andre i sig själv”(ibid., s. 257). Och det handlar om ’kreativ läsning’. Med 

utgångspunkt i särskilt Martha Nussbaums och Louise Rosenblatts teorier om läsning 

propageras för denna läsart, eftersom den anses kunna ”kombinera inlevelse med 

distansering”, personlig läsning med kritisk (ibid., s. 268). Slutligen framhålls 

litteraturens klassiska, estetiska värde och dess tillgång till ett ”öppnare och friare 

formspråk” som förmår gestalta ”det osäkra, ofärdiga, motsägelsefulla och 

mångtydiga”, som en omistlig del av människans kunskap om världen (ibid., s. 275). 

Ämnet i boken hålls på en i mitt tycke abstrakt nivå och dess formuleringar bär 

expertisens tydliga signum. Den återspeglar därmed den litteraturens höga status som 

enligt författaren blivit en anakronism och ett problem i dagens mångkulturella, 

postmoderna samhälle (ibid., s. 220f.).   

 

I artikeln ”The complex world of adolescent literacy: myths, motivations, and 

mysteries” (2008) görs en omfattande analys av tonåringars läsmönster med hänsyn till 

textgenre, medieform, frekvens i läsningen och en rad andra illustrativa parametrar. 

Studien utgår ifrån antagandet att ungdomars läsintresse lika väl som det närs av skola 

och bibliotek också skapas i miljöer och sammanhang helt utanför dessa institutioner. 

Studien ger ett modernt intryck i det att den inlemmar så gott som samtliga idag 

                                                 
18

 ”Inom läsforskning används begreppet literacy för att beskriva det komplicerade förhållandet mellan 

läskunnighet, läsförståelse, olika textgenrer och olika språkliga praktiker. En modern form av literacy, 

som de flesta unga behärskar bättre än sina föräldrar och lärare, är till exempel sms-ande och chattande” 

(Molloy 2007, s. 14). 
19

 Jfr Molloy 2002, s. 317-320. 
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tillgängliga elektroniska medier, sida vid sida med mer konventionella såsom film, tv 

och tryckta texter. Bärande begrepp är adolescens, läs- och skrivkunnighet samt hur 

denna i praktiken utvecklas hos unga människor. Till ett sociokulturellt perspektiv fogar 

författarna ett - i jämförelse med traditionell läsforskning - kritiskt perspektiv när de 

hävdar att: 

… makt, identitet och förmedling spelar stor roll för vilkas [min kursivering] sociala och kulturella 

praktiker
20

 som värdesätts – och, därmed, vilkas läs- och skrivpraktiker som värdesätts och vilkas 

som inte gör det. Läs- och skrivförmåga är inte bara en social praktik vilken som helst, utan en 

som fordrar förståelse för en mängd koder – symboliska, visuella, muntliga och kroppsliga…
21

 

(Moje et al. 2008, s. 109) 

Det att läsa och skriva tolkas här således ur ett vidare kontextuellt perspektiv där man 

ser på den funktion som läsningen fyller i tonåringens hela tillvaro. De flesta tonåringar 

undergår en stark kognitiv och emotionell utveckling. Studien visar att olika läs- och 

skrivpraktiker främjas då ungdomar sluter sig samman i grupper, och att läsande och 

skrivande kan generera värdefullt ’socialt kapital’ för den unga människan. Begreppet 

socialt kapital kan kopplas till begreppet identitet - det handlar om att utveckla och 

stärka denna i den egna livssituationen. Studien visar också - i strid med etablerade 

uppfattningar - att ungdomar även uppskattar och tar till sig de verk som skolan 

undervisar om. De gör ingen skillnad på vem som förmedlat texterna till dem utan det är 

innehållet som räknas. Slutligen har sambandet mellan tonåringarnas läs- och 

skrivvanor och deras skolprestationer undersökts. Här finns i huvudsak ett bevisat 

samband: romanläsning påverkar betyget i engelska språket positivt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Begreppen social och kulturell praktik härrör från sociokulturell teori. 
21

 Jfr Ziehe (1993) och Buckingham (2000). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
För att göra det möjligt att besvara studiens frågeställningar har jag valt ut två skilda 

teoretiker. Jag har valt dem dels för att de ligger nära mitt eget sätt att se på 

studiefenomenet ungdomar, litteratur och läsning, dels för att de väl ramar in det 

betydelsebärande sammanhang som uppsatsen utforskar. I detta kapitel kommer deras 

teorier först kortfattat att beskrivas. Därefter kommer teoriernas relevans för studien och 

dess frågeställningar helt kort att dryftas.  

 

3.1 Reader-response criticism    
Under 1900-talet tog litteraturforskningen en ny vändning då den alltmer började 

intressera sig för frågor om läsarutbyte och hur läsaren i sin position bidrar till att skapa 

betydelsen hos ett litterärt verk. Tidigare hade författaren, den historiska och kulturella 

kontexten kring denne och verket, och naturligtvis verket i sig, varit oomtvistade 

centrumpunkter i litteraturforskningen. Det kom de även fortsättningsvis att vara, men 

en ny intressegren tog alltså fasta på vad som händer i mötet mellan en text och en 

enskild, icke skolad läsare. En rad skilda litteraturteorier kunde växa fram utifrån 

sådana nya frågeställningar. De hade det gemensamt - trots stora inbördes skillnader - 

att de ifrågasatte verkets givna auktoritet över läsaren. Diskussionen om var gränsen går 

mellan verket och dess mottagare, mellan betydelsefulla inomtextliga komponenter och 

komponenter som snarare hänför sig till läsaren och dennes livskontext, blev plötsligt 

intressant för litteraturforskningen.  

 

De teoretiska infallsvinklar på litteratur som sålunda relaterar texten till läsaren snarare 

än läsaren till texten kallas med ett gemensamt namn för reader-response criticism, eller 

på svenska för läsarorienterad kritik (Ulfgard 2002, s. 19).  Från början var det den 

nykritiska tolkningstraditionen som man i opposition formerade sig utifrån (Tompkins 

1980, s. ix). Under 1900-talets andra hälft fick reader-responserörelsen förnyad näring. 

Man vände sig då mot den strukturalistiska skolans tendens att reducera litteraturens 

samtliga betydelsefulla drag till inomtextliga komponenter, till tecken och grammatiska 

mönster i texten (Tompkins 1980, s. xiii).  

 

Wolfgang Iser, en av reader-responserörelsens företrädare, beskriver läsningen som en 

dynamisk process där läsarens uppgift är att fylla i de oklarheter eller ”luckor” som 

författaren har lämnat kvar i texten. Verkets fulla mening nås alltså först i mötet med en 

enskild läsare. Utifrån den egna tolkningsrepertoaren förvandlar denne texten till en 

helhet; till ett litterärt verk. Iser betonar dock att det fortfarande är verkets författare 

som avgör vilka tolkningar som är möjliga att göra: ”Textens meningar kan vara många, 

de kan till och med vara oändliga, men de finns alltid närvarande som embryon i verket, 

föreslagna av det, kringgärdade av det, och slutligen möjliga att spåra till det.” 

(Tompkins 1980, s. xv) 

 

Andra reader-responseforskare, som Jonathan Culler, lyfter å sin sida fram den 

normativa tolkningsgemenskapen och de litterära tolkningskonventionernas inflytande 

på den enskilde läsarens reception av ett litterärt verk. Genom att utveckla den egna  

’litterära repertoaren’ kommer läsaren närmare en sorts allmän litterär repertoar, och lär 

sig hur en acceptabel tolkning kan se ut. Av detta följer att särskilt den innovativa och 

formmässigt nya litteraturen blir betydelsefull eftersom den får en kullkastande effekt 

på läsaren. Den experimentella litteraturen kan därigenom vidga läsarens litterära och 

allmänna tolkningsrepertoar, och i slutändan rentav dennes medvetenhet om sig själv, 
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menar Culler (Tompkins, s. xviii). Andra av reader-responsekritikens mer kända 

företrädare är Georges Poulet, Stanley Fish och Norman Holland, samtliga verksamma 

under 1900-talets andra hälft. 

 
3.1.1 Louise Rosenblatt och läsningen som en transaktionsakt  
Louise M. Rosenblatt, amerikansk litteraturvetare och socialantropolog, skrev redan 

1938 sin sedermera allt mer inflytelserika bok Literature as exploration
22

. Titeln 

indikerar en syn på läsningen som en personligt färgad erfarenhet och som en möjlighet 

att vidga det egna erfarenhetsrummet. Den indikerar också ett synsätt där det litterära 

verket utvecklas under en läsares ögon
23

. Det är betoningen på läsakten som en unik 

händelse, ett möte mellan läsare och text som aldrig blir detsamma från gång till gång, 

som är betecknande för Rosenblatts s.k. transaktionsteori (Rosenblatt 1995, s. 235). Hon 

betonar att litteraturen, liksom livet, är dynamisk till sin karaktär. 

 

Utifrån de egna erfarenheterna som lärare i litteratur talar sig Rosenblatt varm för en 

levande litteraturundervisning, där mötet mellan text och elev tillåts stå i centrum. För 

henne är den ’estetiska läsarten’ en förutsättning för att läsaren alls ska komma in i det 

litterära verkets textvärld (ibid., s. 11f.). Med en estetisk läsart avser Rosenblatt det 

personligt förankrade och upplevelsemättade sättet att läsa. Läsarens uppmärksamhet 

riktas då mot de affektiva sidorna av det egna medvetandet. Av blandningen av  

”… förnimmelser, känslor, föreställningar och idéer byggs den upplevelse som utgör 

berättelsen eller dikten” (ibid., s. 41). Det är enligt Rosenblatt i denna ”ställföreträdande 

upplevelse” som ett intresse, en förståelse och en känsla för litteraturen kan uppstå hos 

en person. En sådan djupare, inre beredskap att tolka litterära (och verkliga) upplevelser 

kallar Rosenblatt för ’estetisk’ respektive ’litterär känslighet’(ibid., s. 53f.).  

 

Mot den ’estetiska läsarten’ ställer Rosenblatt den ’efferenta läsarten’ vilken utgår från 

de mer analytiska delarna av läsarmedvetandet. Läsaren riktar då sitt intresse främst mot 

idéinnehållet och de strukturella och språkliga särdragen i verket (ibid., s. 41). 

Rosenblatt nämner rytm, bildspråk, metaforik och stilavvikelser som exempel. En läsart 

som syftar till att beskriva ett litterärt verk utifrån sådana, mer objektivt iakttagbara 

egenskaper kallar Rosenblatt för icke-litterär. Den ’estetiska läsarten’ ser hon istället 

som litterär (ibid., s. 235). Vid all läsning aktiveras både de affektiva och analytiska 

delarna av läsarmedvetandet, men med olika grad av betoning. Detta till trots är det 

regelmässigt den ’efferenta läsarten´ som premieras i skolornas litteraturundervisning 

(ibid., s. 53f.).  

 

Hur kommer det sig då att Rosenblatt karakteriserar den ´estetiska läsarten´ såsom mer 

betydelsefull än den ’efferenta’? Det är i sammanhanget viktigt att minnas att Literature 

as exploration är skriven på 1930-talet, dvs. långt innan våra dagars pedagogiska 

metoder togs i bruk. Samtidigt är det vid läsningen slående hur dess framträdande idéer 

ter sig giltiga också idag. Att all form av djupare intresse tar sin början hos den enskilda 

människan tycks ganska självklart. Konstens och litteraturens roll i att stödja unga 

människors känslomässiga utveckling förbises likväl ofta i den formella 

skolundervisningen, trots att deras känslomässiga utveckling måste ses som minst lika 

viktig för ett starkt och lyckligt framtida liv som den rent intellektuella (Rosenblatt, s. 

136- 145). Till och med är det så, hävdar Rosenblatt, att konstens och litteraturens 

                                                 
22

 I svensk översättning: Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (1995) 
23

 Se t.ex. Rosenblatt 1995, s. 214: ”Texten presenterar dessa ord i ett nytt och unikt mönster. Av dem kan 

han [läsaren; min anm.] nu forma en ny upplevelse, det litterära verket.” 
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speciella förmåga att beröra människors djupaste tankar och känslor inför livet kan 

hjälpa dem att se på de egna livsomständigheterna ur helt nya och andra perspektiv 

(Rosenblatt, s. 32). Att litteraturen kan bidra till utveckling och frihet för den som så 

vill, tycks därmed stå ganska klart. Samtidigt är det min erfarenhet att litteraturen också 

kan bekräfta människor i de upplevelser och perspektiv som de redan har. 

 

Litteraturens vad man kan kalla för sociala potential bör enligt Rosenblatt ges en lika 

självklar plats i litteraturundervisningen som de olika formella kunskaperna om den (s. 

139). Hon menar att litteraturens estetiska kvaliteter blir tomma och innehållslösa om 

inte dess sociala, psykologiska och etiska innebörder samtidigt uppmärksammas. I 

realiteten kan man inte skilja ett verks innehåll från dess form, hävdar Rosenblatt. Hon 

skriver:  

Å ena sidan blir en fokusering på abstrakt verbalisering, på intellektuella begrepp utan rötter i 

konkreta sinnliga upplevelser, förgörande för mottagligheten för litteraturen. Å andra sidan går det 

bara att förnimma bilder, form, struktur, hela litteraturens sinnliga lockelse, till fullo ur den 

sammansatta livskänslans perspektiv. Känslighet för litterär teknik bör vara kopplad till känslighet 

för mänskliga glädjeämnen och bedrövelser, ambitioner och nederlag, förbrödring och konflikter. 

(ibid., s.54) 

För att hjälpa unga människor utveckla en levande känsla för litteratur krävs därför både 

kännedom om litteraturen och de ungdomar som ska läsa den. Förmedlaren måste ”… 

förstå de individer som ska uppleva denna litteratur” (ibid., s. 54). Om så är fallet kan 

ett ömsesidigt samspel mellan läsare, verk och förmedlare och mellan läsare, verk och 

läsare ta sin början. Och det är hit som Rosenblatt vill komma; till ett litteraturutbyte där 

en individuell läsares gensvar kan stämmas av mot andra läsares gensvar på samma text. 

Och där ett öppet samtal om de olika läsupplevelserna kan berika, nyansera och 

förstärka tolkningen av ett verk. Under en lärares eller litteraturförmedlares 

professionella guidning kan vissa ovedersägliga formella, historisk-kulturella osv. 

aspekter av det lästa lyftas fram. Dessa kan sedan ställas mot elevernas olika tolkningar 

och därigenom fördjupa bilden av verket. På köpet vinner eleverna en ökad kritisk 

medvetenhet om de egna tolkningsgrunderna och de egna litterära preferenserna. 

Kanske vinner de också, i samspel med texten, en ökad medvetenhet om sig själva som 

personer (ibid., s. 162f.). Rosenblatt förespråkar att man efter detta läser verket på nytt, 

så att de mest överdrivna och subjektiva tolkningarna kan sållas bort till förmån för en 

rimligare och mera rättvis bild av verket.  

 

Att Rosenblatt så tydligt argumenterar för att skönlitteraturläsningen har en plats att 

fylla även i människors mer medvetna sociala och psykologiska utveckling, gör hennes 

teorier intressanta för min egen uppsats. Hennes idéer om att litteraturen kan vara ett 

bärande inslag i att som ung lära känna livet och sig själv är högst aktuella också i en tid 

då det vimlar av medier av annat slag än böcker. Visst kan man som blivande 

bibliotekarie undra över om nutidsmänniskan kanske saknar den tid och ro som krävs 

för att sjunka ner i en rik romans myllrande parallellvärld. Men på samma sätt som 

någonsin tidigare måste det vara angeläget att ”… försöka utveckla studentens sinnliga 

begåvning så att han i livet och litteraturen finner högsta möjliga nöje i ljud, färger och 

rytmer” (ibid., s. 53). Människor kommer alltid att behöva tid och utrymme att 

reflektera över sina liv. Utan den möjligheten är det lätt att försvagas i ett samhälle som 

alltmer tycks betona synliga och påtagliga prestationer.  
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3.2 Thomas Ziehe om ungdomsgenerationen i det senmoderna 
samhället 
Den tyske socialisationsforskaren Thomas Ziehe beskriver i Ny ungdom: om ovanliga 

läroprocesser (1982) de djupgående konsekvenser för människors livsval som den 

moderna samhällsutvecklingen medfört. Det som ter sig särskilt sympatiskt med Ziehes 

forskning är att han hellre än att skilja ut ungdomarna som en särskild grupp i samhället, 

med särskilda vanor och behov, relaterar dem till den redan existerande 

vuxengenerationen och dess kultur
24

. Ziehes grundtes är att det västerländska samhället 

under efterkrigstiden har genomgått en ’kulturell friställning’
25

 som på ett drastiskt sätt 

förändrat förutsättningarna för människornas självförståelse och självsyn (Ziehe 1982, s. 

15ff.). Denna ’kulturella störning’ hänför han i första hand till kapitalismens alltmer 

djupgående verkan i människors liv, som han menar slår igenom i olika skikt av vår 

personlighet: 
Samhällets församhälleligande innefattar i sin dynamik inte bara den synliga verkligheten utan 

också det samhälleliga utbudet av föreställningar och symboler och även människornas psykiska 

verklighet. Församhälleligandet innebär en kolonisering av samhällets inre, ända in i subjekten. 

(ibid., s. 18) 

Till följd av denna sociala och kulturella frikoppling från tidigare 

verklighetsuppfattningar och med dem sammanhängande mönster för bland annat 

identitetsutvecklingen, har det enligt Ziehe skapats nya ’frihetsutrymmen’. Dessa 

frihetsutrymmen möjliggör för unga människor att göra egna livsval och att söka egna 

djupare värderingar och tillhörigheter i livet (ibid., s. 34f.). Den ökade friheten har dock 

ett pris: den leder lätt till en ökad sårbarhet och ambivalens hos den enskilda människan. 

Livet kan kännas väldigt kravfyllt när ingenting längre är på förhand givet, och när de 

fiktiva möjligheterna att omforma och göra nytt, både vad gäller det egna livet och den 

egna personen, tillerkänns en mening i sig självt (ibid., s. 34). Som en följd tenderar 

människor att betrakta allt fler av livets sidor som uttryck för den egna personligheten; 

det egna subjektet. Ziehe kallar fenomenet för ”nutidsmänniskans ökade krav på 

subjektivering” (ibid., s. 26-31) och söker dess förklaringar inom bl.a. 

utvecklingspsykologin.  

 

De påträngande ’sekundära livserfarenheter’ som sprids via massmedier och kultur- och 

medvetandeindustrin leder vidare till att ungdomar utvecklar en sorts 

’metamedvetande’. Detta får dem att framstå som klarsynta och socialt bevandrade i 

vuxenvärldens ögon. Samtidigt, under ytan, störs deras egentliga självbild av de redan 

etablerade bilderna och tolkningsmönstren (Ziehe 1982, s. 30-31, 36). Detta dubbla 

perspektiv komplicerar identitetsutvecklingen. Det räcker inte längre med att vara ung, 

man är dessutom påfrestande medveten om att man är det.  

 

I artikelsamlingen Kulturanalyser – ungdom, utbildning, modernitet (1993) återkommer 

Ziehe till ungdomars speciella sårbarhet i det senmoderna samhället. Ett samhälle som 

han menar utmärks av både snabba och djupgående förändringar i de sociokulturella 

ramarna:  

                                                 
24

 Ziehe använder begreppet kultur i dess vidare, anglosaxiska betydelse, dvs. så att det innefattar även ett 

samhälles materiella skapelser i form av människors ”symboler, identitetsmönster och tolkningar” (Ziehe 

1982, s.15f.) 
25

 ”De följder som den kapitalistiska dynamiken har för den nedärvda kulturen och därmed för 

människornas livsvärld kan man betrakta som en kulturell friställning” (Ziehe 1982, s. 24).  
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Idag varseblir barn och ungdomar kriser och förändringar i den sociokulturella situationen, och de 

måste bearbeta detta under sin utveckling [min kursiv.]. Detta är naturligtvis inget 

ungdomsproblem i egentlig mening utan en accelererad kriserfarenhet som även berör andra 

åldrar. Men jag tror ändå att detta fenomen drabbar ungdomarna på ett speciellt sätt och att detta 

särskilt tydligt visar sig i deras erfarenheter och i deras sårbarhet [min kursiv.]. (Ziehe 1993, s. 

