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Inledning

Skolbibliotekens roll i den svenska skolan har varierat under historiens gång. Från början var
skolan den plats på orten där man av självklarhet förvarade böcker, men i och med den stora
utbyggnaden av folkbibliotek under 1900-talet hamnade skolbiblioteken något i skymundan
och fick ingen riktigt tydlig plats. På senare år har frågan dock blivit mer uppmärksammad av
politiker och skolledning, bland annat genom antagandet av den nya skolbibliotekslagen.1

En  anledning  till  detta  kan  förmodas  vara  de  senaste  resultaten  från  internationella
undersökningar, såsom PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), som mäter
läsförmågan hos elever i årskurs 4. Den senaste PIRLS-undersökningen utfördes år 2011, och
visar att flickor läser bättre än pojkar, men att skillnaden har minskat från år 2001. Den största
försämringen  har  skett  i  läsförståelse  av  sakprosa,  vilket  sannolikt  kan  förklaras  av  att
undersökningen  även visar  att  läsningen av facktexter  i  skolan har  sjunkit.  Samtidigt  har
svenska elever blivit allt sämre på den fiktiva läsningen, och har problem med att förhålla sig
till skönlitteratur på olika sätt, beroende på textens beskaffenhet.2

Jag har valt att fokusera på just skolbibliotek i denna uppsats, främst beroende på mitt
personliga intresse för pedagogik och för alla barns lika rätt till litteratur. Det som också är
anmärkningsvärt är hur pass olika skolbiblioteken ser ut idag, trots den lagstiftning som finns.
Utvecklingen har gått framåt på så sätt att de flesta skolor idag faktiskt har ett bibliotek i
lokalerna – eller samarbetar med ett närliggande folkbibliotek – men hur själva verksamheten
ser ut, och hur mycket biblioteket i realiteten används, varierar i hög grad.

För att ta reda på hur det ser ut på plats i skolorna ville jag tala med dem som vistas där
dagligen, det vill säga pedagoger och skolbibliotekarier. Min tanke var att det skulle ge en
mer rättvisande bild av situationen, till skillnad från om jag hade intervjuat politiker, som
möjligen vet hur de vill att det ska vara, men inte har den rätta insikten i hur det faktiskt är.

Disposition

I denna uppsats kommer jag inledningsvis att ge en bakgrund över vad ett skolbibliotek är och
bör vara, samt hur skolbibliotekariens roll ser ut. Därefter redogör jag för hur man kan se på
litteraturens ställning och användning i det svenska utbildningsväsendet.

Därefter följer en genomgång av den litteratur och den forskning som jag anser som mest
relevant, och som jag använt mig av i arbetet med denna uppsats. Det handlar främst om
forskning om skolbibliotek och om barns läsning.

I avsnittet om teoretiska perspektiv går jag igenom mina teoretiska utgångspunkter – den
sociokulturella teorin, barnperspektivet, samt de tre förhållningssätten till litteraturläsning.

1 Sveriges riksdag, "Skollag 2010:800", Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskförfattnings
samling/Skollag-2010800_sfs-2010-800, 2010, (hämtad 2015-01-16).
2 Skolverket, “PIRLS 2011), Tillgänglig: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?
_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Record?k=2941, 2011, (hämtad 2015-02-06), s. 8.
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I metoddelen förklarar jag vad en kvalitativ studie innebär, och hur jag har genomfört
intervjuerna med mina informanter.

Den sista delen av uppsatsen innehåller de resultat som jag fått utifrån de intervjuer jag
genomfört med skolbibliotekarier och lärare, varefter jag diskuterar några av de intressantaste
punkterna. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är således att utifrån ett antal frågeställningar besvara frågan om hur
skolbibliotekens verksamhet i Uppsala kommun ser ut, utifrån de redogörelser som ges av
skolbibliotekarier och lärare, samt försöka analysera både de likheter och de skillnader som
framkommer mellan dessa redogörelser. 

Mina fyra huvudfrågor är:
- hur informanterna upplever att skolbibliotekets pedagogiska verksamhet fungerar och

integreras i den övriga skolverksamheten, särskilt med avseende på läsundervisning;
- hur informanterna upplever skolbibliotekets och sitt eget uppdrag i skolan;
- vilka föreställningar informanterna har om hur och varför litteratur bör läsas i skolan;
-  vilken inställning till  olika litteraturformer och litteraciteter  som informanter na ger

uttryck för.
För  att  besvara  dessa  frågeställningar  ämnar  jag  intervjua  fem stycken informanter  –

skolbibliotekarier och lärare – på fem olika skolor inom Uppsala kommun. 

Bakgrund

I detta kapitel kommer jag dels att ge en kortfattad beskrivning av vad ett skolbibliotek och en
skolbibliotekarie är och bör vara; dels redovisa statistik över hur det ser ut i Sveriges skolor
vad gäller tillgången på skolbibliotek. 

Vad är ett skolbibliotek?