35) 

Genom att uttolka det samtida tyska samhällets villkor samt ungdomars sätt att bemöta 

dem på, formulerar Ziehe här några av sina grundläggande teser om hur dagens ungdom 

formar sin kulturella identitet. Ett av de tongivande samhällsvillkoren som de behöver 

förhålla sig till är tendensen att mäta människans liv i prestationer. Samma 

prestationskrav vilar idag inte bara över utbildning och arbete, utan över de allra flesta 

livsområden. De utövar därigenom en psykologisk press, närmast förtryck, på den 

enskilda människan. En följd blir att en ökad konkurrens gör sig gällande på de sociala 

livsområdena. Samtidigt konstaterar Ziehe att individens ”fria spelrum för 

föreställningar och gestaltningar” aldrig har varit större än idag (Ziehe 1993, s.36-37). 

 

3.2.1 Ungdomsdiskursen - den samhälleliga ungdomssynen 
En viktig poäng hos Ziehe är den åtskillnad han gör mellan å ena sidan hur man i 

samhället ser på och talar om ungdomar och ungdomskultur (ungdomsdiskursen) och å 

andra sidan ungdomars liv och kultur som sådant. Han spårar i detta offentliga samtal en 

tilltagande överbelastning av kategorin ungdom och det leder till att den tillskrivs ett 

symbolinnehåll som verkligheten saknar täckning. Det finns med andra ord dels en 

ungdomsdiskurs, som i ökande grad laddar begrepp som ungdom, ungdomlighet och 

ungdomskultur med symboliskt innehåll, dels en ungdomskultur som alltmer förlorar i 

sådant innehåll (Ziehe 1993, s. 50).  

 

Ett av Ziehes analysredskap är den psykoanalytiska skolans teorier. Han menar till 

exempel att vuxna människors förståelse av ungdomar i mycket handlar om projektioner 

av de egna visionerna, farhågorna eller frågeställningarna inför livet. Ungdomen blir 

den arena dit det etablerade samhället förlägger de samhällsproblem som det självt 

saknar lösningen på. Som exempel nämner Ziehe miljöfrågan, freds- och 

konfliktfrågorna samt djupare existentiella frågor om hur man som människa ska leva 

sitt liv. Som om detta inte räckte så belastas ungdomskategorin sedan urminnes tider av 

det som Ziehe benämner ”den uråldriga myten om ungdomlighet” (1993, s. 50-53).  

 

Ziehe menar vidare att ungdomar idag utsätts för en helt ny typ av 

uteslutningsmekanismer från majoritetssamhällets sida. Till exempel används 

ungdomskategorin ofta som experimentområde för statens svångremspolitik under de 

allt oftare uppdykande ekonomiska kriserna. Ungdomen är dessutom föremål för ”… en 

ny upplösning av alla band mellan utbildning och arbete” (Ziehe 1993, s. 59-60). 

Samhällets utbildningsinstitutioner kan med ett sådant synsätt tolkas som 

”förvaringsplatser”, med det huvudsakliga syftet att senarelägga de ungas inträde på 

arbetsmarknaden (Ziehe 1993, s. 115).  

 

3.2.2 Ungdomars vetande26 i en mångfald av vardagar 
Under den talande rubriken ”Hur unga huvuden står ut” beskriver Ziehe vad som idag 

kännetecknar ungdomars kulturella livsvillkor. Det är fortfarande en beskrivning som 

rör sig på en mycket generell nivå men som samtidigt känns förunderligt talande. Den 

som är ung idag, skriver Ziehe, är indragen i en mångfald vardagar. Utvidgningen av 

                                                 
26

 Det Ziehska begreppet ’vetande’ används här i betydelsen formell och informell kunskap. 
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ungdomars vardagsvetande har nämligen inte endast skett vertikalt, i förhållande till 

föräldragenerationen, utan även horisontellt, i förhållande till olika parallella 

vardagsvärldar. Jämte den verklighet som definieras av familjen lever enligt Ziehe 

ungdomar idag i… 

… en verklighet som definieras av peer groups, av relationer och socialitet, och dessutom i en 

övergripande symbolisk betydelsevärld och i en medievärld. … Det som funktionellt sett är det 

viktigaste, t.ex. skolan för eleven, är inte nödvändigtvis det som han själv uppfattar som det 

viktigaste. … Och ”livet” börjar inte längre ”efter” utbildningens slut… Det börjar ”nu”, och 

frågan är istället om det kommer fortsätta i framtiden… (Ziehe 1993, s. 66-67) 

Priset för att vistas i denna mångfald av vardagar är svårigheter att sammanfoga, att 

välja och välja bort, och att på ett konsistent vis bearbeta de många olikartade 

erfarenheter och kunskaper som den ger upphov till. Känslan av att ha missat något 

infinner sig gärna i samma stund som man gör ett viktigt val. Det krävs därför idag en 

långt starkare motivation för att man som ung ska vilja intressera sig för sammanhang 

och fördjupning framför ständigt nya och komplementära kunskaper (Ziehe 1993, s. 66-

68).  

 

Betecknande för dagens ungdomars vardagsvetande är även det Ziehe kallar för den 

församhälleligade kunskapens ökade betydelse. Över det självklara vardagsvetande som 

tidigare vaktades av traditioner och konvention, rullar idag ”de allmänna 

tematiseringsvågorna” fram, skriver Ziehe (1993, s. 64). På individnivå färgas denna 

församhälleligade kunskap åter in av den nära livsmiljöns eller den nära gruppens 

specifika perspektiv, vilket medför att ungdomars vardagsvetande blir generaliserat och 

partikulariserat på en och samma gång (Ziehe 1993, s. 63-64).   

 

Ytterligare ett framträdande drag hos dagens unga är den virtuositet de uppvisar i fråga 

om visuell perception och sinne för estetiska processer. Ziehe spårar i samhället en 

allmän förskjutning i det förhärskande perceptionssättet, från de språkliga och 

diskursiva beskrivningarna till de mer bildmässiga, visuella beskrivningarna. En följd 

kan bli att individens kunskap eller vetande riskerar att reduceras till ren information, 

där de fördjupande förklaringarna läggs åt sidan. En annan att sinnesorganen trubbas av 

i jakten på ständigt stegrade stimuli och en större intensitet i upplevelserna. Ytterligare 

en följd blir att den språkliga och skriftliga medieringen sätts på svåra prov.  

… för att verkligen engagera sig i dem [skrift och språkliggörande; min anm.] krävs en erfarenhet 

av att de är oersättliga. Man kan inte övertalas att söka efter texter och verbal kommunikation, utan 

man måste själv uppleva en brist och en önskan om förändring. Pedagoger kan möjligen förlösa en 

sådan känsla [min kursiv.], men inte mer. (Ziehe 1993, s. 69) 

Ziehe tar även upp den klassiska bildningens status bland dagens unga: Kanhända 

uppmärksammar de bildningsarvet, men bara om det befinns användbart och då endast i 

specifika sammanhang (Ziehe 1993, s. 68-70).  
 

Mig förefaller det som om Ziehe är något viktigt och svårfångat på spåren i sina texter.  

Hans tankar om hur det samtida kulturella, sociala och i viss mån politiska samhällets 

ramar påverkar unga människors utvecklingsmöjligheter och liv, känns väl 

underbyggda, rikt utvecklade och samtidigt originella. Jag låter dem därför utgöra den 

teoretiska grundvalen för den del av uppsatsen som behandlar de intervjuade 

bibliotekariernas ungdomssyn. Viktigt att komma ihåg är att Ziehe gör sina iakttagelser 

i Tyskland, ett samhälle som anses vara betydligt mer auktoritärt än det svenska. Man 

gör därför troligen klokt i att något tona ned hans retorik om man som jag vill koppla 

den till svenska förhållanden.  
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4. Metod    
Här redovisas det metodologiska förfarandet, från reflektioner kring metodval till det 

konkreta tillvägagångssättet vid materialinsamlingen. 

 

4.1 Litteratursökning 
För att sätta mig in i relevant och aktuell forskning har jag gjort litteratursökningar i 

Borås högskolebiblioteks katalog Voyager, i forskningsbibliotekens nationella katalog 

LIBRIS samt i ämnesspecifika databaser av olika slag. I Borås högskolas digitala arkiv 

BADA har jag kunnat söka efter uppsatser med en tematik som ligger nära min egen. I 

samma syfte har nationella uppsatsdatabasen Uppsatser.se genomsökts. I övrigt härrör 

den vetenskapliga litteraturen från databaserna ERIC och LISA samt Nordiskt BDI-

index. De senare har oftast bistått med den allra mest aktuella forskningen.  

 

I det använda forskningsmaterialet finns en övervikt för svenska, nordiska och 

nordamerikanska studier. Att det har blivit så kan bara delvis förklaras av medvetna val. 

Det är förmodligen ofrånkomligt att språkliga och kulturella barriärer präglar också en 

forskningsprocess; åtminstone på denna grundläggande nivå. Säkert har länderna ifråga 

också en framträdande position på forskningsfältet. Jag har försökt söka 

förutsättningslöst efter ämnesmässigt relevant material vilket tycks ha resulterat i 

framför allt nordamerikanska studier. Jag kan inte ha så mycket synpunkter på det, utan 

det viktiga har varit att de använda studierna håller god vetenskaplig kvalitet. 

 

Spontana sökningar på nätet via Google.se har i enstaka fall lett till fynd av intressant 

bakgrundsmaterial som förmodligen skulle ha varit betydligt svårare att söka fram på 

annan väg. En grundligare källkritik har då fått kompensera för det spridda 

sökresultatet. Dessutom har många uppslag till relevant litteratur kommit mig till del via 

andras arbeten genom den så kallade snöbollsmetoden. En viktig grund för ämnesvalet 

har även tidigare läst kurslitteratur utgjort. 

 

4.2 Val av materialinsamlingsmetod        
Mina vägledare då det gäller intervjuteknik och vad som i övrigt är viktigt att tänka på 

vid längre, kvalitativa intervjuer har varit Närhet och distans: kvalitativa metoder i 

samhällsvetenskap av Pål Repstad och Den kvalitativa forskningsintervjun av Stellan 

Kvale. Som insamlingsmetod av det empiriska materialet har jag använt längre, 

kvalitativa intervjuer av halvstrukturerad typ. Jag har ansett att uppsatsens ämne kräver 

ett mer djuplodande och tentativt frågesätt, vilket en sådan insamlingsmetod möjliggör. 

Likaså behöver informanterna kunna återknyta till de olika frågeområdena ur nya 

infallsvinklar under samtalets gång, vilket även det låter sig göras vid denna typ av 

direkta samtal (Repstad 1999, s. 76). På liknande sätt har intervjuaren möjlighet att följa 

upp informanternas svar och i viss mån även forma samtalet vad gäller den tid som 

läggs på de olika frågetemana/områdena och på samtalet i dess helhet. Med förklarande 

följdfrågor eller motfrågor kan intervjuaren säkerställa att han/hon rätt förstått 

innebörden i informantens utsagor (Kvale 1997, s. 36).  

 

Uppsatsens ämne spänner över ett par olika teman. Dels avhandlas bibliotekens mål 

med sin läsfrämjande verksamhet, dels förs ett något vidare resonemang om de 

intervjuade bibliotekariernas ungdomssyn.  För att söka svaren till frågeställningarna 

kring dessa båda teman går det enligt Bryman (2002) bra att koncentrera den empiriska 
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undersökningen till ett mindre antal informanter. Då studien inte gör några anspråk på 

att generera allmängiltiga resultat utan snarare vill belysa de båda temana utifrån 

levande exempel i pågående verksamheter, finns knappast några metodologiska 

problem förknippade med ett så litet urval informanter (Bryman 2002, s.270f.). Istället 

är det mättnaden av data i relation till studiens omfång och frågeställningar som får 

avgöra hur många personer som behöver intervjuas (Kvale 1997, s 97-99). Då 

biblioteksverksamheter ofta utvecklas i ett nära samspel mellan teori och praktik, 

mellan personalen och dess användare, kan ett litet bidrag som detta på så sätt vara med 

och kasta ljus över yrkesmässigt relevanta frågeställningar.  

 

Intervjuerna hade med fördel kunnat kompletteras med tysta observationer av 

informanterna i arbete. Tiden har emellertid inte medgivit detta. 

 

4.3 Urval av informanter  
Det viktigaste urvalskriteriet har varit att informanterna ska bedriva ett aktivt, 

läsfrämjande arbete vid det egna biblioteket och skolan. De ska även ha ett allmänt 

intresse för läsfrämjandefrågor bland unga, samt gärna också rika erfarenheter av sådant 

arbete. Pål Repstad skriver: ”Huvudkriteriet för att komma med i urvalet är alltid om 

forskaren räknar med att de aktuella personerna har viktig och relevant information att 

ge när det gäller projektets frågeställningar…” ”Inom denna ram gäller … den 

urvalsprincip som säger att intervjupersonerna bör vara så olika varandra som möjligt” 

(1997, s.67). Olikheter i materialet ger med andra ord en bredare och därmed mera 

representativ bild av ämnet man ska studera. Då det inte har varit alldeles lätt att hitta 

bibliotekarier intresserade av att medverka, är jag tacksam mot de fem som har gjort 

det, och som alla på olika sätt levde upp till de urvalskriterier jag hade ställt upp. 

Repstad skriver f.ö. att det ibland kan vara tillrådligt att låta slumpen spela med i 

urvalet, så länge som nämnda huvudkriterium är uppfyllt (Repstad, s.67).   

 

Rent konkret har urvalsprocessen sett ut så, att jag först via Skolbiblist
27

 efterlyste 

gymnasiebibliotekarier som var intresserade av att delta i en intervjustudie. I det skedet 

fick jag in tre intressanta svar som senare ledde till lika många intervjuer. Med dessa 

avklarade sände jag på nytt ut en förfrågan dels på Skolbiblist och dels på Biblist
28

, 

varpå ytterligare två gymnasiebibliotekarier hörde av sig, båda via Skolbiblist.
 
De fem 

avtalade intervjuerna utfördes i oktober och november 2008. Tyvärr orsakade en 

krånglande diktafon tidvis problem och medförde att först en intervju delvis fick göras 

om, denna gång på telefon. Samtidigt upptäckte jag att ytterligare en av de inspelade 

intervjuerna av något oförklarligt skäl gått till spillo. Tack vare tillmötesgående 

informanter kunde situationen räddas och materialet göras fullständigt. Den sistnämnda 

intervjun gjordes om på plats i mars 2009 och den kompletterande telefonintervjun 

utfördes veckan dessförinnan.  

 

Det kan vara värt att fundera kring om de omtagna intervjuerna inneburit en förstärkt 

forskningseffekt, med tanke på den kännedom om intervjufrågorna, intervjuaren och de 

tidigare svaren, som de båda informanterna haft med sig inför den omtagna intervjun. 

Jag har försökt ha ett kritiskt öga på detta, men har inte lagt märke till mycket mer än att 

de båda informanterna verkade mer avspända och kanske också öppnare under den 

andra intervjun. Säkert hade de även tagit sig tid att minnas tillbaka till frågorna och de 

                                                 
27

 Skolbiblist är en nationell mejlinglista för yrkesverksamma skolbibliotekarier. 
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 Biblist är en mejlinglista för yrkesverksamma bibliotekarier inom Norden. 
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svar som de tidigare gett, men jag kan inte se att svaren innehållsmässigt blivit särskilt 

annorlunda i den andra omgången. De kan ha varit lite utförligare om något och lite 

knapphändigare om annat, men då är det intervjuarens uppgift att kompensera för det 

med nya frågor om det skulle behövas. Jag hoppas således att jag utifrån mitt 

helhetsintryck av informanterna ska kunna ta ut det viktigaste och mest representativa i 

deras svar för att använda det i analysen.  

 

Ett etiskt dilemma har varit frågan om det lämpliga i att vara öppen om studiens 

inriktning på informanternas ungdomssyn. Med stöd i Repstad (1999) har jag dock valt 

att inte informera informanterna om detta tematiska spår i uppsatsen (s. 80). Min 

bedömning har varit att nackdelarna med att berätta skulle ha övervägt fördelarna, då 

det hade riskerat att göra informanterna onödigt defensiva i sina svar, vilket knappast 

hade gynnat studien i dess helhet. Naturligtvis kan man invända att mitt 

tillvägagångssätt i denna del strider mot principen om informerat samtycke och därmed 

gränsar till oetiskt forskningsförfarande
29

. För att uppväga sådana kritiska synpunkter, 

har jag försökt vara särskilt försiktig i mina tolkningar av informanternas svar i de delar 

de berör detta ämne. Dessutom är informanterna nogsamt anonymiserade genom hela 

uppsatsen.  

 

Efter genomförd intervju har samtliga informanter haft möjlighet att läsa den utskriven 

och vid önskemål komplettera eller ändra sina svar, vilket de i några fall också har gjort. 

 

4.4 Arbetssätt 
Insamlingen av det empiriska materialet har alltså skett vid fem skilda intervjuer av 

sammantaget fem gymnasiebibliotekarier och en biblioteksassistent. Informanterna har 

alla uppgivit att de hyser ett engagemang för läsfrämjande arbete vid det egna 

biblioteket och skolan. Min önskan har naturligtvis varit att samla in ett så pass rikt 

material att studiens frågeställningar tillfredsställande ska kunna besvaras. Inte minst för 

en ovan undersökare som jag själv kan ett digert material på många sätt underlätta och 

uppmuntra i analysarbetet. Jag har också haft tanken att engagerade informanter kan 

fungera som inspirationskällor för andra som vill arbeta läsfrämjande.   

 

Stellan Kvale kategoriserar den kvalitativa forskningsintervjun som ett professionellt 

samtal där det råder en inbyggd maktassymmetri mellan intervjuare och 

intervjuperson/informant. Dessutom rymmer forskningsintervjun, till skillnad från 

exempelvis vardagssamtalet, specifika och inbördes ofta motstridiga syften; den utförs 

med ett särskilt mål för ögonen (Kvale 1997, s. 26). För att målet med intervjun ska 

uppfyllas behöver forskaren på förhand tänka igenom och strukturera det kommande 

samtalet. Ett oundgängligt struktureringsverktyg är då intervjuguiden. Med dess hjälp 

kan forskaren gå igenom och formulera samtalets olika teman så att de helt säkert 

kommer att behandlas under intervjun. Han eller hon kan sedan använda intervjuguiden 

som ett slags roder och navigationsinstrument under själva samtalets gång (ibid. s 118-

122).  

 

Kvale skriver: ”Intervjuaren bör vara nyfiken, lyhörd för vad som sägs – och för vad 

som inte sägs – och kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser under 

intervjun”(ibid. s. 37). Hon bör även vara ”kritiskt medveten om sina egna 

förutsättningar”, såväl vid intervjuns genomförande som vid sin tolkning av 
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intervjumaterialet (ibid. s. 37, s. 52). I detta sammanhang aktualiseras min egen 

förförståelse. Jag har erfarenhet av att vara gymnasieelev och av att arbeta som 

biblioteksassistent på ett folkbibliotek - erfarenheter som båda ligger nära 

undersökningens kontext och ämne. Men jag upplever nog att det är min framtida roll 

som bibliotekarie i relation till den teoretiska utbildning jag just har tillägnat mig, som i 

första hand kommer att bära min förståelse och tolkning av det insamlade materialet. 

Jag kan dessutom konstatera att min erfarenhet av läsfrämjande verksamhet är 

begränsad, både av att vara den som förmedlar litteraturen och av att vara den som 

litteraturen förmedlas till. Jag tror till exempel inte att jag upplevt särskilt många 

bokprat vare sig som barn, gymnasieelev eller ”bara” tonåring. Att ha bristande 

erfarenhet av ämnet betyder dock inte att intervjun måste bli av dålig kvalitet. Enligt 

Repstad kan det vara en fördel att som intervjuare inta rollen som ”intresserad men 

ovetande person” (s. 41, s. 54-57). Kvale betonar dock vikten av att ha goda 

förkunskaper innan man ger sig ut för att intervjua, dels för att man ska välja rätt metod 

och tillvägagångssätt i arbetets olika faser. Dels, och inte mindre väsentligt, för att 

identifiera sin position i den forskningstradition som det egna arbetet på olika sätt 

kommer att knytas till (Kvale, s. 92, s. 119). 