Att svara på frågan vad som är ett skolbibliotek är inte helt enkelt. Läsfrämjare, institution för
självständigt lärande, bokrum, informationstillgång, med mera... Kungliga biblioteket (KB)
utgår  i  sin  rapport  Skolbibliotek  2012  från  de  tre  faktorerna  funktionalitet,  resurser  och
tillgänglighet. Funktionalitet sägs vara att skolan har en "gemensam samling av skön- och
facklitteratur och andra medier som är alfabetiskt/systematiskt ordnad", samt att samlingen är
förtecknad i ett katalogsystem, antingen analogt eller digitalt. Frågan om resurser handlar dels
om hur många titlar som finns i biblioteket, dels om hur många nyförvärv som gjorts under
det gångna året. Det senare visar hur aktuellt materialet är. Slutligen nämner rapporten graden
av  tillgänglighet  som bestäms  av  huruvida  biblioteket  är  bemannat,  om det  är  beläget  i
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anslutning till skolan, och ifall elevernas informationsbehov kan tillfredsställas i samma stund
som det uppkommer. Utifrån dessa kriterier konstaterar KB i sin kartläggning att en av tre
elever i grundskolan och gymnasiet har tillgång till ett bibliotek som har en manuell eller
digital  katalog,  som ligger  i  skolans  lokaler,  som  är  bemannat  med personal  minst  tjugo
timmar i veckan, och som har minst tusen fysiska medier.3 

Skolinspektionen har  liknande utgångspunkter  när  de  avgör  vad som bör  räknas  som
skolbibliotek: att eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i skolans lokaler eller på rimligt
avstånd  därifrån;  att  biblioteket  omfattar  fack-  och  skönlitteratur,  informationsteknik  och
andra  medier;  samt  att  biblioteket  är  anpassat  till  elevernas  behov  för  att  främja
språkutveckling  och  stimulera  till  läsning.  De  anger  också definitionen  som  fattats  av
regeringen att "med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av
medier  och information som ställs  till  elevernas och lärarnas förfogande och som ingår  i
skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande". Enligt den nya
skollagen som kom  år 2011 betonas möjligheten till flexibilitet för att se till behoven och
förutsättningarna för enskilda skolor och deras elever.4 

Skolverket och Statens kulturråd nämner i sina definitioner "[...]kompetent personal[...]"5

och "[...]resurser i form av medier, teknik och personal[...]"6, men i varken skollagen eller
bibliotekslagen finns det bestämmelser om att ett skolbibliotek ska vara bemannat med en
utbildad bibliotekarie. 

Louise  Limberg  och  Anna  Hampson  Lundh  vidgar  definitionsproblematiken  i  det
inledande kapitlet  i  forskningsantologin  Skolbibliotekets roller i  förändrade landskap,  och
menar att man även bör koncentrera sig på vilken verksamhet som försiggår i skolbiblioteket –
inte  bara  dess  materiella  resurser.7 Skolbiblioteket  ska  vara  ett  komplement  till  den
undervisning  som  bedrivs  i  skolan  och  eleverna  ska  både  ha  möjlighet  att  själva  söka
information i skolbiblioteket och att få hjälp och stöd med detta av en utbildad bibliotekarie.
Det  går  att  skönja  två huvudinriktningar  för  skolbibliotetsverksamheten:  för  det  första
läsfrämjande  aktiviteter  och  språkutveckling;  och  för  det  andra  undervisning  i
informationskompetens och källkritik.8 

Varför  är  det  viktigt  att  definiera  vad ett  skolbibliotek  bör  vara?  Enligt  International
Association  of  School  Librarianship  handlar  det  dels  om  att  sätta  en  standard,  så att
skolbibliotek över hela världen vet vilka ideal de bör sträva efter; dels underlättar det när man
vill  bedriva  forskning  på området.  9 De  riktlinjer  för  skolbibliotek  som  organisationen
upprättade i maj 2012 innehåller bland annat följande: skolbibliotek ska förmedla en lust att

3 Kungliga biblioteket, "Skolbibliotek 2012", Tillgänglig: http://www.kb.se/dokument/bibliotek/statistik/skolbibliotek2012/
skolbibliotek2012_webb.pdf, 2012, (hämtad: 2015-01-19), s. 10.
4 Skolinspektionen, "Skolbiblioteket", Tillgänglig: http://www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/infoblad-
skolbibliotek.pdf, 2011, (hämtad 2015-01-16).
5 Skolverket, "Skolbibliotek", Tillgänglig: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.172929!/Menu/article/attachment/
Skolbibliotek_reviderad_2013-09-04.pdf, (hämtad 2015-01-16).
6 Kulturrådet, "Skolans bibliotek", Tillgänglig: http://www.kulturradet.se/upload/kr/publikationer/2001/
Skolans_bibl.pdf,  2002, (hämtad 2015-01-16).
7 Louise Limberg & Anna Hampson Lundh, “Vad kännetecknar ett skolbibliotek?”, i: Limberg, Louise & Hampson Lundh,
Anna (red.), Skolbibliotekens roller i förändrade landskap, 2013, s. 6.
8 Ibid, s. 7.
9 International Association of School Librarianship, “What is a school library?”: International guidelines”, Tillgänglig:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZUv_liCytHgJ:www.iasl-online.org/files/sig-research-school-
library-august2012.pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=safari, 2012, (hämtad 2015-01-18), s. 1.
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lära;  bistå med  analoga  och  digitala  resurser  för  undervisning  och  lärande;  samt  lära  ut
informationskompetens.10