 

Ordet intervju betyder ursprungligen ”mellan två seenden”. Om jag tar med mig bilden 

av ett öppet och jämlikt samtal där båda parter har ett utbyte och kommer till tals, kan 

jag kanske hantera de hinder och problem som uppstår under mina intervjuer på ett 

konstruktivt sätt. Så bör till exempel tystnader under en längre intervju alltid respekteras 

av intervjuaren (Kvale, s. 125). På samma sätt bör intervjupersonens gränser för vad han 

eller hon vill tala om undantagslöst respekteras (Repstad, s. 75, s. 77). 
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5. Resultatredovisning  
 

5.1 Presentation av informanterna och deras läsfrämjande 
verksamhet 
För att ge en närmare bild av informanterna och den kontext som de verkar i ger jag här 

en kortare presentation av dem baserad på intervjuerna. Jag vill betona att 

beskrivningarna på intet sätt är uttömmande. Om jag har missuppfattat eller utelämnat 

någon viktig sakuppgift ber jag därför mina informanter om överseende med det.   

 
5.1.1 Anna och Astrid  
Anna är utbildad biblioteksassistent med ett yrkesförflutet inom barnomsorg och skola 

samt en kortare tid på folkbibliotek. Engagemanget för att läsa tillsammans med barn 

och unga har följt henne genom yrkeslivet, och i sin nuvarande anställning på 

gymnasiebiblioteket driver hon dessa frågor med ett enligt egen utsago brinnande 

intresse. Särskilt intresserar hon sig för högläsningen och dess funktion. Den delen av 

gymnasiebibliotekets läsfrämjande verksamhet har hon även varit drivande i att bygga 

upp.  

Astrid är utbildad bibliotekarie. Hon har under hela sitt yrkesliv arbetat på skolbibliotek, 

tidigare på högstadienivå och nu alltså vid den kommunala gymnasieskolan. Hon är 

därmed den av bibliotekets tre anställda som har längst erfarenhet av att arbeta 

läsfrämjande i en bibliotekskontext.  

 
Den läsfrämjande verksamhet som Anna och Astrid bedriver består i boktips, bokprat, 

boksamtal och högläsningstimmar. Även högläsningstimmarna brukar åtföljas av ett 

gemensamt boksamtal eller någon annan form av uppföljning. Till exempel kan 

eleverna få skriva ned sina tankar om det lästa i en individuell läslogg
30

 eller i en 

recension, om läraren skulle föredra det. Biblioteket anordnar dessutom olika 

evenemang av engångskaraktär. Det kan vara novelltävlingar, författarbesök eller någon 

temadag på ämnet litteratur, läsning och skrivande. Man har även haft utställningar i 

biblioteket med dikter på olika teman där skolans elever varit upphovsmän. 

 

En stor del av gymnasiebibliotekets verksamhet beskrivs av Anna och Astrid som nära 

knuten till skolans undervisning. Att hjälpa eleverna hitta rätt i bibliotekets hyllor och 

informationssökningsutrustning, att hålla klassrumsuppsättningar av skönlitteratur till 

svensk- och engelskklasserna, att föreslå skönlitteratur som kan vävas in i 

samhällsämnena eller i utbildningsprogrammens olika karaktärsämnen – allt detta 

framhåller de som en viktig förutsättning för den egna läsfrämjande verksamheten. De 

verkar således väl medvetna om vikten av ett gott samarbete med lärare och skolledning 

och ger i det avseendet intryck av att vilja göra mesta möjliga av sin yrkesroll. 

Samtidigt betonar de att detta knappast vore möjligt om inte huvudläraren i svenska 

hade arbetat aktivt för samma sak.  

 

5.1.2 Beatrice  
Beatrice är relativt nyexaminerad som bibliotekarie och ännu inte fyllda trettio. På sin 

nuvarande tjänst, sin första, har hon varit i drygt ett år. Hon beskriver sig som ”en 

klassisk bokmalsperson” alltsedan skolåldern och har sedan gymnasieåren arbetat extra 

som assistent på olika bibliotek, bland annat vid sin nuvarande arbetsplats. Hon har 
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även universitetsstudier i litteraturvetenskap bakom sig och av de två bibliotekarierna 

här är det hon som har huvudansvaret för den läsfrämjande delen av verksamheten. 

Skolan ligger i en storstadsregion.  

 

Den läsfrämjande verksamhet som Beatrice bedriver består bland annat i att hjälpa 

eleverna välja ut skönlitteratur som ska läsas i undervisningsämnena svenska och 

engelska. De kan då välja fritt utifrån vissa kriterier som de fått av sin lärare. Dessa kan 

t.ex. vara en särskild litterär epok, ett tema eller litteratur från ett visst land. Man ordnar 

även enstaka bokade besök av författare eller andra personer med anknytning till 

bokbranschen. Därutöver håller Beatrice regelbundna bokprat ute i klasserna. Hon 

planerar dem i samråd med läraren som efterfrågat dem, och bokpraten kan handla om 

alltifrån medeltida ballader till fantasylitteratur av idag. De framförs på svenska eller 

engelska och Beatrice arbetar gärna fram bokprat på helt nya teman om intresse finns 

för det.  

Det läsfrämjande arbetet handlar enligt Beatrice i hög grad också om det dagliga arbetet 

vid lånedisken. Att lyckas förmedla litteratur som passar enskilda elevers personliga 

önskemål beskriver hon som en av de största utmaningarna i yrket. Hon påpekar även 

vikten av att vara lyhörd och tillmötesgående inför de litteraturförslag som eleverna 

ibland lämnar. Detta för att de behöver förstå att biblioteket finns till också för deras 

egen skull och inte bara i undervisningssyfte. En annan läsfrämjande åtgärd som 

Beatrice nämner är de utställningar hon och hennes kollega brukar iordningställa i 

biblioteket för att visa fram litteraturen ur ett nytt och kanske annorlunda perspektiv.    

 
5.1.3 Cecilia  
Cecilia har ett långt yrkesliv som gymnasiebibliotekarie bakom sig och har varit samma 

gymnasiebibliotek trogen under så gott som alla de åren. Eftersom skolan var helt ny då 

hon tillträdde sin tjänst är hon den som har byggt upp bibliotekets bestånd och 

verksamhet från grunden. Personalen består av en heltidsanställd bibliotekarie och två 

assistenter. Den sista tiden har Cecilia gått ned till 80 procent av sin tidigare heltid och 

de resterande 20 procenten har övertagits av en bibliotekarieutbildad lärare på skolan. 

Skolan har någonstans runt 1500 elever och erbjuder de flesta av de större gymnasiala 

studieprogrammen.   

 
Den läsfrämjande verksamhet som Cecilia och hennes deltidsanställda kollega bedriver 

består främst i kortare, undervisningsrelaterade bokpresentationer samt större läsprojekt.  

I samarbete med gymnasiechefen och lärarstaben har man på senare år genomfört flera 

olika läskampanjer med det uttalade syftet att skapa intresse kring böcker och läsning. 

De riktar sig vanligen till de nya eleverna i årskurs ett och innefattar alltid besök av en 

eller flera namnkunniga författare. Till Läsa för livet-kampanjen 1999 (som var det 

första stora läsprojekt som genomfördes på skolan) fick man ekonomiskt stöd från 

Kulturrådet. Till följd av det kunde en bibliotekarie projektanställas på halvtid under det 

halvår som kampanjen pågick. Under denna period ägnade eleverna sextio minuter i 

veckan av sin lektionstid åt läsning, vilket enligt en senare utvärdering rönte mycket 

stor uppskattning hos de allra flesta av dem.  

Vid sidan av liknande större läsprojekt försöker man även med jämna mellanrum ordna 

besök av någon författare eller föreläsare. På skolan finns även en intressegrupp bland 

personalen med syftet att stärka kulturens roll i undervisningen där Cecilia deltar. Just 

nu diskuteras ett förslag om 30-40 minuters stadigvarande lästid på schemat, som 

Cecilia tillsammans med ämneslärarna i svenska har lagt fram för skolledningen. Med 
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som en målsättning finns även att skolan ska marknadsföras som en skola profilerad på 

just läsning.  

 

5.1.4 Daniela  
Daniela är i 40-årsåldern. Sedan sin examen för ett femtontal år sedan har hon arbetat 

som ansvarig för grundskolans biblioteksverksamhet och på senare år som 

gymnasiebibliotekarie. Då hon tillträdde tjänsten som gymnasiebibliotekarie kom hon 

med sin kollega överens om att fortsätta med det läsfrämjande arbete (främst bokprat 

och bokpresentationer) som båda tidigare hade bedrivit på grundskolan. Daniela 

beskriver sig som oerhört intresserad av läsning och litteratur, med ett närmast ”fysiskt 

behov av bokstäver”. Hon har studerat litteraturvetenskap på universitet och föreläser 

ibland på högskolan för blivande grundskolelärarna. Till medarbetare på biblioteket har 

hon en heltidsanställd bibliotekarie och en assistent. Skolan som biblioteket försörjer är 

normalstor med ett tusental elever.   

 

Den läsfrämjande verksamhet som Daniela och kollegan bedriver framstår som 

varierad. Man arbetar bl.a. med temabundna bokpresentationer och bokprat ute i 

klasserna, vilket sker i samråd med lärarna i främst svenska. På barn- och 

fritidsprogrammet talar Daniela speciellt om barn- och bilderböcker och med eleverna 

på teaterlinjen om dramer, dvs. bokpraten görs i samklang med elevernas 

specialintressen. Biblioteket för även en bokblogg där man lägger ut sina 

bokpresentationer i skrift. Inne i biblioteket ägnar man sig vidare åt det som Daniela 

karaktäriserar som informella bokprat; man berättar om och föreslår böcker utifrån 

enskilda elevers önskemål. Sådana samtal kan enligt Daniela ta upp till tjugo minuter. 

Vid sidan av dessa återkommande aktiviteter anordnas då och då författarbesök. I 

samband med Världsbokdagen har man t.ex. varje år en temadag med fokus på litteratur 

och läsning.  

Man arbetar även läsfrämjande direkt gentemot svensklärarna genom att man 

presenterar årets nya böcker för dem. På skolan finns dessutom en biblioteksnämnd med 

lärar- och elevrepresentanter där frågor som rör skolans bibliotek ska kunna dryftas. Det 

finns också planer på att starta en läsecirkel för intresserade elever samt för elever som 

läraren i svenska bedömer vara i behov av en mer avancerad litteraturundervisning än 

den som ges på lektionstid. Ett problem med läsecirklar är dock den stora 

arbetsbelastning de medför. Därför har man sedan en tid förhandlat med skolledningen 

om att kunna förlägga några arbetstimmar hemma, som ren inläsningstid. Detta har 

dock visat sig svårt att få igenom. 

 

5.1.5 Erika  
Erika arbetar sedan sex år som gymnasiebibliotekarie på ett integrerat folk- och 

gymnasiebibliotek. Direkt efter examen arbetade hon under ca tio år ute på olika 

folkbiblioteksfilialer och hade även då skolelever på låg-, mellan- och högstadienivå 

jämte allmänheten som användare. I sin nuvarande tjänst arbetar hon och en kollega 

med informationssöknings-undervisning och läsfrämjande för den närliggande 

gymnasieskolans behov. Det kan röra sig om planerade bokprat på egna initiativ för att 

göra nyutkomna böcker kända hos eleverna. Det kan också vara lärare i svenska eller i 

andra kärnämnen som ber dem välja ut och tala om litteratur på ett visst tema. Erika 

menar att man på hennes arbetsplats arbetar ganska mycket läsfrämjande överlag, bland 

annat genom läsecirklar för allmänheten. Man har även ett projekt igång som syftar till 

att lyfta fram ”icke-synlig” litteratur, dvs. litteratur som kanske inte bärs fram av några 

popularitetsvågor men som man menar förtjänar en större läsekrets. Vid sidan av de 
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ordinarie utbildningsprogrammen hyser skolan ett särgymnasium samt vuxenutbildning, 

bland annat för invandrare.  

 

På biblioteket har man lite i avskildhet ställt i ordning en särskild ungdomshylla, med 

litteratur avsedd för just ungdomar i gymnasieåldern. Här trängs vuxenserier som 

manga med poesiböcker och nyutgivna ungdoms- och vuxenromaner på både svenska 

och engelska. I direkt anslutning till hyllan står en mjuk soffa och lite längre bort är 

några studieplatser iordningställda. Här brukar Erika och hennes kollega hålla en del av 

sina bokprat och bokpresentationer, resten håller de ute i klassrummen.  

Till lärarna skickar man ut ett nyhetsbrev från biblioteket ett par gånger i månaden. Man 

har även en bokcirkel med skönlitteratur för intresserade lärare. Tidigare har man 

arrangerat bokcirklar på kvällstid även för eleverna, men då intresset visade sig vara 

ganska svalt har man istället tänkt starta en bokblogg i framtiden, där nya böcker och 

böcker på bestämda teman ska kunna presenteras. I förlängningen hoppas man att 

bokbloggen ska kunna bli ett gemensamt arbetsverktyg för gymnasiebibliotekarier, 

elever och lärare.  
 

5.2 Presentation av intervjumaterialet  
Vid mina genomläsningar av de fem intervjuerna har några ämnesområden eller teman 

som alla har bäring på uppsatsens problemområde och frågeställningar efter hand 

utkristalliserats. De behandlas nedan under varsin rubrik. Jag har försökt belysa dem så 

allsidigt som möjligt genom att omväxlande referera och citera från intervjuerna och 

samtidigt hänvisa till vad den tidigare forskningen har att säga om ämnet. 

 
5.2.1 Förändrade förutsättningar för skönlitteraturläsning?  

Anna tar upp en aspekt av läsfrämjandet som handlar om elevernas förutsättningar att ta 

till sig skönlitterära texter. Hon berättar att hon brukar säga till eleverna att de faktiskt 

tränar sig i att läsa genom att bara lyssna till henne då hon läser högt. Då jag ber henne 

förklara det närmare, svarar hon att det finns en rikhaltig forskning kring högläsning 

som visar på att den fyller en sådan funktion, och tillägger: ”Och idag så tror jag det 

behövs mer än någonsin förut, därför att, för det första, har de svårt med det här med 

långsamma aktiviteter. Allting går så snabbt, så snabbt, så snabbt […] Så att dom 

behöver tränas i långsamheten på nåt vis”.  

 

Apropå de skriftliga utvärderingar av högläsningstimmarna som hon låtit eleverna göra, 

säger Anna följande: ”… de tycker det är så skönt. […] Och de har uttryckt precis det 

här med att, ’när jag ska läsa boken själv så förstår jag inte riktigt vad det är jag läser. 

Därför att jag har problem med att både läsa och få en bild av det jag läser’”. Då jag 

frågar om det handlar om svårigheter med att både läsa och samtidigt tolka texten, 

svarar hon: ”Ja. Därför att de har så fullt, alltså det är så jobbigt att ta till sig texten att 

orken, på något vis, räcker inte till för att också skapa bilderna [min kursivering]”.  

 

Jag tycker att uttalandet är intressant eftersom flera av informanterna har uttalat sig i 

samma riktning. Daniela säger t.ex. att man under diskussionerna i lärarummet är eniga 

om att ”någonting har hänt” med elevernas förmåga att läsa långa, skönlitterära texter. 

Erika uttrycker å sin sida att man i åldersgruppen generellt sett läser mindre, åtminstone 

texter i bokform. Istället tror hon att ungdomar numera läser mera från nätet, samtidigt 

som kommunikationen genom sms:ande och chattande i kompisnätverken tar mycket av 

deras tid. Hon nämner även dataspelandet som en betydelsefull, ny aktivitet. Astrid talar 

om ”det ständiga nåbarhetskravet” och om litteraturläsningen som en möjlighet att 
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tillgodose ”behovet av att koppla av och stänga ute omvärlden” vilket hon menar att 

ungdomar idag kanske inte riktigt inser att de har och kanske inte heller har chansen att 

inse att de har. 

 

Enligt Corneliuson (2007) stämmer denna bild ganska väl med vad aktuell forskning 

visar. Det finns belägg för att barns och ungas läsförståelse har minskat, men 

verkligheten är samtidigt betydligt mera komplex än vad citaten ovan ger uttryck för. 

Till exempel medför ökad digital medieanvändning inte per automatik ett minskat 

bokläsande. För de barn som redan är vana läsare leder den snarare till att de läser mera. 

Men bland de barn och ungdomar som saknar etablerade läsvanor minskar däremot 

läsandet. För att råda bot på den tudelade utvecklingen föreslår Corneliuson att man 

mera konkret införlivar de digitala medierna i det läsfrämjande arbetet, vilket 

underlättas om man på olika sätt betonar litteraturens släktskap med de estetiska uttryck 

som ofta förekommer i de digitala medierna. Vidare kan man skapa ett större läsintresse 

genom att använda olika sorters skapande och gestaltande aktiviteter runt litteraturen 

och den egna läsupplevelsen. Det sistnämnda har flera läsforskare påpekat saknas helt i 

de flesta grundskolor idag. Man skulle således kunna dra nytta av de digitala mediernas 

attraktionskraft för att öka barn och ungas intresse för litteraturläsning (Corneliuson 

2007).  

 

Detta är tankegångar som stämmer överens med dem som Molloy för fram i sin bok När 

pojkar läser och skriver. Hon hävdar där att skolan i sin litteraturundervisning behöver 

vidga synen på vad text och litteratur är - vidga sitt textbegrepp - om man vill nå fler av 

de läsovilliga pojkarna på högstadiet (Molloy 2007, s. 150).  

 

Även Moje et al. berör samma tema. De visar i sin studie att ungdomar hämtar 

inspirationen till sitt läsande och skrivande från många olika håll och att läsandet och 

skrivandet fyller en rad sociala, känslomässiga, intellektuella och andliga behov hos 

dem. De visar också att ungdomar verkligen läser och skriver i olika genrer och medier 

på sin fritid, och att de upplever dessa aktiviteter som betydelsefulla:  

Their reading and writing practices foster communication, relationships, and self-expression 

among peers and family members; support their economic and psychological health; and allow 

them to construct subjectivities and enact identities that offer them power in their everyday lives. 

(Moje et al. 2008)     

Moje och hennes medförfattare menar att skolan därför bör ta större hänsyn till de motiv 

som ungdomar anger för sitt läsande och skrivande på fritiden. Man bör se dessa motiv 

som berikande och arbeta för att föra in dem i skolmiljön, så att de kan komma 

ungdomarna till nytta även i deras formella utbildning. Att ungdomars intresse av att 

läsa och skriva skulle ha minskat över tid betraktar författarna i sin slutdiskussion mest 

som en omhuldad myt (Moje et al. 2008). 

 
5.2.2 Skillnaden i verksamhetskultur mellan bibliotek och skola 

I intervjuerna berörs ibland – direkt eller indirekt - ett tema som handlar om 

skillnaderna i värdegrunder mellan skolans mer formella undervisningsvärld och 

(folk)bibliotekens tradition av kulturförmedling och informellt lärande. I Rafstes 

avhandling, där hon identifierar skolbibliotekets roll och funktion för eleverna i två 

norska gymnasieskolor, lyfts de historiskkulturella skillnaderna mellan 

undervisningsväsende och folkbiblioteksverksamhet fram som en förklarande faktor till 

att skolbiblioteken ofta har haft en oskäligt svag ställning inom skolorganisationen 

(Rafste 2001, kap. 2, s. 359-365). Även Dressman (1997) resonerar kring skolans 
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respektive bibliotekets kulturella identiteter, bl.a. genom att visa på faran med att i mål 

och värderingar alltför nära knyta skolbibliotekens verksamhet till skolundervisningens 

syn på vad bibliotek, litteratur och kunskap är. Han introducerar begreppet ’liminality’ 

för att beskriva kärnan i folk- och skolbibliotekens budskap till sina användare; dess 

”själ” om man så vill. Dressman betraktar skolbiblioteket som ”… a safe but public 

space – a liminal
31

 space – in which individuals can find the freedom to pursue agendas 

that the immediacy of the classroom precludes” (Dressman 1997, 311).   

 

I Corneliusons artikel i BBL hävdas att det mycket väl går att överbrygga 

kulturskillnaden mellan undervisning och biblioteksverksamhet, bl.a. genom att se den 

som en resurs: ”En möjlig strategi för folkbibliotekets arbete i skolan skulle kunna vara 

att hjälpa till med samtal, fördjupning och gestaltande processer kring 

läsning”(Corneliuson 2008, s. 21). Några av forskarna som Corneliuson hänvisar till i 

artikeln, som Rydsjö & Elf, vill att folkbibliotekens läsfrämjande arbete i grundskolan 

ska fungera ”kompletterande” och ”kvalitetsförbättrande” i relation till undervisningen. 

De hävdar att olika samarbetsprojekt mellan bibliotek och skola har lett till att 

”bibliotekariernas roller förtydligats gentemot pedagogerna” då samarbetet dem emellan 

har fördjupats (Corneliuson 2008, s. 21). Hansson, en annan forskare som refereras till i 

artikeln, varnar för att folkbiblioteken har ett oreflekterat arbetssätt ute i skolorna, vilket 

leder till att man stödjer elevernas formella lärande snarare än det informella 

(Corneliuson 2008, s. 21). Det kan påpekas att artikeln i första hand behandlar 

samarbetsformerna mellan fristående folkbibliotek och skolor som saknar ett eget 

skolbibliotek. På ett teoretiskt plan handlar resonemanget ändå lika mycket om 

skolbibliotekens verksamhet i relation till skolans undervisningsvärld.  

 

Bengtsson pekar i sin undersökning Vad är läsfrämjande?: en jämförande textstudie av 

synen på läsning och läsfrämjande åtgärder under tre decennier på hur folkbibliotekens 

legitimering av det egna läsfrämjande arbetet har ändrat karaktär under 1970-, 80- och 

90-talet. Under denna period har man på biblioteken blivit alltmer benägen att svara upp 

mot användarnas efterfrågan på litteratur, samtidigt som man i motsvarande grad 

övergivit kvalitets- och nyttotänkandet kring litteraturläsningen. Det viktigaste är att 

man läser, inte i första hand vad man läser (Bengtsson 1998, s. 22). Samtidigt hävdar 

Magnus Persson i sin bok Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den 

kulturella vändningen att skolundervisningen alltmer genomsyras av ett allmänkulturellt 

tänkande. Den har getts en kulturell basis eller, med Perssons egna ord, tagit en 

”kulturell vändning”. Att det kan vara så återspeglas i citaten om den förbättrade 

samarbetsviljan från lärarhåll som ett par av informanterna tar upp. Cecilia säger t.ex:  

Vi har alltid försökt att jobba med läsprojekt, men… men det som har hänt, som jag tycker är 

jättepositivt, det är att lärarna jobbar så väldigt aktivt med skönlitteratur. Alla, då är det 

svensklärarna i första hand, är nästan… ja det kan man nästan säga att det är hundra procent som 

när det börjar, i början på terminerna, då kommer dom alltid in och säger ’kan du plocka ihop lite 

böcker, det ska va ett särskilt tema’… 

 Astrid berättar om en liknande utveckling på sin skola: 

För det känner man ju mer och mer att det kommer att man ska, är det ett ämne eller är det en 

period så ska det kunna knytas till någonting som levandegör det i litteraturen. Det får ju fler och 

fler lärare upp ögonen för. […] Så därför har ju vårt samarbete ökat, det sista året. 

                                                 
31

 Det engelska ordet liminal (ung. ”på tröskeln till” ) hänför sig här till det första eller inledande steget i 

en längre process (Källa: The Oxford English Dictionary). 



 

 

 29 

Några av informanterna lyfter själva fram bibliotekets arbetssätt som just ett viktigt 

komplement till undervisningen. En av dem är Anna. Hon säger följande apropå sitt 

arbete med högläsning ute i klasserna: ”Att … de har en gemensam läsupplevelse tror 

jag också stärker gemenskapen mellan dom [eleverna; min anmärkning] […] Det blir 

nån annan anda kring det.” Lite senare i samtalet säger hon:  

Jag tror att det här med prestationer… att det inte får, dom får inte… Läsupplevelsen, det måste 

vara det primära, deras positiva läsupplevelse. Det får liksom inte förtas av att det ska vara nån 

sorts prestation […] Sen är det ju skolans värld och det måste ställas lite krav på dom så att… och 

hur dom kraven ser ut kan ju variera, då. Men läsupplevelsen måste vara det viktiga tycker jag. 

På Annas och Astrids skola är samarbetet mellan lärarna och biblioteket väl utvecklat. 

Bland andra huvudläraren i svenska är mycket engagerad i det arbete som 

bibliotekspersonalen gör. Här syns också dragkampen mellan lärarkåren och 

bibliotekspersonalen kring vad läsfrämjandet ska syfta till som tydligast. Anna uttrycker 

sig så här om högläsningens syften och mål: 

Och utifrån då vad läraren vill att det ska leda… Jag, jag vill att det ska vara ganska prestationslöst 

för då, då tror jag att det blir lättare för dom. Men skolans värld ser ju inte riktigt ut så. Så att en 

del lärare vill att de ska skriva en recension efter. Fast jag försöker få fler att… Fler och fler fattar 

att dom inte, att inte det är nödvändigt. Vi brukar avsluta med ett boksamtal, och det har varit 

jättepositivt. 

Hon säger vidare att eleverna är ”helt öppna för det” då hon kommer ut i klasserna för 

att högläsa och diskutera texter, och förklarar det med att hon representerar något annat 

för dem, något som inte är knutet till undervisningssituationen, till betygsättningen och 

till den kontroll som den medför. Elever har också uttryckt att ”det är så skönt att vi är 

lika långt […] Jag behöver inte känna mig stressad över att någon annan har kommit 

längre”. Hennes kollega Astrid lyfter vid ett tillfälle fram en annan aspekt av samarbetet 

mellan undervisnings- och biblioteksverksamheten. I följande citat uttalar hon sig om 

hur de upplever att det är att gå ut i klassrummen och på så sätt befinna sig på 

undervisningens arena: 

Vi tycker det är mycket… att det är bra. Så ju fler gånger vi kan visa oss i klassrummet på lärarens 

arena, desto mer positivt är det för oss här på biblioteket. För då är vi inte bara de där tjejerna eller 

tanterna på biblioteket utan då är det också nån som ingår i den pedagogiska biten. 

Som jag ser det betonar hon här bibliotekets roll som stödjande i just undervisningen, 

dvs. dess pedagogiska roll. Detta är ju också en del av skolbibliotekets uppgift.  

 

För Erika, som arbetar på ett folkbibliotek samtidigt som hon har uppdraget att arbeta 

gentemot den närliggande gymnasieskolans behov, skulle skillnaden mellan bibliotekets 

och skolans kultur kunna vara särskilt kännbar. Hon säger också, då jag frågar om hon 

tycker att bibliotekariernas kompetens tas väl till vara av skolan, att 

Vi tycker… vi tas tillvara, men vi skulle ju kunna vara med mer i planeringen helt enkelt. Men det 

är lite svårt […] Framför allt är det att nu är vi integrerade, alltså vi arbetar ju även för allmänheten 

här. Det är en sak om man är på ett renodlat skolbibliotek. Då har man större möjligheter att vara 

med på planeringsmöten och sånt. Men… det har vi haft lite svårt att få det att funka, faktiskt.  

Erika och hennes kollega verkar helt enkelt få anstränga sig hårdare och arbeta mera 

metodiskt för att väcka skolans intresse för deras tjänster, som vid sidan av bokpraten 

och bokpresentationerna även omfattar biblioteksvisningar och informationssöknings-

undervisning. Att man inte delar personalrum med lärarkollegiet får konsekvenser för 

hur samarbetet ser ut. Hon berättar att när de egna bokpraten någon gång inte faller väl 

ut hos eleverna, så beror det oftast på att förhandsinformationen från läraren har varit 

missvisande: ”Man har förberett sig för ett bokprat med en elevgrupp och så visar det 
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sej att elevgruppen ser ut på ett annat sätt. Dom kanske har mycket mer läsvana eller 

mycket mindre läsvana. […] Och det är ju… man pratar kanske inte riktigt samma 

språk, så”. 

                                       

Cecilia, vars deltidsanställda kollega även arbetar som lärare på skolan, uttrycker på 

liknande sätt att det är en fördel med en kollega som är väl inarbetad i skolmiljön. Hon 

anser att biblioteket länge har haft bristfälliga resurser för bl.a. det läsfrämjande arbetet 

med bara en heltidsanställd bibliotekarie. Detta tycks ha blivit särskilt märkbart på 

senare år, i takt med att lärarna i svenska och engelska börjat efterfråga ett samarbete 

med biblioteket kring skönlitteraturen. Cecilia beklagar att hon inte hinner arbeta mer 

med eleverna än vad hon faktiskt gör. Hon håller bokpresentationer inför klasser i 

biblioteket, men inga utförligare bokprat. Det verkar nästan som om hon inte har tänkt 

på den möjligheten, vilket säkert till en del förklaras av den höga arbetsbelastning som 

hon beskriver. Skolan tillhör de elevrikaste i undersökningen med sina runt 1400 elever. 

Samtidigt verkar det som om Cecilia förknippar företeelsen bokprat endast med 

skolbiblioteksverksamhet på låg- och mellanstadienivå. På frågan om hon brukar göra 

bokprat svarar hon: 

Neej, det har vi inte för det hinner vi inte. Alltså det kan man ha, tycker jag, på låg- och 

mellanstadiet, när man hinner läsa böckerna. Men ska man läsa för… ska man ha bokprat för 

gymnasieelever så ska det ju vara i alla fall ungdomsromaner då.  […]… det är liksom inte 

realistiskt att tro att man ska kunna göra det. 

Hon tar även upp att organiseringen av undervisningen i lärararbetslag och 

uppdelningen av skolan i fyra administrativa sektorer försvårar arbetet för en 

ensamarbetande bibliotekarie. Man skulle behöva arbeta mera specifikt mot de olika 

sektorerna och vara åtminstone två heltidsanställda bibliotekarier, med ansvar för två 

sektorer var, för att nå ett gott resultat.  

 

Också i intervjun med Beatrice berörs temat med skolbibliotekets dubbla värdegrunder 

eller identiteter, men det verkar inte som att hon ser sin egen roll som på något sätt 

behindrad eller komplicerad av detta. Hon är tydlig med att det är skolan som är hennes 

uppdragsgivare och att det får konsekvenser för hur hon arbetar. I samband med att hon 

beskriver sina bokprat, som alltså planeras och utförs på uppdrag av och i samråd med 

någon lärare, säger hon att…  

Jag skulle nog säga att bokpraten, dom hör ju till undervisningen så att säga. Men jag känner att på 

det sättet som jag gör bokprat, inte riktigt är det som är traditionellt att göra. Så jag känner att det 

har verkligen varit mitt eget initiativ, att utforma dom på det sättet, på dom sätten liksom. 

Det hon syftar på här är hur hon gestaltar sina bokprat med både sång, musik, 

tidstypiska dräkter och teaterinslag, så att intrycket och upplevelsen av dem förstärks. 

Hon hoppas att elevernas upplevelse av hennes framföranden på det sättet blir 

annorlunda än av lärarens under en vanlig lektion. När vi lite senare talar om vilken 

sorts litteratur hon väljer att lyfta fram i sina bokprat återkommer hon till att detta, att 

det i en skolmiljö gärna blir så att man lägger krutet på det som används i själva 

undervisningen. På frågan hur hon gör för att nå eleverna och få dem att känna att 

biblioteket är en plats där de kan låna och läsa också för sin egen personliga skull, 

berättar hon att hon med detta i åtanke bl.a. har byggt upp ett initierat seriebestånd. 

Detta är ett sätt att bjuda in eleverna. Hon beskriver vidare vid ett tillfälle 

bibliotekarierollen som en mor- eller farföräldraroll medan lärarna tvingas axla den 

strängare föräldrarollen. Som bibliotekarie kan man förhålla sig till litteraturen ”på ett 

helt annat sätt” än vad lärarna kan göra. 
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Daniela verkar, bl.a. utifrån sina tidigare erfarenheter av att vara ansvarig för 

skolbiblioteksverksamheten i en kommun, ha fått en ganska god inblick i de problem 

och möjligheter som följer med skolbiblioteksarbetet. Hon talar dels om rent 

organisatoriska faktorer, som vem man är anställd av - kommunbiblioteket eller skolan.  

Det framgår att hon anser att det är fördelaktigast om man har samma arbetsgivare som 

resten av skolpersonalen, dvs. rektor på skolan. Man hamnar annars lätt vid sidan av det 

så viktiga informationsflödet på skolan. Samtidigt framgår det att hon och kollegan har 

fått lov att arbeta sig in i skolkontexten för att där bereda plats åt biblioteket och dess 

tjänster. Det gäller inte minst bokpraten, som de tillsammans har introducerat på skolan. 

Angående attityderna till skolbiblioteket och dess verksamhet hos den övriga 

skolpersonalen säger Daniela: 

Jag har hittills bara stött på en rektor under alla år, som har velat något med 

biblioteksverksamheten. Tyvärr, tyvärr. Utan dom är oftast så glada… vad man än hittar på så är 

alla så glada och nöjda.  

Hon tillägger att olika skolbiblioteksverksamheter kan se ganska olika ut och att man 

oftast arbetar ganska självständigt som skolbibliotekarie… 

… Just för att man inte har någon som… hur ska jag säga, dom är bara så glada att man är där, att 

man gör det man ska. Dom har inga tankar om vad dom skulle vilja att man gjorde, för det 

begriper dom liksom inte. 

Daniela tvekar inte att jämföra den kompetens som lärarna i främst svenska besitter 

med den som hon och hennes kollega har på litteraturområdet, en jämförelse som så gott 

som alltid utfaller till bibliotekariernas fördel. Hon beskriver det egna 

skolbiblioteksarbetet som ett pågående utbyte av arbetsförslag och idéer mellan de båda 

yrkesgrupperna. I de fall lärarna tillåter det samarbetar man och rör sig även då och då 

in på varandras områden, allt för att eleverna ska få största möjliga tillgång till 

skönlitteraturen via olika ingångar. Då jag påpekar att hon framstår som stark i att ta 

initiativ för den egna verksamheten på skolan, svarar hon: ”Ja, fast det tror jag att man 

måste göra. Som bibliotekarie på en skola så… det handlar jättemycket om det.”. 

Samtidigt, tillägger hon, är det viktigt att man möter stöd för sina idéer så att man orkar 

fortsätta utveckla verksamheten. Hon berättar vid ett tillfälle att den nytillträdda rektorn 

på skolan i samtal med Daniela nyligen sagt att… 

… hon  tyckte att det bara är nyttigt för lärarkåren att se att det finns kompetens kring lärande hos 

andra än hos dom. Att det inte är skolan och lärarkåren som har monopol på den biten. […] Men 

där hon uppmuntrade det här samarbetet, på det sättet, [syftar på ett samarbete i en klass mellan 

läraren och Daniela kring dramatik; min anmärkning] för att visa för eleverna på att… att det inte 

bara är vad läraren säger och tänker som är, som är det enda rätta eller vad det nu kan tänkas va. 

Utan det finns faktiskt ett… det råder diskussion runt dom här sakerna och att… vi som 

bibliotekarier då kan bidra till den diskussionen.  

 

5.2.3 Ungdomar och gymnasieelever som läsare 
De centrala frågeställningarna i den här uppsatsen rör ungdomars förhållande till 

skönlitteraturen och hur de litteraturförmedlande gymnasiebibliotekarierna ser på det 

förhållandet. I intervjuguiden har jag försökt ge uttryck åt dessa frågor så att 

informanternas attityder och uppfattningar tydligt ska komma fram. De intervjufrågor 

som i första hand kommer att behandlas i detta och följande avsnitt är således fråga 3, 4, 

5 och 6 med respektive underfrågor.  

 

5.2.3.1 Varför läsfrämjande arbete? - om skönlitteraturens roll i skolan 
Anna och Astrid uttrycker i sina svar att de ser gymnasieelevernas möjlighet till kontakt 

med skolbiblioteket och dess litteratur som djupast sett en demokratisk fråga. De 
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betonar flera gånger att det att lära sig läsa olika typer av texter måste ses som en 

grundläggande medborgerlig kompetens i det rådande informationssamhället. De 

påpekar att liknande tankegångar genomsyrar skolans styrdokument. Samtidigt menar 

de att de dagligen ser hur eleverna blir allt osäkrare på att hantera lärarnas läs- och 

skrivuppgifter. De menar att verktyg som Internet gör det möjligt för dessa elever att 

dölja sin ovilja eller osäkerhet inför uppgifterna genom plagiering och fuskrecensioner, 

vilket i sin tur ofta undgår lärarna.  

Anna oroar sig särskilt för de elever som av olika skäl (sociokulturella, språkliga) 

känner ett starkt motstånd mot läsningen och det som den symboliserar. Det kan gälla 

pojkar som bär på föreställningen att skönlitteratur endast angår flickor. Det kan gälla 

elever på de längre teoretiska programmen där lärare och övrig skolpersonal kanske 

utgår från att eleven är duktig på att läsa, samtidigt som det kanske inte alls stämmer 

med verkligheten. Och det kan gälla eleverna från de ofta manligt dominerade 

yrkesklasserna som av omgivningen inte alls förväntas läsa och då inte heller gärna 

framhåller att de faktiskt läser.  

 

Anna och Astrid berättar vidare livfullt om de idéer bakom boksamtalen som framför 

allt den engelske forskaren Aidan Chambers har formulerat. Det handlar om, säger 

Astrid, att utvecklas i självkänsla och självförtroende inför texten och dess innehåll. Och 

detta kan man göra om man ges möjlighet att sätta ord på sina tankar inför det lästa 

tillsammans med andra, så att ett samtal kan komma igång. Tydligt är också att eleverna 

inte riktigt vågar göra detta om de vet att en skrivuppgift alltid hör till. ”Och i alla 

händelser så har de haft mycket, mycket mer att skriva när de har fått prata först. Därför 

att då har det väckts impulser och idéer, och man har kunnat knyta ihop trådarna kanske 

på ett bättre sätt än man kunde innan.” Anna fyller i: ”Och jag tänker också på dom som 

kanske inte vågar säga så mycket… Dom får ju alla dom andras intryck i alla fall och lär 

sig ändå under boksamtalet.” En reflektion jag gör kring deras resonemang är att det rör 

vid en av kärnfrågorna i diskussionen om skönlitteraturens roll i skolan, nämligen den 

påtagliga motsättningen mellan elevernas kreativitet och lust att reflektera kring det 

lästa, och skolans vanligtvis ganska rigida krav på motprestationer. Det blir ganska 

uppenbart att det rör sig om två skilda perspektiv som möts. Förmodligen krävs det 

därför både lyhördhet och god förmåga till att leda samtal om litteratur hos dem som ska 

lotsa eleverna in i böckernas värld i skolmiljön.  

 

Daniela lyfter samma problematik, men ur en lite annan synvinkel. Hon har erfarenhet 

av hur man arbetar med böcker i skolan redan på låg- och mellanstadienivå, och menar 

att man alltför tidigt tvingar in eleverna i att sammanfatta sina intryck i en skriven 

recension. Detta i en ålder och ett skede då eleven kanske helst av allt bara spontant vill 

berätta om eller beskriva det lästa. Att man så tidigt begränsar och formar elevernas 

gensvar skulle alltså kunna verka hämmande och lägga sordin på en annars lustfylld 

läsupplevelse. 

 

Daniela skiljer vidare på de lässtimulerande åtgärder som syftar till att skapa läslust hos 

eleverna och sådana som endast handlar om att öka kvantiteten på deras läsande. Det 

senare menar hon är vanligt förekommande i grundskolan där det tar sig uttryck i bl.a. 

lässtafetter. Men för de lässvaga eleverna (som i den åldern ofta är pojkar) hjälper 

sådana åtgärder inte till att förbättra vare sig deras läsförmåga eller läsförståelse. För att 

skapa läslust tror Daniela att det istället handlar om att hitta nya, annorlunda ingångar 

till litteraturen. Hon framhåller boksamtalet som en oftast framgångsrik metod. Under 

ett sådant kan man bl.a. ”hjälpa en svagare elev att se saker i texten som han eller hon 
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inte har sett innan”, förklara saker i texten och få syn på sådant som man tidigare inte 

sett där. Daniela hänvisar till sig själv…  

… när man har sett en bra film, så känner man att åh, det här måste jag berätta för nån om. Och 

träffar man nån som har sett samma film eller läst samma bok så, så pratar man om det. Så just för 

lässtimulans eller läslust, då är jag helt övertygad om att det är det det handlar om. (s.8) 

En annan bra metod kan vara att låta eleverna föra läslogg, där de får reflektera fritt 

eller utifrån någon särskild frågeställning. Man kan också ge dem möjligheten att skriva 

nya slut på berättelserna: ”… det finns en massa sådana saker som man kan jobba med 

texterna, än man gör i en recension”.  

 
Det är lätt att finna stöd för hennes synpunkter i nyare forskning. Moje (2008) och 

Molloy (2007) pekar t.ex. båda på vikten av att i skolans litteraturundervisning utgå från 

ungdomars verklighet och, med hjälp av de motiv som de anger för sitt läsande resp. 

icke-läsande, skapa nya möten med olika sorters litteratur. Ulfgard (2002) visar i sin 

avhandling på att det finns ett samband mellan flickornas livssituation och deras 

reception av de tre romanerna. Hon visar vidare på hur flickornas (de är tjugo flickor i 

åldern 15-16 år) personlighetsutveckling i flera fall sker i ett ganska nära samspel med 

det estetiska uttryck som undersökningsromanerna är exempel på (Ulfgard, s. 346-347). 

Och det verkar finnas betydligt fler studier som visar på samma sak, nämligen det nära 

sambandet mellan liv, utveckling och litteratur.  

  

Samtliga informanter rör under intervjun vid metodfrågorna och hur man bäst ska kunna 

nå ut till eleverna så som man skulle önska. Sverige har idag ett till stora delar nytt 

medielandskap. De flesta ungdomar använder och navigerar i det medan många vuxna 

fortfarande står kvar vid sidan av. Corneliuson (2007) är en av dem som tar upp behovet 

av nya arbetsmetoder i läsfrämjandet och redovisar en hel del förslag på hur man skulle 

kunna mötas över litteratur också i cyberrymden. Framför allt tycks han mena att det nu 

är hög tid att börja använda de nya möjligheter tekniken erbjuder. Att Daniela och Erika 

berättar att de hela tiden söker nya sätt att förmedla litteratur till eleverna (och lärarna!) 

på, vittnar om att de bedriver ett aktivt utvecklingsarbete i dessa frågor. Erika berättar 

t.ex. att man ligger i startgroparna med en bokbloggsverksamhet, som man hoppas ska 

bli ett hjälpmedel för lärare, elever och bibliotekarier i deras arbete med och kring 

skönlitteratur. Då jag första gången anländer till Erikas bibliotek, ser jag också i en av 

skolkorridorerna ett anslag om en läsecirkel på kvällstid dit intresserade elever kan 

anmäla sig, vilket faktiskt gör mig lite imponerad. Senare berättar Erika att man flera 

gånger tidigare haft läsecirklar på det sättet, men att intresset just nu är svalt.  

 

På Erikas arbetsplats tycks man speciellt ha en medvetenhet om de elever som har 

särskilda behov i samband med sin läsning. Hon talar under intervjun ganska mycket 

om de olika hjälpmedel, som inläsningar av litteratur, som finns för den som lider av 

dyslexi eller av andra skäl har lässvårigheter.  

 

Då vi lite senare talar om hur hon och kollegan lägger upp sina bokprat och hur lärarna 

på skolan arbetar med litteratur, pekar Erika på att elevernas referensramar, deras 

’litterära repertoar’ om man så vill, kan skifta stort i en klass.  

… jag vet det har kommit elever till mig och sagt: ”Jag tyckte den här boken var jättebra, men det 

är den enda bok jag har läst. Hur ska jag presentera den [i klassen; min anmärkning]?” 

På frågan om vilken sorts litteratur hon betonar i sitt läsfrämjande arbete, säger hon 

först: ”Egentligen så måste vi ju ha hela spektrat då. […] Man kan säga att dom här 
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ungdomsböckerna vi köper in till Balkongen, det är ju alltifrån… det kan vara mer 

avancerad litteratur, lite experimentella saker också…, poesi. Men sen ska det ju finnas 

också… kanske sånt som finns mer på vanliga ungdomsavdelningar, till exempel 

Systrar i jeans och sånt här”. I ett senare sammanhang säger hon att det handlar om att 

visa på spännvidden; ”att allt det här finns” för eleverna, och på det sättet väcka deras 

intresse för läsning. Samtidigt konstaterar hon att man på folkbiblioteket idag köper in 

framför allt den litteratur som efterfrågas. Det är kanske inte så konstigt om samma 

efterfrågestyrda policy till en del präglar litteraturförmedlingen till gymnasiets 

ungdomar, vilket litet är ett inryck jag får.  

 

Cecilia menar att skönlitteraturen alltid har haft en stark ställning inom svenskämnet i 

skolan och hon ser det därför som naturligt att även gymnasiebiblioteket arbetar 

läsfrämjande. Hon beskriver den egna verksamheten som vilande på fyra ben: 

skönlitteraturen, informationssökningsundervisningen, allmänna kulturfrågor (som 

skolans Kulturgrupp arbetar med) samt biblioteksrutinerna. Då jag frågar lite mer om 

motiven bakom läsfrämjandet förtydligar hon att ”…skönlitteraturen har ett egenvärde, 

på något sätt, det tycker jag nog”. Hon påtalar att förutsättningarna för att arbeta 

läsfrämjande på skolbibliotek blivit långt bättre jämfört med för tjugo-trettio år sedan. 

Innan datoriseringen gick det mesta av bibliotekariens arbetstid till rent rutinarbete. 

Dessutom finns idag en annan medvetenhet i lärarkåren om den roll som 

skönlitteraturen kan ha i undervisningen, och de är därför på ett helt nytt sätt angelägna 

att samarbeta med biblioteket kring denna. Åt detta gläds Cecilia. ”Så det har hänt 

fruktansvärt mycket under dom här åren. På alla fronter. Hur man jobbar med elever 

och, liksom, biblioteksrutiner och allt är helt annorlunda än vad det var då”.  

 
Hon berättar vidare att man på skolan, dels bland medlemmarna i Kulturgruppen och 

dels i skolledningen, har talat om att göra den egna skolan till ”en läsande skola”. Då 

jag frågar henne varför, hur man motiverar denna idé, svarar hon: 

Ja, att alla undersökningar visar på att det är nyttigt att läsa. Eller att man lär… att det är 

utvecklande för eleverna att läsa. Att det gör att man liksom… blir bättre på allting. Inte bara på att 

läsa utan man lär sej mycket mera omkring. Empati och även faktakunskaper och att förstå sin 

omvärld och så där.  

Cecilia fortsätter att hon i samband med ett av många läsprojekt intervjuade eleverna i 

några yrkesklasser om vad de trodde syftet var med att de skulle läsa, och att de flesta 

då hade svarat att det skulle förbättra deras läsförmåga: ”… det tyckte dom var det, det 

var det som dom spontant trodde. Men det var få som hade tänkt längre, att man kanske 

lärde sig... Faktakunskaper var det nån som sa också. Så då brukar jag ta upp det där 

med att det stimulerar fantasin…”. Utsagan tyder på att dessa elever spontant hänförde 

skönlitteraturläsningen till den formella undervisningens domäner och att de dessutom 

framhöll dess instrumentella funktion, trots att initiativet denna gång kom från 

biblioteket. Det väcker naturligtvis frågor. Har biblioteket en tillräckligt självständig 

och stark ställning på skolan, eller används dess resurser i alltför hög grad för mera 

kortsiktiga undervisningsrelaterade eller rentav marknadsförande mål? Och hur 

påverkas i så fall elevernas bild av biblioteket? Enligt både Rafste (2001) och Dressman 

(1997) ligger ju skolbibliotekets unika värde för eleverna i dess relativa självständighet 

från skolundervisningens specifika mål. Det är viktiga frågor att ställa sig. 

 

Beatrice, som är ganska nyanställd och en av två heltidsanställda bibliotekarier på sitt 

bibliotek, lyfter fram en del fördelar med att arbeta på just gymnasiebibliotek. 

Målgruppen som man ska tillgodose är betydligt mer homogen än på t.ex. ett 
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folkbibliotek. Den består av elever i samma åldersgrupp samt deras lärare. Vidare sker 

undervisningen inom vissa specifika studieinriktningar, vilket gör det möjligt att bygga 

upp en mer specialiserad samling än man annars skulle kunna göra. På frågan hur man 

väljer den sorts litteratur man ska ha på biblioteket svarar hon:  

… Alltså det blir det här dubbla som bibliotekarier ofta har, att det både finns en önskan att vi ska 

ha liksom, ett brett utbud med… i och med att man ska tillgodose dom här kategorierna på nåt sätt. 

Det ska finnas klassikerna som dom läser i undervisningen och som vi förstås vill att dom ska läsa 

en del då. Och samtidigt så ska det finnas det som eleverna faktiskt tycker om att läsa, det ska ju 

inte bara va pliktläsning, så att säga. Så att inte bara fastna i det här med kvalitetstänkande med 

våra normer mätt utan att försöka… 

I: Ni tänker så när ni köper in, att ni ska försöka gå utanför det? 

B: Ja, absolut. För att vi vill ju ha ett bibliotek som eleverna använder. Vi vill att dom ska komma 

hit och liksom känna att det är för dom, för dom är ju vår huvudmålgrupp. Och det är ju också 

liksom inte alla bibliotek förunnat att få va så nischade på nåt vis.[…] Det kan va en fördel. Lite 

lättare på nåt vis, att försöka nå ut till folk. 

Rent konkret kan det handla om att man köper in t.ex. Gossip Girl-serien som många 

folkbibliotek kanske anser är ”för skräpig” att ha, eller att man prioriterar att ha 

tecknade serier. Diskussionen om vilken litteratur man vill nå ut med kommer upp vid 

flera tillfällen under intervjun, och det står klart att man vid sidan av undervisningens 

användning av bibliotekets skönlitteratur även har helt egna ambitioner att locka 

eleverna till ”njutningsläsning”. Det verkar närmast handla om en daglig jämkning 

mellan olika syften och mål med bibliotekets verksamhet: 

Men det är klart att man tänker så här: Jamen, om hon nu tyckte att Marian Keyes var så himla bra, 

skulle man inte tycka att Jane Austen var ganska bra? Alltså, man kan försöka koppla… Lite så där 

inkörsport till…[…] Inkörsport till tyngre böcker liksom.  

Det kan dock vara svårt att finna tid för att fördjupa sig i förmedlingsarbetet till enskilda 

elever. 

… men jag tycker det är en ganska bra vision  […] Att vi är nåt slags ciceroner på nåt vis. För att 

vi ändå håller på med det här hela dagarna, med litteratur och böcker på olika sätt. Så att 

förhoppningsvis kan vi det här. 

På frågan vad skönlitteraturen spelar för roll i ungdomars liv ger Beatrice en hel del 

avvikande och därför intressanta svar. Hon menar t.ex. att det finns ett alltför tydligt 

målgruppstänkande kring litteraturens mål och mening just för ungdomar, och nämner 

den moderna ungdomsromanen som exempel: 

… jag tycker att man kan se väldigt tydligt på just ungdomsromanen, så här att boken riktar sej till 

killar eller tjejer… alltså det finns en tydlighet så, i målgruppstänkande, som jag inte är säker på 

att det alltid stämmer. Alltså jag är inte säker på att man faktiskt måste kunna relatera så hårt 

liksom eller identifiera sej så mycket.   

När man blir vuxen, fortsätter hon, förväntas man däremot ”kunna läsa allt möjligt utan 

att relatera till det”, medan det för ungdomar ”finns den här bilden att man ska kunna 

identifiera sig i det man läser.” Att anlägga ett sådant synsätt är att förenkla ungdomars 

läsning, menar Beatrice: 

För jag tänker att litteratur kan va så många olika saker. När man läser att man kan… liksom att 

det kan va lärorikt eller, man kan få insyn i nåt som man inte alls har nån erfarenhet av. Eller att 

man kan inse att man visst kan identifiera sig eller relatera till nånting som egentligen är ganska 

olikt en själv, för jag tycker att det är att förenkla det… 
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Hon berättar att man i bibliotekens utlåningsstatistik brukar se en tydlig nedgång under 

ungdomsåren (ung. åldrarna 13-19 år) då utlånen minskar med ungefär hälften mot 

tidigare åldrar.  

Och jag tänker att det måste betyda nånting att, att det är så många som inte söker sig aktivt till 

biblioteket då, i den åldern. Och jag har ingen aning men spontant så känner jag att det kanske är 

så att den här pliktläsningen i skolan präglar många. Att det är den erfarenheten man får av läsning 

för att man kanske inte läser hemma på det viset. Och då är det liksom negativt och det kanske inte 

är intressant och man kanske inte har… hittat nånting som man själv liksom brinner för, i 

skönlitteraturväg så att säga.  

Så jag tror inte automatiskt att skönlitteratur är liksom, en del i ungdomars liv helt automatiskt. Jag 

tror att för många är det kanske förknippat just med den här pliktläsningen i skolan. Man måste 

läsa, och man måste läsa vissa böcker.  

Om sina erfarenheter av gymnasieelever som läsare säger Beatrice vidare att… 

… för många är det uppenbart att det liksom är en hobby, att läsa. Att man lägger av sin fritid på 

att läsa, medans det också är helt uppenbart att vissa elever, dom läser aldrig om dom inte är 

tvungna. […] Och jag tänker att, att skönlitteratur inte behöver va nåt självklart. Utan det kanske 

faktiskt är nånting man lite måste erövra, liksom. 

 

5.2.3.2 Elevinflytande, utvärdering och fantasi i arbetet  
En betydelsefull del i läsfrämjandet handlar enligt informanterna om att på olika sätt 

låta eleverna påverka bokinköpen. Man är noga med att ha ett bra bestånd av tecknade 

serier som t.ex. Manga, och romaner på engelska, därför att många elever efterfrågar 

det. Olika genrer och teman som blir populära bland ungdomar (för ögonblicket 

vampyrromaner) avlöser varandra, och för att visa följsamhet köper man gärna in ett 

gediget bestånd av rådande trend.  

 

Sådana och andra inbjudande åtgärder liksom en visad öppenhet för elevernas olika 

intresseinriktningar och önskemål uppfattar jag som betecknande för de flesta av 

informanterna i den här studien. Hur långt man går i detta begränsas sedan av yttre 

faktorer såsom resurser i pengar och personal, och naturligtvis även av den egna 

ambitionsnivån i det läsfrämjande arbetet.  Men att det finns en öppenhet mot olika 

smakriktningar och läsmotiv måste ses som ett grundläggande värde då det handlar om 

skolbiblioteksverksamhet likaväl som folkbiblioteksverksamhet, vilket merparten av 

den tidigare redovisade forskningen också pekar på.   

  

Daniela efterfrågar sätt att utvärdera sina läsfrämjande insatser på, för att hon ska kunna 

förbättra och utveckla sig i arbetet. Hon säger vid ett tillfälle att ”… herregud, vi får ju 

aldrig, har ju aldrig fått nån utbildning i hur man bokpratar. Ska man berätta hela 

historien eller halva eller ska man… utan det testar man ju varje gång”. Hon nämner en 

kurs i Länsteaterns regi som hon för tiotalet år sedan deltog i. Det var en berättarkurs 

där deltagarna – bibliotekarier och lärare i svenska – fick öva sig i berättande på ett 

ganska improviserat sätt. Hon beskriver den dagen som väldigt roligt och givande och 

verkar önska att det fanns mer av den typen av fortbildning för litteraturförmedlande 

bibliotekarier. Hon nämner även MUSA-kurserna
32

 som något väldigt positivt. Idag 

finns även möjligheten att delta i boksamtal som arrangeras på nätet genom t.ex. sajten 

Bokcirklar.se som Daniela rekommenderar.  

 

                                                 
32

 MUSA står för Metodutveckling i Skönlitterärt Arbete. Kurser i detta har anordnats i 

regionbibliotekens regi flera gånger under 2000-talet.  
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I Anna och Astrids kommun finns en levande kultur av muntligt berättande som de är 

angelägna att knyta an till i sitt läsfrämjande arbete på skolan. Och Beatrice framför å 

sin sida gärna bokpraten iförd tidstypiska dräkter och musikinstrument. Hon förklarar 

det själv med sitt eget stora intresse för ämnen som historia, teater och musik vid sidan 

av litteraturen.  

 
Också Cecilia tar upp behovet av att få veta mera om hur de egna läsfrämjande 

insatserna egentligen når fram till eleverna. Och Anna och Astrid överräcker under 

intervjun några exemplar av elevkommentarer som de då och då brukar samla in efter 

högläsningstimmarna eller boksamtalen. Det är med andra ord något man överlag 

verkar se som angeläget, detta att utvecklas i arbetet och att fundera över hur de möten 

med litteratur man dagligen arbetar med att arrangera faller ut. Också Erika, som ger 

intryck av att bedriva ett närmast oförtrutet arbete med presentationer och diskussioner 

av böcker på sin relativt elevrika skola, skulle förmodligen ställa sig positiv till en ökad 

medvetenhet om hur hennes arbete tas emot av eleverna.   

 
5.2.3.3 Gensvaret från eleverna 
Hur gensvaret och uppmuntran är från elever, skolledning och övrig personal, påverkar 

helt visst i förlängningen även hur den läsfrämjande verksamheten bedrivs. Cecilia 

säger t.ex. som svar på frågan ifall skönlitteraturen skulle kunna vara ett viktigare inslag 

än idag på hennes gymnasium: 

Ja, det skulle ju alltid kunna va på nåt annat sätt. Och man skulle ju kunna ge mycket mer resurser 

till biblioteket så kunde vi gå ut mycket mera aktivt och jobba. Så visst skulle det kunna det.  

Daniela berättar att när hon vill förnya och utveckla sig i arbetet så brukar hon samråda 

med de av lärarna som delar hennes litteratur- och filmintresse, vilket av förklarliga skäl 

brukar vara lärarna i svenska och filmkunskap. Daniela fortsätter: 

Och det handlar ju också om stöd […] Möts man av ett kompakt motstånd eller ovilja, då tröttnar 

man ju på en gång, då orkar man ju inte. Men bara man hittar nån… så känns det som man kan 

börja nånstans i alla fall. Sen går det upp och ner.  

Hon tror annars på effekten av hennes och kollegans regelbundna bokpratande och att 

man genom dessa förmår locka åtminstone en del av eleverna till att… 

… läsa, till att våga prova något nytt eller… så. Och sen, ibland får man respons, ibland får man 

bra respons och ibland tycker dom inte att det är bra. 

Hon menar att om man en gång har blivit presenterad för en bra bok, under bokpraten 

eller mera informellt i biblioteket, så vågar man också komma tillbaka för att fråga efter 

fler.  

Och när man skickar med eleven att ’jättekul om du kommer tillbaka och säger vad du tycker om 

den här’. […] Och dom faktiskt gör det. Det tycker jag är lite roligt. Och det kan va böcker som 

jag har tyckt jättemycket om. Eller inte tyckt om. Men just för att det är svårt att säga hur en bok 

uppfattas i en annan ålder. Men dom gångerna tycker jag det är kul, när dom tar mej på orden och 

kommer tillbaka.  

Beatrice berättar om hur bra det känns när någon elev inför klasskamraterna vågar 

avbryta och ställa frågor om sådant de inte förstår av bokpraten. Eleverna kan med sina 

frågor delge henne andra synsätt och därigenom skapa nya tankegångar kring ämnet. 

Elevernas uppskattning kan också visa sig genom att hon blir sedd som en slags ”like” 

av de inbitna serieläsarna sedan hon byggt upp ett initierat seriebestånd. Eller efter att 

hon har varit snabb med att köpa in ny litteratur. ”Att det kan ju va ett sätt liksom, ett 

väldigt direkt sätt att få lite pluspoäng. Att vi har det som dom inte förväntar sig och vi 

är snabba på att köpa in nåt som dom vill läsa, så där”.  Samtidigt är Beatrice tydlig 
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med att hon vill det läsfrämjande arbetet i ett längre perspektiv: ”Att vi på nåt sätt 

genom att finnas här och göra det vi gör leder till nån slags allmänbildning. För jag kan 

tycka, man behöver inte ha läst allt och alla, men jag tycker att, det hör ändå till 

allmänbildningen […] att åtminstone veta vem Strindberg var. Eller varför vi tycker att 

han är intressant idag”. 

 

Astrid säger följande angående bibliotekets egna utvärderingar av boksamtalen och 

högläsningstimmarna:  

Och då visar det sig, att dom tycker att det är jätteroligt att nån annan än läraren kommer och 

pratar om böcker. Att dom, dom får redovisa på ett annorlunda sätt och de önskar ofta att de får 

göra likadant igen både vad det gäller boksamtalen och högläsningen. Och dom tycker att det är 

roligt att ha olika sätt att närma sig litteraturen. Jaa, jag tror att de känner att de får en större 

kontakt allmänt med biblioteket.  

Och de vågar fråga oss om annat. Det är också en jättestor vinst. Har vi lärt känna dom genom 

boksamtalen så kanske dom också törs fråga och så - var står böckerna om medeltidens historia? 

Många gånger så är det lite hämmande att visa att man inte är så hemmastadd i bibliotekets hyllor. 

Men har man en etablerad kontakt så vågar man fråga.  

Fler informanter än Astrid tar upp den personliga kontakten med bibliotekspersonalen 

som ett viktigt inslag i att främja elevernas läsning. Erika menar t.ex. att om man lär 

känna bibliotekspersonalen så främjar det också elevernas intresse för biblioteket och 

vad det har att erbjuda. Cecilia resonerar på ett liknande sätt då hon berättar om 

kollegan vars gymnasiebibliotekarie kom att bli helt avgörande för både yrkesval och 

upptäckten av böckers värde. 

… Och så tror jag att det kan va för många. En person, som är engagerad och vågar säga att ”det 

här är bra” kan betyda väldigt mycket. Och jag tror att lärare skulle behöva veta det. En del lärare 

är så osäkra på sig själva sådär, vågar inte tro att dom betyder nånting. Men om dom vågade det, så 

skulle de kunna göra mycket mer intryck på eleverna än vad de gör. Så det tror jag är viktigt - 

exemplen liksom. 

 
5.2.3.4 Att arbeta med ungdomar  
När jag påbörjade den här studien tänkte jag att både skolmiljön och ungdomarna den 

hyser, måste vara viktiga beståndsdelar i en gymnasiebibliotekaries professionella 

identitet. Mitt intryck är också, att flera av informanterna medvetet har valt att arbeta 

med ungdomar därför att det tilltalar dem. Cecilia, som varit i trettio år på samma skola, 

säger t.ex. att hon ”… tycker det är jätteroligt att arbeta med ungdomar. Det är mitt 

drömjobb, detta”. På frågan vad som gör det så givande, svarar hon: ”Jag tror det är att 

det finns så mycket liv i dom, som inte är färdigt liksom. Dom har inte stelnat i sina 

former på nåt sätt. Och dom kan säga såna… liksom oväntade grejer”.  

 

Även Daniela har haft skolbibliotekarieyrket som förstahandsval. Hon beskriver sitt 

yrke som något av ett kall, och säger: ”Jag kommer själv ihåg den människan som satte 

Utvandrarna i handen på mig - då var jag tolv år - som en sån här jättegrej, när jag läste 

dom böckerna. Och att nån någon gång kanske ska kunna tänka tillbaka, och tänka att: 

nej, men det var faktiskt hon, biblan på [skolans namn] som visade mig på den […] … 

jag har nån sån romantisk dröm, i alla fall”. Daniela är också den som bekräftar bilden 

som Molloy (2007)ger, nämligen att högstadieelever, och främst då pojkar, är svårare än 

någon annan åldersgrupp att intressera för skönlitteratur. Samtidigt är det pojkarna som 

har förvånat Daniela på gymnasiet genom att visa sig vara initierade läsare:  

… jag var ute och pratade i en etta häromdan. Och hade med mej Jonas Khemiri. Och då sitter där 

tre ”lunsar” verkligen då… så. Och som jag inte tror… […] Sen hör jag dom prata sinsemellan. 
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Och den ene utav dom här killarna rekommenderar Ett öga rött till sin kompis. Och beskriver den 

jättebra och vad den handlar om och säger verkligen att: ”Den här var jättebra”.  

Daniela understryker ”… att det är en förmån att få jobba med människor i den här 

åldern och se dom bli vuxna, och att det är otroligt stimulerande”. 

 

Anna & Astrid uttrycker båda att de vill hjälpa unga människor att dels tillgodogöra sig 

undervisningen bättre, dels upptäcka att litteratur kan ge upplevelser och vara ett stöd i 

vardagen. Anna säger vid ett tillfälle då vi talar om motiven bakom det läsfrämjande 

arbetet att: ”… man vet hur bra det är utan att veta… jag bara känner att det är bra”. 

Astrid fyller på med att engagemang alltid smittar, ”oavsett vem som brinner för vad”. 

Hon fortsätter:  

Och jag tror också att vi kan hjälpa till att få dom att se bibliotek i allmänhet, inte bara 

skolbibliotek, som en plats där man, där man känner att … ja, här hittar jag, här vet jag, här har jag 

trivts, och då ta med sig det till ett annat ställe.[…] Och att vi försöker va dom som ser dom 

enskilda eleverna. Att dom talar om lite grann: vad är jag intresserad av för böcker, och vi försöker 

hitta en bok då som dom tycker om. Så har dom det med sej. 

Hon nämner vidare att de kan vara ”ett extra öga” och till exempel tipsa 

skolhälsovården om någon verkar vara retad eller ofta sitta ensam.  

 

Beatrice, som är den yngsta av informanterna, beskriver arbetet med skolungdomarna 

som något ganska naturligt och hon verkar inte ha några svårigheter att identifiera sig 

med elevrollen. Hon säger sig uppskatta när eleverna vågar släppa in henne och ställa 

frågor trots att hon är vuxen, eller när de vågar visa entusiasm och engagemang inför 

klasskamraterna fast att det kan uppfattas som både ”töntigt och fånigt”. Att de ger 

gensvar är också viktigt, menar hon, för att hon ska kunna anpassa den språkliga och 

innehållsliga nivån på ett bra sätt. Språket hon håller kan annars lätt bli för svårt. På en 

direkt fråga från mig säger Beatrice att hon ytterst sällan blir trött på eleverna. Hon 

menar att de alla är så olika varandra hela tiden att varje situation blir olik den andra. 

Hon poängterar också att även om hon skulle vilja ta sig tid till att kommunicera mera 

med de elever som uppsöker biblioteket, är detta svårt när man är två anställda på tusen 

elever.  

 

Erika menar då vi talar om den grupp ungdomar som lånar mycket för sin fritid, att 

”många vill ju klara sej själva också. Dom tycker att det är lite personligt att yppa”, 

vilket jag tänker delvis kan förklaras av att biblioteket är ett integrerat stads- och 

gymnasiebibliotek med ett stadsbiblioteks bokbestånd. Erika menar vidare att det ofta är 

prestigelöst och okomplicerat att samarbeta med ungdomarna. De har en friskhet över 

sig, är spontanare än vuxna och ofta ärliga med vad de tycker. Det händer att de visar 

sitt motstånd under bokpraten, men det är sällan, och ”de flesta elever är ju faktiskt 

trevliga”. Hennes egen roll handlar om att väcka läslust och att visa på det rika utbudet 

av litteratur. Viktigt är också att kunna erbjuda olika hjälpmedel såsom inläsningar 

istället för tryckt text. Erika pekar liksom Daniela på en förändrad attityd till 

skönlitteraturen som konstform; att den idag jämställs mera med musik och film, samt 

att många ungdomar rör sig med stor lätthet mellan de olika medieformerna.  

 

 
 
 



 

 

 40 

6. Diskussion och slutsatser  

De problem och frågeställningar som jag velat undersöka i den här studien har på olika 

sätt varit vägledande genom hela arbetet. Det gäller metod- och teorival, vilken 

forskning som lästs och redovisats samt hur intervjufrågorna har utformats. Inte minst 

gäller det för analysen och bearbetningen av intervjumaterialet. I detta kapitel diskuterar 

jag först resultaten med hjälp av Ziehes och Rosenblatts teorier. Därefter formulerar jag 

några giltiga slutsatser.  

 

6.1 Diskussion  
 
6.1.1 Bilden av ungdomar   
I materialet är det svårt att finna någon särskilt uttalad eller medveten bild av ungdomar 

hos informanterna. Det gäller både generellt om ungdomar som samhällsgrupp, och mer 

specifikt om de ungdomar som använder det egna biblioteket. En rimlig förklaring är att 

man inte i förväg blivit informerad om att intervjun skulle omfatta den aspekten. Man 

kan ha känt sig ställd av frågor om ungdomar och ungdomskultur, och av det skälet inte 

varit motiverad att svara lika utförligt. Att några tydliga bilder av ungdomar inte 

framskymtar i materialet kan även tolkas som att informanterna har en flexibilitet i sitt 

yrkesutövande, att de dagligen anpassar sitt förhållningssätt och sitt uppträdande efter 

ungdomarna, samt att de föredrar att se på användarna i individuella snarare än i 

generella termer. Jag tror ändå det finns fördelar med att man ibland reflekterar kring 

egna synsätt och förutfattade meningar, som ju kan ligga inunder de bästa av intentioner 

och föresatser. I enskildheter avslöjar intervjumaterialet också något om informanternas 

inställning till ungdomar; ungdomar i skolan och ungdomar som biblioteksanvändare.  

 

En tydlighet i materialet är att de allra flesta av informanterna uppriktigt trivs med att 

arbeta med ungdomar. Daniela säger sig tycka mycket om samspelet med ungdomarna 

och den speciella åldersgrupp de är i. Liksom Cecilia anser hon att det vitaliserar och 

föryngrar henne själv. Anna och Astrid hyser båda en uppenbar tillgivenhet för 

ungdomar. Och Erika tycks behandla dem med samma ödmjuka respekt som vilken 

annan användargrupp som helst. Beatrice har å sin sida fördelen av att vara ganska nära 

i ålder och studieerfarenhet vilket ger goda förutsättningar att förstå deras situation. 

 

En särskild linje i synen på användarna företräds av Anna, som lyfter fram barns och 

ungas utsatthet i skolan och senare i vuxensamhället. Om de inte erövrar läsningen som 

färdighet och källa till insikt eller kunskap om världen, kan de lätt hamna utanför och 

stå sämre rustade i livet än andra. Därför är det viktigt att skolan som enhetsskola förser 

de elever som inte själva förstår litteraturens värde med den insikten. Hon och kollegan 

Astrid går dessutom ett steg längre i sin tolkning av litteraturens betydelse för unga, då 

de menar att många ungdomar är i behov av att lära sig hantera sina liv och sina känslor 

av krav eller stress. Också till det kan litteraturen användas, genom den stillhet som 

läsning kan ge, och som Annas högläsning syftar till att ge. Erika har liksom Anna ett 

öga för elever med särskilda behov. Men här är det mer de tekniska hjälpmedlen för 

både unga och gamla som lyfts fram, tillsammans med tanken att dessa elever är lika 

begåvade och därför bör ges samma förutsättningar för att läsa. Beatrice, den yngsta av 

informanterna, är enligt min uppfattning den som i sin syn på användarna strävar bort 

från det pedagogiska och förtänksamma drag som ofta präglar vuxna visavi ungdomar. 

Ziehe (1993, s. 80-103) pekar på denna tankefigur hos vuxna i det etablerade samhället 

som något som kan vara belastande för ungdomar, i synnerhet i dagens snabbt 

föränderliga värld. Han menar att unga människor - tack vare sin tidigt utvecklade 
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medvetenhet om men likväl bristande erfarenhet av vuxenlivet – i lika hög grad som de 

vuxna drabbas av ”den accelererade kriserfarenhet” som kännetecknar samhället idag. 

Och att detta gör dem sårbara (Ziehe 1993, s. 34-49). Det talar, tycker jag, för att det 

synsätt som Anna och Astrid anlägger; att man kan använda mötet med skönlitteraturen 

som ett hjälpmedel för att sätta de egna livserfarenheterna i ett större och kanske 

meningsfullare sammanhang, är relevant för ungdomar idag. Det är också detta som 

Rosenblatt (2002) ivrigt förespråkar då hon talar om att utveckla unga människors 

’estetiska känslighet’ som en allmän kompetens att ha i livet. Hon menar förstås så 

mycket mer, som att vi alla har förutsättningar för ett rikt liv, då vi är bärare av ett brett 

spektrum av känslor och tankar. Att det således är viktigt att vi ges möjlighet att 

utveckla våra tankar och känslor till en förmåga att tolka livet, konsten och litteraturen. 

Och att skolan bör spela en aktiv roll i den processen.  

 

Beatrice, liksom Daniela, ger i jämförelse med Anna och Astrid, Cecilia och Erika 

knappast någon sentimental bild av varför de förmedlar skönlitteratur till unga. De ser 

snarare användarna som kompetenta personer i vuxenvardande, vars intresse för 

litteratur de gärna vill väcka, alternativt tillgodose. Beatrice anser dessutom att alla 

elever för sin allmänbildning bör känna till viktiga författarskap. Här är det således 

litteraturen som sitter i högsätet i förening med en önskan om att ge något vidare som 

kommit att betyda så mycket för en själv. Båda har läst litteraturvetenskap på 

universitetet och båda beskriver mötet med litteraturen i ung ålder som närmast 

livsavgörande. De har helt enkelt litteraturläsning som sitt främsta intresse.  

 

Ziehe skriver att dagens unga i samvaron med andra (som ett sätt att bearbeta de 

rådande samhällsvillkoren) tenderar att i första hand vilja undgå dessas ringaktning, 

avvisande eller på annat sätt sårande beteende. Han menar att ungdomar har utvecklat 

”förfinade känselspröt” för att skydda den egna, sårbara självkänslan. Det leder bland 

annat till en återhållsamhet i uttryck och beteende. Jag kommer att tänka på detta i 

samband med att Anna och Astrid berättar om ungdomar som i sina omdömen om 

högläsningstimmarna uttryckt hur skönt det är ”att alla har kommit lika långt” i 

läsningen. Anna är den som bestämmer tempot i läsningen medan de själva kan koppla 

bort den uppenbarligen plågsamma jämförelsen med klasskamraterna. Prestations-

aspekten är satt ur spel. Ziehe skriver vidare att ett positivt följdfenomen av ungas 

ökade känsla av utsatthet, är förmågan att identifiera sig med människor som i något 

hänseende är ”offer”. Samtliga informanter vittnar i intervjuerna om elevers (kanske 

främst flickors) fascination inför den s.k. ”eländeslitteraturen”; biografier som kanske 

inte gör anspråk på att vara litterära, utan att berätta hårresande självupplevda historier 

som kan väcka läsarens förståelse eller medkänsla. Den negativa aspekten av utsattheten 

är den ”undvikandets princip” som säger att istället för att låta den egna nyfikenheten, 

lusten och intresset leda en, ska man låta sig ledas av rädslan för det obehagliga eller 

främmande, vilket får begränsande effekter på ens liv. (Ziehe 1993, s. 39-45) 

 

Ziehe lyfter vidare fram ungdomars sinne för bild och bildtolkning som signifikativt. 

Han säger sig se en förskjutning i det dominerande perceptionssättet från text- till bild- 

och ljudtolkning, och att detta visar sig tydligast hos ungdomar (Ziehe 1993, s. 68-70, s. 

162). Flera av informanterna, som Cecilia och Erika, bekräftar bilden av 

gymnasieelever som med lätthet rör sig i de digitala världarna. Erika nämner bland 

annat dataspel och sociala medier som tidsslukande fritidsaktiviteter. Hon bekräftar 

även den bild av unga som tonar fram i Kulturrådets rapport från 2004, nämligen att 

särskilt en viss grupp ungdomar gärna utnyttjar teknikens möjligheter för att publicera 
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egna alster i form av musik, text eller bild. Vidare talar hon varmt om den ökade 

utlåningen av ljudböcker också bland läsande unga. I kontrast till Erika hävdar Beatrice 

att bilden av ungas datorhändighet och informationssökningskompetens är betydligt 

överdriven. Cecilia berättar om hur hon och bibliotekskollegorna har försökt hantera 

bland annat elever som porrsurfar på bibliotekets datorer. Hon säger sig överlag vara 

väldigt okunnig om vad ungdomar egentligen tar del av via Internet och dataspel, och 

att detta skrämmer henne. Samtidigt tycks hon se det som ett ganska naturligt 

förhållande, och mena att det vore värre om bibliotekspersonalen la sig i för mycket och 

kom med för många pekpinnar eller restriktioner. Den som tydligast knyter an till 

Ziehes påstående om förändringar i det dominerande, samhälleliga perceptionssättet är 

Daniela. Hon säger så här i en diskussion om ’det vidgade textbegreppet’: 

… det har att göra med att våra barn och ungdomar just nu… För dom är text inte bara böcker, om 

man säger så. Utan dom är storkonsumenter utav film och dom är storkonsumenter utav musik. 

Och att modern lyrik idag faktiskt är låttexter, till exempel. Att våra barn och ungdomar har ett 

bildseende som vår generation inte har. Och att jag tror att det är nåt som kommer att komma 

mycket, mycket mer. Att man plockar in dom här bitarna, i skolan. 

Beatrice säger sig ha lagt märke till en bekvämlighetstendens hos eleverna. Det ska gå 

fort och vara enkelt att få fram den bok man behöver och man vänder sig därför gärna 

till Beatrice eller hennes kollega för assistans. Denna bild bekräftas av Ziehe, som 

skriver att brådmogna och infantila drag ofta existerar sida vid sida hos dagens unga. 

Genom upplösningen av gränserna mellan ungdomars och vuxnas erfarenhetsvärldar 

blir det väntande livet som vuxen med nödvändighet också avmystifierat. Jämte den 

brådmognad som det driver fram, skapas tendenser till underorganisering hos de unga. 

Denna visar sig bland annat i en benägenhet att komma för sent, att göra lite som man 

vill; kort sagt som en slags lojhet inför verkliga krav. Ziehe betonar att det inte är fråga 

om några bestående personlighetsdrag, utan snarare något man utvecklar för att anpassa 

sig till ett samhälle som samtidigt och inte sällan motstridigt
33

 inkluderar och exkluderar 

ungdomar. (Ziehe 1993, s. 64-66) 

 

Ziehe, som gör så många fler tentativa tolkningar om dagens unga än jag här kan återge, 

skriver vidare om den mångfald vetandefält som ungdomar ställs inför och har att 

hantera. Där nyfikenheten förr var en motvikt till det socialt och kulturellt påtvingade 

livet behöver ungdomar idag för att få uppleva nyfikenhetens entusiasm ha förmågan att 

utestänga de många konkurrerande valmöjligheterna, samt försaka den välbekanta 

känslan av att alltid kunna välja något annat (Ziehe 1993, s. 67).  

I intervjun med Erika framkommer att hon gör en liknande tolkning av ungdomars 

vardagsverklighet. På frågan om vad som kännetecknar ungdomars kultur- och 

medievanor säger hon bland annat: ”Allt händer så mycket snabbare idag… det är svårt, 

tror jag, att sovra…”. . Hon talar även om ”mediastress” och beskriver utvecklingen 

med de nya medierna som en ”superrevolution”. ”Och nu har man ju allting i sin 

telefon; sin MP3-spelare, sin kamera, sin nätuppkoppling”. Anna & Astrid ger, som 

tidigare nämnts, en liknande bild av ungas verklighet. Beatrice och Daniela skiljer 

däremot ut sig: istället för att eftersträva en avskärmning mot de nya medierna och de 

nya läs- och skrivkulturer som de alstrar, söker de medvetet vägar för att införliva dem i 

det egna läsfrämjande arbetet. De gör med andra ord det som Corneliuson, Molloy, 

Moje et. al med flera forskare förespråkar, dvs. knyter sitt läsfrämjande arbete till de 

läs- och skrivkulturer som eleverna vistas i på sin fritid. Syftet är vad jag kan se att göra 

skönlitteraturen mera angelägen och attraktiv för eleverna.      
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6.1.2 Bilden av skönlitteratur och skönlitteraturläsning  
Beatrice varnar för ett alltför snävt synsätt på ungas läsning, om den endast förknippas 

med identifikation och en mer eller mindre direkt relation till textens innehåll. Hon 

menar att det är ett perspektiv som anläggs i stort sett bara för ungdomsläsning, och att 

det leder till ett förenklat sätt att se på ungas motiv (och ickemotiv) för att läsa
34

. I 

Ulfgards (2002) undersökning av unga flickors olika läsarter framgår det att den 

identifikatoriska läsarten kanske är den viktigaste, men att det för flickorna finns flera 

sätt att ta till sig romanerna på. En viktig funktion som de fyller är till exempel 

genuskonstruerande. Ulfgard lyfter även fram den individuella läskulturens betydelse 

för hur flickorna i undersökningen förstår och använder romanerna, även om denna inte 

på något sätt är avgörande (Ulfgard 2002, s. 326-334). Rosenblatt anlägger i sin 

teoribildning ett delvis annat synsätt på ungas läsning vilket kan ses som signifikativt 

för den reader-responserörelse hon var en del av: förmågan att ta till sig en text på ett så 

rikt och samtidigt resonabelt sätt som möjligt ses ur ett utvecklingsperspektiv. Den unga 

läsarens estetiska och litterära känslighet utvecklas allteftersom, och detta sker inte 

alltid per automatik i tyst läsning för sig själv, utan i samspel med andra läsare. Hon 

skriver:  

Aktiv delaktighet i litteraturen – läsaren genomlever, reflekterar över och kritiserar sina egna 

reaktioner på texten – ger fördelar av många olika slag. … förmågan att på ett nogräknat sätt ta del 

i språkets möjligheter så som det utnyttjas i litteraturen. … utveckling av fantasin: förmågan att fly 

från tidens och rummets begränsningar, förmågan att föreställa sig alternativ ifråga om livsstil och 

moraliska och sociala val, känslighet för andra individers tankar, känslor och behov. 

Den unge läsaren måste växa in i den emotionella och estetiska mognad som krävs för att kunna 

uppskatta de stora litterära verken. När han gör detta delar han också med andra människor i vår 

kultur och i vårt samhälle det förflutnas visdom och ambitionerna för framtiden. De stora 

abstraktionerna – kärlek, ära, integritet, medkänsla, individualitet, demokrati – kommer att få 

mänsklig innebörd för honom (Rosenblatt 2002, s. 222f.). 

Det är väl ingen omstörtande tanke att läsfrämjandets själva idé på många sätt hämtar 

sin näring ur ett liknande axiom, eller att det kommer till särskilt tydligt uttryck i en 

skolkontext. Samtliga sex informanter i den här studien uttrycker på olika sätt en tro på 

litteraturens förmåga att vidga horisonten för vad man med språkets hjälp kan uttrycka, 

att nära vår fantasi, att öka inlevelseförmågan i andras livssituationer och liv, att väcka 

lust att bryta invanda levnadsmönster eller tänkesätt. Och att den på köpet ger en större 

förståelse också för det egna jaget och livsbetingelserna. Detta framstår för mig som en 

grundläggande, bärande idé i de sex informanternas olika verksamheter.  

 

Att det sedan inte i första hand är romankonsten som idag förser ungdomar med de 

berättarteman som Rosenblatt lite högtravande listar i citatet här ovan, är informanterna 

väl medvetna om. De hanterar detta faktum på olika sätt. De kan, som Beatrice, 

framhärda i uppfattningen att ”det är svårt att hitta andra medier eller forum som… kan 

ge allt det där som litteraturen kan ge. Om man tänker att det inte bara är skönlitteratur 

utan också är facklitteratur. Det är ett så, liksom etablerat sätt att organisera kunskap på 

… att det är svårt att finna motsvarigheten”, och av den anledningen fortsätta att 

uppmärksamma elever på den tryckta litteraturen. De kan också på olika sätt söka 

införliva de nya medier, informationskanaler och kulturella beteenden som eleverna har; 

på ett teoretiskt och/eller praktiskt plan. Daniela säger t.ex. apropå skönlitteraturens 

förmodade betydelse för unga: ”Tyvärr så tror jag att skönlitteratur spelar mindre och 

mindre roll i ungas liv. Jag tror att det här behovet av berättelser, för det tror jag att alla 
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har, att det ersätter dom med andra saker. Som film, eller dataspel, beroende på vilket 

dataspel man spelar… men det handlar ju också om historier”. Hon utvecklar varför det 

skulle vara synd att intresset för skönlitteratur minskar: ”För det finns poänger med text, 

som man inte får på andra håll. Och det handlar om det här att man följer en tanke från 

början till slut, faktiskt så gör man det. …man är tvingad att sitta ner med boken under 

den tid det tar att läsa den. Och man kan inte… som med hypertexter på nätet, att man 

klickar vidare så fort man hittar något annat, utan man är tvungen att följa den hela 

tiden. Och det här att man faktiskt tränger in i nåns medvetande”. Hon berättar om en 

svensk juridiklektor som satte upp skönlitterära klassiker på litteraturlistorna eftersom 

han var missnöjd med studenternas språkliga uttrycksförmåga. Han såg även faror för 

deras framtida yrkesutövning om de saknar den inlevelseförmåga som han menar krävs 

i juristyrket. Daniela igen: ”Det man får via en skönlitterär text är ju dessutom en känsla 

för hur man bygger en historia… . Och hur man bygger en miljöbeskrivning, eller en 

personbeskrivning och såna saker. Och att det kanske är där det brister”.  

 

Daniela resonerar i sina svar ganska ofta på ett teoretiskt plan kring det läsfrämjande 

arbetet. När vi talar om hur man kan utveckla den läsfrämjande verksamheten hänvisar 

hon t.ex. till avhandlingen Mellan Dante och Big Brother: om gymnasieelevers olika 

textvärldar av Christina Olin – Scheller (2006). Hon säger sig vilja prova att använda 

filmer som Terminator eller Star Wars, vilka många elever har en förförståelse av, i det 

läsfrämjande arbetet för att diskutera skillnader och likheter mellan berättande i film 

och litteratur, eller lyfta fram berättarteman som återkommer genom litteratur- och 

filmhistorien. Hon tror detta skulle vara en framgångsrik litteraturpedagogisk metod 

genom att den kan avväpna elevernas många gånger förutfattade meningar om skolans 

litteratursyn: ”Pratar man om kultur med eleverna, då tror dom alltid att det är nåt svårt 

och tungt och… Och på nåt sätt att dom inte tänker på att dom lever mitt i en kulturell 

sfär. […] Och där dom definitivt har kunskaper att bidra med”. Hon säger vidare att 

skolans roll handlar om att ”ge eleverna verktyg” som de själva ska kunna tillämpa på 

det utbud som finns. ”Sen om de används på populärlitteratur i så måtto att det är såna 

här realityböcker eller skräpfilm eller vad det nu kan tänkas va, men … jag har inga 

problem med, med den kvalitetsstämpeln om du förstår vad jag menar, utan snarare så 

att… mitt uppdrag som bibliotekarie är att visa på alternativen, att allt det här finns”.  

 

Både Daniela och Beatrice ger intryck av att se ungdomars ofta ganska breda estetiska 

intressen och att på olika sätt vilja skapa nya, för eleverna attraktiva ingångar till 

skönlitteraturen. De tycks även ha tillskansat sig användbara redskap för detta genom 

sina studier i litteraturvetenskap
35

. Även Erika arbetar brett på ett sätt som förvånat mig 

med tanke på det stora antal användare som hennes bibliotek försörjer bland allmänhet 

och skolelever. Hon ger inte alls intryck av att vara främmande för nya metoder eller 

arbetssätt, snarare får jag intrycket att användarna indirekt i ganska hög grad påverkar 

hur hon och kollegan väljer att arbeta termin för termin. Nya projekt som är aktuella nu 

är en läsecirkel på nätet och en gemensam bokblogg för elever, lärare och bibliotekarier. 

Erika är också den som uppmärksammar den utjämnande effekt som de nya mediernas 

genomslag har haft på skönlitteraturens oomtvistat höga status. Skönlitteraturen får 

numera tävla om uppmärksamheten med andra estetiska uttryckssätt, som film och 

musik, på nya och samtidigt kanske rättvisare villkor. Erika tar även upp de kreativa 

möjligheterna med den nya tekniken, som att ungdomar kan publicera egna skapelser 

och på så sätt lättare finna vägen till en publik. Anna och Astrid arbetar med förankring i 
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kanske främst Aidan Chambers teorier om läsandet och dess förutsättningar, men också 

i den muntliga berättartradition som är så levande i kommunen. Astrid berättar om sitt 

engagemang för traderingen av gamla sagor och folkliga urberättelser, som hon genom 

möten med utlandsfödda svenskar har sett kan ha världsomspännande rötter. Cecilia är 

kanske den som står mest frågande inför den snabba utvecklingen av elektroniska 

medier, och som liksom Beatrice ser en poäng med att försvara den tryckta bokens 

ställning.  

 

Vad gäller den typ av litteratur som man väljer att presentera eleverna för under sina 

bokprat förefaller man att skilja sig en del åt mellan de fem biblioteken. Så måste det 

naturligt nog också vara. Det som kan vara intressant att se närmare på är dock om det 

finns några principiella eller genomgående skillnader i synen på vad som är lämplig 

eller mindre lämplig bokpratslitteratur. På Erikas bibliotek verkar man till exempel i 

mina ögon att ha en ganska efterfrågestyrd inriktning. Visserligen blandar man romaner 

och nyutkomna ungdomsböcker med olika typer av biografier, men man lägger 

samtidigt stor vikt vid vad eleverna efterfrågar: ”… man märker ju vad dom är 

intresserade av att läsa. Och många vill ju läsa den här typen av … av 

verklighetsskildringar eller verklighetsbaserade berättelser…”. Övriga informanter intar 

en litet annan hållning till dessa ”sanna historier”, som verkar vara en påtaglig trend just 

nu, och som flera av informanterna refererar till som ”eländeslitteraturen”. Cecilia 

utbrister i samband med att hon visar mig på en grupp elevers val av litteratur till ett 

specialarbete: ”… och det är sånt som dom älskar, såna stackareböcker, [om människor] 

som det är synd om”.  Daniela kommenterar dessa böcker med att hon aldrig skulle 

bokprata om dem, eller för den delen om någon litteratur som, som hon uttrycker det, 

”säljer sig själv”. Grundkravet för henne är att litteraturen ska vara gestaltande, allt 

annat går bort. Även Beatrice föredrar att försöka leda in elevernas intresse på den lite 

tyngre litteraturen om hon ser att det kan finnas överensstämmelser med deras 

önskemål: ”Men det är klart att man tänker så här: Jamen, om hon nu tyckte att Marian 

Keyes var så himla bra, skulle man inte tycka att Jane Austen var ganska bra?”  

Anna och Astrid suckar å sin sida litet över de tunga ämnen som de anser dominerar 

också i den nutida ungdomslitteraturen. De skulle önska att det fanns fler som skrev om 

annat än sociala problem och tunga, realistiska ämnen eftersom dessa också kan gå för 

nära elevernas verklighet. Anna illustrerar med grabben som kom in och bad om ett 

lästips häromdagen ”… och som sa: ’Jag vill ha nåt roligt. Jag vill inte ha om cancer, 

eller döden, eller våldtäkt. Jag vill ha nåt roligt’. Och det är inte så lätt att hitta idag”.  

 

Här kan man återknyta till både Rosenblatts och Ziehes teorier om utbytet av konst och 

litteratur. Den sistnämnde skriver t.ex. under rubriken ”Den samhälleliga förändringens 

relation till konst, kulturarbete och estetisk fostran” om hur ungdomars ökade längtan 

efter närhet, intensitet och realism i upplevelserna av världen, leder dem till att bli 

mindre nyfikna på det främmande och annorlunda: ”De är inte utleda på det 

konventionella när de närmar sig estetiska produkter, utan har ett behov av 

trygghetsbefrämjande symboler (Ziehe 1993, s. 121). Ziehe kopplar samman detta 

tilltagande trygghetsbehov med ”moderniseringens … avmystifiering av världen” 

(Ziehe 1993, s. 125). Men liksom Rosenblatt hävdar han att någon motsättning mellan 

’världen utanför mig’ och ’världen inuti mig’ inte existerar, och att konsten är expert på 

att visa detta. Därför är det viktigt att som kulturförmedlare hjälpa eleverna att se, att 

”just via det främmande kan jag lära mig utvidga det område som är känt för mig, att 

öka den inre tryggheten i mitt referenssystem och uppleva hur mycket mer det finns att 

ge sig in i och hur jag just därigenom kan uppleva njutning”. ”Estetisk praxis”, fortsätter 
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Ziehe, riktar intresset ”mot ett tredje, mot föremålet, och bekämpar därmed den 

felaktiga föreställningen om en omedelbarhet mellan intensitet och njutning” (Ziehe 

1993, s. 131). Jag tror inte att Rosenblatt på sin tid skulle ha tyckt annorlunda.   

 

6.1.3 Varför främja ungas skönlitteraturläsning?  
På den här punkten, frågan om varför man egentligen arbetar läsfrämjande, kan 

intervjufrågorna ha satt igång en del nya resonemang hos informanterna som på sikt kan 

vara värdefulla för deras verksamheter. Bara att få möjlighet att dryfta och formulera sig 

kring den egna verksamheten kan upplevas som produktivt, och någon av informanterna 

har också gett uttryck för detta. När det gäller motiven, dvs. hur man ser på det egna 

läsfrämjande uppdraget, finns flera synsätt dokumenterade i materialet. Det finns de av 

informanterna som inte tycks ha reflekterat nämnvärt över varför man arbetar som man 

gör. Man har tagit över och lärt sig de arbetsrutiner som länge har varit etablerade inom 

biblioteksvärlden, och som dessutom åtnjuter allmänhetens och pedagogers
36

 

förtroende. Vidare finns de av informanterna som ser avigsidorna med ovetenskapliga 

arbetsmetoder, och som beklagar bristen på stöd och utveckling i det läsfrämjande 

arbetet. Som en av dem uttrycker sig om arbetsmetoden vid bokprat: ”Ska man berätta 

hela historien eller halva eller ska man… utan det testar man ju varje gång. Och det är 

jätteolika [vad eleverna uppskattar; min anm.]”. Ett annat drag som framträder hos de 

intervjuade biblioteksarbetarna är en ofta stark dedikation till det läsfrämjande 

uppdraget. Det är ett uppdrag som man helt klart tar på allvar.  

 

Man kan tycka att det därmed finns gedigna grundförutsättningar att arbeta utifrån: ett 

skönlitterärt bestånd (inte någon informant har klagat på bokanslagen, däremot på 

lokalstorleken och personaltätheten), en dedikerad personal, många gånger kompetent 

på just skönlitteratur, samt en positiv grundinställning medarbetare på skolan. Men hur 

går det då med det läsfrämjande uppdraget? Är man nöjd med resultatet? Här blir det 

knepigare; någon entydig bild av hur väl man lyckas är svår att ge. Det beror 

naturligtvis på undersökningsmetoden; den metod jag valt, med kvalitativa intervjuer av 

personerna som arbetar med och utformar verksamheten, ger naturligtvis bara ett av 

perspektiven. Ett självklart inslag för att mäta hur deras arbete faller ut, vore att höra 

med dem som verksamheten vänder sig till, dvs. eleverna. Då det gäller samarbetet med 

lärarkåren på skolan skulle även deras perspektiv vara intressant att ta del av. Men nu är 

det här en magisteruppsats, och det som legat mig varmast om hjärtat att undersöka har 

varit just bibliotekariernas utgångspunkter och synsätt.  

 

För att fånga en slags värdering av deras insatser har fråga 5 och 6 i intervjuguiden 

använts, och jag tror att informanterna uppskattade att fundera över den aspekten. Det är 

kanske inte alltid som självkritik och självanalys upplevs som produktiva 

sysselsättningar, men de förefaller ändå viktiga för att man ska kunna och våga tänka 

nytt, kanske förändra förutsättningarna och ställa andra krav. En informant som verkar 

ha korn på detta är Daniela. Även Anna och Astrid bedriver medvetet en progressiv 

biblioteksverksamhet som inte skäms för att den vill bidra till både undervisningen och 

till ungdomarnas personliga liv. Tyvärr finns inte utrymmet att här mera ingående 

resonera om de olika verksamheternas förtjänster eller problem, utan jag väljer att 

belysa endast några delar. Att jag gör så syftar enbart till att underlätta en principiell 

diskussion om möjligheter och problem med gymnasiebibliotekens läsfrämjande 

verksamhet, och jag hoppas att ingen fördenskull ska känna sig vare sig borträknad eller 
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extra skärskådad, utan kan se att tillvägagångssättet gagnar uppsatsens överordnade 

syfte.  

 

På Cecilias skola finns en Kulturgrupp bland personalen som arbetar för att främja 

kulturens roll i undervisningen och några av läsprojekten har även kommit till på 

skolledningens initiativ. Här verkar således finnas en samsyn kring läsfrämjandets 

betydelse mellan Cecilia, viktiga delar av lärarkåren och skolledningen. Men då 

bibliotekets personalresurser egentligen aldrig har varit tillräckliga, och för närvarande 

av Cecilia bedöms som absolut otillräckliga, har någon djupare diskussion om det 

egentliga syftet med att främja skönlitteraturläsningen bland eleverna heller aldrig 

kunnat komma till stånd
37

. Man får intrycket att biblioteksverksamheten snarare har 

hållits på sparlåga, vilket naturligtvis hindrar de många goda idéerna från 

Kulturgruppen, engagerade lärare, skolledning och Cecilia själv att omsättas i praktiken. 

Apropå den låga personaltätheten utbrister Cecilia vid ett tillfälle: ” Och det är… det 

måste vi få utökning på. […] För just nu så känner vi att det går inte som det är nu. Vi 

hinner inte göra mer än det löpande, och knappt det. Det är den där 

[informationssökningen] då, som är så pass inarbetad, så den kör vi också”. 

 

Intervjun med Cecilia ger annars intrycket av en skola och en biblioteksverksamhet med 

stor potential. Elever, lärare, skolledning och bibliotekspersonal skulle säkert kunna nå 

en betydligt längre bit på vägen mot att bli ”en läsande skola”. Entusiasmen tycks ju 

finnas där. Men ambitionerna blir av något skäl hängande i luften. Jag tror att det kan ha 

att göra med den faktor som Gunilla Molloy lyfter fram i sin forskning om 

svenskundervisningen på högstadiet: nämligen att det finns en allmän otydlighet om 

syftet med litteraturundervisningen. Samma otydlighet kan här ses gå igen i bibliotekets 

verksamhet i skolkontexten. Vad jag kan se i min undersökning så är de skolbibliotek 

där man lyckats identifiera skillnaden mellan skolans resp. skolbibliotekets 

värdegrunder också de bibliotek där verksamheten löper minst risk att sugas in i denna 

otydlighet. Ett bra exempel är Annas och Astrids skola. Där har man på ett medvetet sätt 

valt att skjuta fram bibliotekets positioner, både genom att ha en egen utvecklad 

läsfrämjande verksamhet, och genom att på olika sätt göra sig nödvändig i 

ämnesundervisningen. Det är viktigt att tillägga att detta också möjliggjorts av 

huvudlärarens i svenska engagemang och av rektorn på skolan, som till exempel 

välkomnade Anna och hennes idéer till verksamheten. Det står ändå klart att det rör sig 

om en verksamhet med luft under vingarna, som känner att den gör skillnad för dem 

som vistas på skolan.  

 

Som en grupp för sig i undersökningen avtecknar sig Beatrices och Danielas 

verksamheter. De har med stöd i sin kompetens på litteraturområdet (båda uttrycker i 

intervjuerna att studierna i litteraturvetenskap bildar en sorts kärna i deras 

yrkesidentitet) förmått skapa en förhållandevis stark ställning åt biblioteket och den 

egna läsfrämjande verksamheten. Samtidigt är det tydligt att det på Beatrices skola är 

betygen och ämnesundervisningen som sätts främst av elever och lärare. På Danielas 

skola framstår biblioteksverksamheten som en både samspelt och väl integrerad del av 

skolans verksamhet och kontext. Vilka faktorer som ligger bakom det är svårt att uttala 

sig om, men en viktig del tror jag är Danielas egen starka drivkraft att vilja lyfta fram 

skönlitteraturen och den roll den spelar för människor. Hon säger till exempel vid det 

andra intervjutillfället, då hon förmodligen har haft mera tid att tänka över 
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intervjufrågorna: ”…och sen så kan jag bara utifrån mej själv säga att jag hade inte alls 

varit den människa jag är idag, om inte jag hade läst. [I: Neej? Med tanke på 

utveckling?] Jaa, utveckling både mentalt och själsligt och språkligt och, och 

intressemässigt”. Det är också hon som säger att hon tror ”det är i den egna lusten och i 

den egna upplevelsen man förmedlar”.  

 

6.2 Slutsatser  
Uppsatsens frågeställningar har varit: Vilka föreställningar om ungdomar, skönlitteratur 

och läsning kan man säga ligger till grund för den läsfrämjande verksamheten? Utifrån 

vilka syften och motiv bedrivs den läsfrämjande verksamheten? Hur beskriver de 

intervjuade gymnasiebibliotekarierna sina erfarenheter av läsfrämjande arbete med 

gymnasieungdomar, och hur uppfattar de dess betydelse? Jag ska här försöka 

sammanfatta de svar som kan utläsas ur min analys, tolkning och diskussion.  

 

6.2.1 Föreställningar om ungdomar, skönlitteratur och läsning 
När det gäller de medverkandes syn på de tre ingående elementen ungdomar, 

skönlitteratur och läsning, har uppsatsen främst visat att de företräder en flexibel 

hållning och syn på ungdomarna de möter och arbetar med. Jag skulle vilja tillägga att 

detta är något av deras yrkesrolls stora tillgång och styrka. Tack vare en flexibel syn på 

användarna, på deras individualitet och önskemål eller icke-önskemål om litteratur, 

samt en grundläggande medvetenhet om det läsfrämjande uppdragets reciprocitet (så 

som det också beskrivs av Rosenblatt), kan de sex informanterna aktivt och på nya, 

kreativa vägar söka och förmodligen också finna olika sätt att nå fram till eleverna med 

sin litteratur på. Det låter kanske utopiskt, men jag vill ändå framhålla detta det levande 

momentet i mötet mellan ungdomarna, litteraturen och den läsfrämjande bibliotekarien 

som en i grunden god och produktiv förutsättning för det läsfrämjande arbetet. Flera av 

informanterna markerar att de har sin yrkesmässiga bas i vetenskaplig kunskap eller i 

varje fall kännedom om skönlitteratur, vilket jag tror är en i lika hög grad angelägen 

förutsättning för det läsfrämjande arbetet. Andra framhåller att de med litteraturens 

hjälp vill hjälpa eller stödja eleverna i en känslig ålder eller i en krävande elev- eller 

livsroll. Och ytterligare någon företräder ett tämligen oproblematiserat förhållningssätt 

till sitt läsfrämjande uppdrag. Man utgår då snarare från litteraturens egen 

verkningskraft och ser sig själv mera som den som tillhandahåller och ställer litteraturen 

till elevernas förfogande. Detta är väl på sätt och vis också gott nog, men att man kan 

komma längre med att arbeta aktivt på både teoretisk och praktisk grund, samt genom 

att arbeta progressivt gentemot skolans ledning, lärarkår och kursplaner, är en annan av 

uppsatsens slutsatser. Synen på och värderingen av skönlitteraturläsning som aktivitet 

varierar även den mellan informanterna. Det är uppenbart att några av dem liksom 

”kommit till liv” genom allt det som skönlitteraturen kan förmedla av livskunskap och 

konstnärliga och kulturella värden. Och att detta har haft betydelse för hur de ser på sig 

själva och verkligheten omkring dem. Om jag minns rätt är detta också något som 

Rosenblatt nämner i boken Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa: att 

litteraturen i olika avseenden faktiskt kan förändra människors liv. Dessa informanter 

ser i sitt läsfrämjande arbete gärna även till intertexter inom litteraturen och mellan 

litteraturen och andra konstformer, såsom film. Någon av informanterna framhåller för 

övrigt att ungdomarna hon möter ofta är initierade storkonsumenter av film.    
 

6.2.2 Syften och motiv med den läsfrämjande verksamheten 
De syften och motiv för den läsfrämjande verksamheten som framkommer i det 

analyserade materialet är i likhet med föreställningarna om ungdomar, skönlitteratur och 
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läsning flera. De två frågeställningarna är förmodligen även sammanlänkade med 

varandra genom att den syn som informanterna har på t.ex. skönlitteratur påverkar hur 

de framställer och motiverar litteraturläsningen för eleverna. Säkert finns hos samtliga 

informanter även en professionell sida som snarare än i den personliga upplevelsen av 

litteratur och läsning, tar sin utgångspunkt i mer formella kunskaper om läsfrämjande 

och litteratur. Den personliga prägel som litteraturförmedlingen av nödvändighet ändå 

får, gör nog att den trots det kan te sig ganska olika
38

. Nu var det inte det som syns på 

ytan utan de immanenta motiven med det läsfrämjande arbetet och som företräds av de 

olika informanterna som skulle undersökas. Här kan, visar materialet, även den större 

skolorganisationens syften och motiv i olika grad smyga sig in i bilden. Man kan säga 

att den läsfrämjande gymnasiebibliotekarien arbetar inom ett ganska öppet fält mellan 

litteraturen, eleverna och den speciella skolkontexten
39

. Var någonstans inom det fältet 

man väljer att lägga tyngdpunkten för sin verksamhet varierar mellan informanterna. 

För att ta några exempel så representerar Cecilias och Beatrices verksamheter för mig 

en läsfrämjande verksamhet som är ganska hårt knuten till skolan och dess 

undervisningsrelaterade alternativt marknadsförande mål, medan Erika står för en 

förhållandevis jämbördig verksamhet i relation till sin uppdragsgivare. Detta kan ha att 

göra med att hon är anställd vid ett större folkbibliotek. Anna och Astrid har både ett 

nära samarbete med lärarnas pedagogiska arbete och en framskjuten egen agenda med 

en utvecklad läsfrämjande verksamhet. Och Daniela har slutligen vunnit en i mina ögon 

beundransvärt självständig ställning åt sitt bibliotek och dess läsfrämjande verksamhet. 

Det märks bland annat på att hon flera gånger framhåller att hennes kompetens på 

skönlitteratur är större än de flesta av lärarnas i svenska. Det märks även på hur den 

läsfrämjande verksamheten bedrivs och ser ut. De personliga motiven för att arbeta 

läsfrämjande påminner däremot ganska mycket om varandra hos de sex informanterna. 

De vill alla i någon mening vidarebefordra de goda upplevelser som läsning och 

skönlitteratur har inneburit för dem själva.  

                

6.2.3 Erfarenheten och betydelsen av det egna läsfrämjande arbetet  
Hur informanterna har beskrivit sina erfarenheter av att arbeta läsfrämjande med 

ungdomarna hoppas jag närmare framgår av redovisningen av intervjumaterialet i 

kapitel 5. Jag lägger därför denna del av frågeställningen åt sidan här, och koncentrerar 

mig på hur informanterna uppfattar betydelsen av det egna läsfrämjande arbetet. Jag vill 

börja med att säga att så gott som samtliga informanter uttrycker en ambitiös inställning 

till det läsfrämjande arbetet. Man upplever det som angeläget och viktigt att vara en 

kanal mellan skönlitteraturen och eleverna/ungdomarna. Anledningarna till det verkar 

vara flera. Vi har redan talat om motiven för det läsfrämjande arbetet och att dessa 

bland annat skulle bottna i en tro på litteraturens möjligheter att utveckla människors 

fantasi och förmåga till inlevelse, att prestera ett njutbart språk, att vidga de inre vyerna 

och så vidare. En aktuell synpunkt som uttrycks av flera informanter är den att 

skönlitteraturläsningen kan fungera som en rofylld och stilla sköld eller antites mot en 

stressig och bildbemängd omvärld. Det är som om man menar att skönlitteraturens 

tempo bättre passar ihop med människors behov av reflektion och kravlöshet, vilket jag 

finner intressant i sig. Då jag ställer frågorna om hur informanterna tror att deras arbete 

påverkar eleverna, svarar någon att det varierar och att det vore naivt att tro att de lyckas 
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attrahera alla. Det måste handla om ett ömsesidigt intresse och det är bara att konstatera 

att litteraturläsning inte lockar alla. Men parallellt har man också ett långsiktigare 

perspektiv på sitt läsfrämjande arbete och menar att om man lyckas ge eleverna en bild 

”…av vad ett bibliotek kan vara, att det kan vara ett ställe där man får näring för själen. 

Att vi kan möta dom och försöka finna vad dom söker, upplevelsemässigt och i 

skönlitteraturens värld”, som Astrid uttrycker sig, så kan det ha betydelse också senare i 

livet om och när behovet av att söka sig till litteraturen uppstår. Det är även tydligt att 

informanterna får många signaler på uppskattning för sitt arbete från eleverna. Det kan 

handla om lyckade boktips, att man visar följsamhet mot deras önskemål om bokinköp, 

eller bara att man visar en vänlig och hjälpsam attityd som skapar förtroende. Som 

Astrid säger: ’Att vi på intet sätt visar att ”här delar vi med oss bara när vi vill”’. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Som ett sätt att gå vidare skulle man kunna undersöka gymnasiebibliotekens 

läsfrämjande arbete i en vidare utformad kvantitativ undersökning. Man skulle då vinna 

i att få ett intervjuunderlag omfattande fler gymnasiebiblioteksverksamheter än dessa 

fem, vilket skulle kunna underlätta möjligheten att göra jämförelser och skapa sig en 

bild av om och hur (om än i något ytligare bemärkelse) den läsfrämjande verksamheten 

bedrivs vid svenska gymnasieskolor idag.  
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7. Sammanfattning 
Föreliggande uppsats är en studie av den läsfrämjande verksamheten vid fem svenska 

gymnasiebibliotek. Den fokuserar på skönlitteraturläsning och tar sin utgångspunkt i 

antagandet att ungdomar i tonåren för sin personliga utveckling kan ha stor nytta av 

skönlitteraturen och dess förmåga att gestalta tillvarons olika sidor. Jag har formulerat 

tre frågeställningar för att närmare finna ut: Vilka föreställningar om ungdomar, 

skönlitteratur och läsning kan man säga ligger till grund för den läsfrämjande 

verksamheten? Utifrån vilka syften och motiv bedrivs den läsfrämjande verksamheten? 

Hur beskriver de intervjuade gymnasiebibliotekarierna sina erfarenheter av 

läsfrämjande arbete med gymnasieungdomar, och hur uppfattar de dess betydelse?  

För att sätta mig och läsaren närmare in i ämnesområdet, har jag läst och redogjort för 

bland annat svensk forskning av Gunilla Molloy om litteraturundervisningen på 

högstadiet och om unga tonårspojkars förhållande till läs- och skrivpraktiken i skolan. 

Jag har även läst och redogjort för svensk och utländsk forskning om tonårsflickors 

läsning, litteraturförmedling på bibliotek, samt ungas läs- och skrivpraktik i skolan och 

på fritiden i en tid då nya medier gör sig gällande.  

Som insamlingsmetod för det empiriska materialet har jag använt mig av längre, 

kvalitativa intervjuer med sammantaget fem gymnasiebibliotekarier och en 

gymnasiebiblioteksassistent. De gymnasieskolor dessa arbetar vid är alla belägna i olika 

län och i kommuner av antingen landsorts-, stads- eller storstadskaraktär. 

Intervjumaterialet har analyserats gentemot den tidigare forskningen och tolkats utifrån 

två skilda teorier: Louise Rosenblatts teori om möjligheterna med skolans 

skönlitteraturundervisning, baserad på hennes transaktionsteori om läsandets reciproka 

natur, samt Thomas Ziehes teori om ungdomars kulturella vanor och livsmönster i det 

senmoderna samhället. 

Analysen och tolkningen av materialet visar bl.a. att de medverkandes syn på ungdomar 

främst präglas av flexibilitet och förmågan till anpassning efter de individer de möter, 

medan deras syn på skönlitteratur och läsning vilar på en stabilare grund. Bland annat 

lyfter de fram litteraturläsningens betydelse för språkutvecklingen, för förmågan till 

fantasi och inlevelse, samt de genomgripande och nyskapande upplevelser som 

litteraturen kan ge. Man månar även om unga människors rätt till rofylldhet och 

reflektion, vilket litteraturläsningen anses möjliggöra. Vad gäller motiven för det 

läsfrämjande arbetet står dessa främst att finna i den egna lusten att förmedla goda 

litterära upplevelser, men också till viss del i skolans undervisningsmål. 

Bibliotekarierna visar olika stor benägenhet eller beredskap för att införliva de 

elektroniska medierna i sitt läsfrämjande arbete, men de flesta eftersträvar en utveckling 

i den riktningen. Det kan då handla om att bedriva läsecirklar eller bokbloggar på nätet, 

eller att man i sina bokprat lyfter fram släktskapet mellan litterärt och filmiskt 

berättande eftersom man vet att eleverna ofta är storkonsumenter – och kunniga sådan - 

av film och dataspel. Då det kommer till det egna läsfrämjande arbetets eventuella 

betydelse för eleverna, menar man att man i sitt dagliga arbete ser bevis för denna och 

för elevernas uppskattning, samtidigt som det vore orealistiskt att tro att man kan locka 

alla till läsning. Att man erbjuder eleverna ett rum för kontakt med litteraturen i olika 

former ses som viktigt. Det ses även som viktigt att man förhåller sig öppen och lyhörd 

för elevernas önskemål eller behov av stöd i skolarbetet, och att man genom ett vänligt 

bemötande lyckas skapa en förtroendefull relation till dem. De kan då nyttja biblioteket 

och bibliotekspersonalen fritt, till allt från skoluppgifter till den egna fritidsläsningen.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 

      

 

      Hej!             Uppsatsen jag skriver ska handla om skönlitteraturläsning bland unga.  

 
 (Skönlitteratur – t.ex. fiktionsprosa, poesi, dramatik, tecknade serier, sagor, essäistik mm.) 

 

 

 

1.    Kan du berätta lite om dig själv och om din bakgrund som bibliotekarie? 
 

 

 

          

       -Ungefärlig ålder, kön   

 

      -Hur länge har du arbetat här?  

      -Med läsfrämjande verksamhet?  

      -I vilka tidigare sammanhang? 

      -Med andra användargrupper än unga? 

 

 

 

 

2.   Om vi går in på det läsfrämjande arbete som du bedriver här: 

       

      - Hur arbetar du när du arbetar läsfrämjande med eleverna? Berätta! 

    

 

 

      - Ställ  följdfrågor om 

          

           - hur det går till 

 

           - i vilka former det sker: enskilt - i grupp 

 

                                                   i biblioteket eller uppsökande  

 

                                                   på elevens eller bibliotekariens initiativ 

 

                                                   på lärarnas initiativ etc. 

                                                 

       

 

 

 (Informanten får berätta - ställ endast uppföljningsfrågor/klargörande frågor) 
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3.  Var placerar sig skönlitteraturen i ditt läsfrämjande arbete - på vilken sorts 

litteratur lägger du betoningen? 

 

 

 -    Varför?  

 

 

 

– Vilken roll tror du att just skönlitteratur spelar i ungas liv? Utveckla svaret. 

 

Vad grundar du dina uppfattningar på? 

 

Skulle det kunna vara på något annat sätt?  

 

Gör till exempel din verksamhet någon skillnad för om unga lockas av 

skönlitteratur eller inte? 

 

 

 

– Tycker du att ungdomar skiljer sig från andra biblioteksanvändare i något viktigt 

avseende? Utveckla svaret - beskriv i så fall hur. 

 

      Vad tror du att detta beror på?  

 

          Hur har du kommit till den uppfattningen? 

 

      Tror du det skulle kunna vara på något annat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dvs. frågor som kan ringa in hans/hennes syn på skönlitteratur, på skönlitteraturens 

eventuella betydelse för ungdomar (i den specifika livsfas där de befinner sig),  

samt hans/hennes motiveringar, tankar och åsikter om detta ämne.) 
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   4.   Varför arbetar du läsfrämjande? 

 

 

 

 

       Många uppföljningsfrågor kan följa på detta, både sonderande och kritiska    

       

 

       Ev. även tolkande frågor. (Du menar alltså att…) 

 

 

 

 

 

  5.    Hur skulle du beskriva att det läsfrämjande arbete som du gör uppskattas av 

     eleverna?  

 

 

          Ser det olika ut då du arbetar i grupp (- i klassrummet?/i biblioteket?) eller    

          enskilt med eleverna?   

 

 

          Ser det olika ut beroende på i vilken lokal ni befinner er?  

 

 

          Inspireras du av deras gensvar/ inspireras du inte?  

            

 

          Kan du berätta om några särskilda tillfällen då ditt läsfrämjande arbete varit  

          betydelsefullt och viktigt för elever?  

 

                - skillnader mellan gruppvis  / enskilt? 

 

 

 

          Kan du berätta om tillfällen då det inte har varit det? 

 

    - skillnader mellan gruppvis / enskilt? 

 

 

 

   

6. Om du skulle ge ett samlat omdöme om gensvaret från eleverna – hur skulle du 

       beskriva det gensvaret? 

 

       Hur skulle du, sammanfattningsvis, beskriva den betydelse som  

           skönlitteraturläsning (och även annan läsning) kan ha för dem? 
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Bilaga 2: Intervjuguide (med en efter första intervjun reviderad fråga 3.) 
 

      

     

 

      Hej!             Uppsatsen jag skriver ska handla om skönlitteraturläsning bland unga.  

 
 (Skönlitteratur – t.ex. fiktionsprosa, poesi, dramatik, tecknade serier, sagor, essäistik) 

 

 

 

1.    Kan du berätta lite om dig själv och om din bakgrund som bibliotekarie? 
 

 

 

          

       -Ungefärlig ålder, kön   

 

      -Hur länge har du arbetat här?  

      -Med läsfrämjande verksamhet?  

      -I vilka tidigare sammanhang? 

      -Med andra användargrupper än unga? 

 

 

 

 

2.   Om vi går in på det läsfrämjande arbete som du bedriver här: 

       

      - Hur arbetar du när du arbetar läsfrämjande med eleverna? Berätta! 

    

 

 

      - Ställ  följdfrågor om 

          

           - hur det går till 

 

           - i vilka former det sker: enskilt - i grupp 

 

                                                   i biblioteket eller uppsökande  

 

                                                   på elevens eller bibliotekariens initiativ 

 

                                                   på lärarnas initiativ etc. 

                                                 

       

 

 

 (Informanten får berätta - ställ endast uppföljningsfrågor/klargörande frågor) 
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3.  a) Var placerar sig skönlitteraturen i ditt läsfrämjande arbete - på vilken sorts 

litteratur lägger du betoningen? 

 

 -    Varför?  

 

 

 

 

– b) Vilken roll tror du att skönlitteratur spelar i ungas liv? Utveckla svaret. 

 

Vad grundar du dina uppfattningar på? 

 

Skulle det kunna vara på något annat sätt?  

 

Gör till exempel din verksamhet någon skillnad för om unga lockas av 

skönlitteratur eller inte? 

 

 

 

 

 

 

-   c) Kan du beskriva vad du finner speciellt med ungdomar som 

biblioteksanvändare? 

 

(-   med deras  förhållande till skönlitteratur?   Jfr fråga b ovan) 

 

-   Kan du beskriva vad du finner speciellt med ungdomars kultur-/ medievanor i 

stort? 

 

 

 

 

(för att fånga den tillfrågades syn på ungdomar, samt på ungdomar i förhållande till 

skönlitteratur och läsning.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 60 

  4.   Varför arbetar du läsfrämjande? 

 

 

 

 

       Många uppföljningsfrågor kan följa på detta, både sonderande och kritiska    

       

 

       Ev. även tolkande frågor. (Du menar alltså att…) 

 

 

 

 

 

  5.    Hur skulle du beskriva att det läsfrämjande arbete som du gör uppskattas av 

     eleverna?  

 

 

          Ser det olika ut då du arbetar i grupp (- i klassrummet?/i biblioteket?) eller  

          enskilt med eleverna?  

 

 

          Ser det olika ut beroende på i vilken lokal ni befinner er?  

 

 

          Inspireras du av deras gensvar/ inspireras du inte?  

            

 

          Kan du berätta om några särskilda tillfällen då ditt läsfrämjande arbete varit  

            betydelsefullt och viktigt för elever?  

 

                - skillnader mellan gruppvis  / enskilt? 

 

 

 

          Kan du berätta om tillfällen då det inte varit det? 

 

    - skillnader mellan gruppvis / enskilt? 

 

 

 

   

6. Om du skulle ge ett samlat omdöme om gensvaret från eleverna – hur skulle du 

       beskriva det gensvaret? 

 

       Hur skulle du, sammanfattningsvis, beskriva den betydelse som 

       skönlitteraturläsning  (och även annan läsning) kan ha för dem? 
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Bilaga 3: Brev till informanterna  

 

 

Hej! 

 

Jag heter Helena Jakobsson och studerar sista terminen vid Bibliotekshögskolan här i 

Borås. Det innebär att jag just nu står i begrepp att samla in material till min D-uppsats, 

som ska handla om gymnasiebibliotekariers läsfrämjande arbete.  

 

Är du en gymnasiebibliotekarie som arbetar läsfrämjande med eleverna, och som 

känner ett engagemang för detta? I så fall skulle jag väldigt gärna vilja komma i kontakt 

med dig - eller varför inte med någon du känner som kan tänkas stämma in på 

beskrivningen.  

Min avsikt är att intervjua 5-6 aktiva gymnasiebibliotekarier om deras erfarenheter av 

läsfrämjande verksamhet bland ungdomar. Intervjun kommer att ta högst en timme i 

anspråk, och självklart kommer jag till dig vid intervjutillfället, efter överenskommelse 

om lämplig tid och datum.  

 

Ring eller mejla mig, så kan jag berätta mer om uppsatsens ämne och intervjuns 

innehåll. 

 

Tack för ditt intresse! 

 

Helena Jakobsson 

Salängsgatan 9 

504 56 Borås 

e-post: s043955@utb.hb.se 

Telefon, dag- och kvällstid: 033-12 21 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