Aktuell statistik
 

Trots den nya skollagen som trädde i kraft år 2011, där det står att ”Eleverna i grundskolan,
grundsärskolan,  specialskolan,  sameskolan,  gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha
tillgång till skolbibliotek”,11 ser verkligheten inte så ut. Enligt undersökningen Skolbibliotek
2012,  som utfördes av KB uppger 80 procent av de svarande skolorna, vilket uppgick till
5.956 stycken, att de har ett skolbibliotek i anslutning till själva skolbyggnaden; en fjärdedel,
alltså 25 procent, använder sig av ett integrerat skol- och folkbibliotek. 

Vad gäller personal är det endast 35 procent av skolbiblioteken som är bemannade med
en utbildad bibliotekarie och om man tittar på hur många timmar som en personal faktiskt
finns på plats handlar det om 67 procent av skolbiblioteken som har  öppet mindre  än 20
timmar per vecka. Detta gör det naturligtvis svårt att bedriva ett effektivt pedagogiskt arbete. I
rapporten nämns nio olika kriterier som bör vara uppfyllda för att biblioteket ska anses kunna
utgöra en pedagogisk resurs: undervisning i informationssökning, undervisning i källkritik,
läsfrämjande  aktiviteter,  fjärrlån,  planering  av  medieinköp  tillsammans  med  lärarna,
planeringsmöten tillsammans med lärarna, insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter,
nivåanpassat  material  för  skolarbetet,  samt  nivåanpassat  material  för  läsning  utanför
skolarbetet. Värt att uppmärksamma i resultaten bland de tillfrågade skolorna är att endast 26
procent undervisar eleverna i källkritik, och 40 procent i informationssökning.12

Det pedagogiska uppdraget

Ända  sedan  skolbibliotekens  uppkomst  har  deras  pedagogiska  roll  stått  i  centrum  för
diskussionen. Redan i början av 1900-talet hämtades inspiration, framför allt från USA, till
idéer  om  att  bibliotekets  uppgift  var  att  stödja  elevers  läsförmåga  och  lust  att  lära.
Skolbiblioteket skulle vara en integrerad del av undervisningen och ingen separat institution.13

I  och  med  skolreformer  på 1940-talet  introducerades  mer  självstyrda  och  elevaktiva
arbetsformer,  vilket  gav skolbiblioteken en  viktigare  position,  samt  ställde  högre  krav  på
deras  tillgängliga  resurser,  bland  annat  skön-  och  facklitteratur  av  hög  kvalitet,
uppslagsböcker och sagoböcker.14 

10 Ibid, s. 2.
11 Sveriges riksdag, "Skollag 2010:800", Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svensk
forfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/, 2010, (hämtad 2015-01-16).
12 Kungliga biblioteket, 2012.
13 Limberg & Lundh, 2013, s. 10.
14I bid, s. 11.
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Under  1960-  och  70-talen  vidareutvecklades  tankarna  om  skolbibliotek  som  ett
betydelsefullt pedagogiskt redskap i formandet av kritiskt tänkande och självständiga elever. I
läroplanerna  förespråkades  fria  och  undersökande  arbetssätt.  På 1980-talet  tillkom  nya
uppgifter  för  biblioteket,  som  exempelvis  undervisning  om  informationssökning  och
problemlösande,  vilket  i  viss  mån  konkurrerade  ut  det  tidigare  arbetet  med  att  stimulera
elevers läslust och förmedla böcker av främst skönlitterär typ. Numera är de flesta överens om
skolbibliotekets viktiga funktion, i synnerhet under de första skolåren, då fokus dels ligger på
läs- och skrivfärdigheter, dels på att väcka ett intresse för läsning.15 Forskning visar också på
att mer hänsyn bör tas till elevers individuella förutsättningar och behov, istället för att fokus
läggs på bestånd och allmän undervisning.16  

 Kunskapssyner och undervisningsmetoder kan skilja sig åt från skola till skola, och det är
med  utgångspunkt  från  dessa  som  skolbibliotekets  pedagogiska  roll  bör  utvärderas.
Skolbibliotekets verksamhet ska helst vara så väl integrerad i undervisningen som det går,
vilket kräver fortlöpande kontakt mellan bibliotekarier, pedagoger och skolledning.17 Detta
samarbete  mellan  skolbibliotekspersonal  och  lärare  är  väsentligt  för  att  planering,
genomförande och utvärdering av utbildningen ska hålla en hög kvalité, men har ofta varit ett
problem att få till stånd, inte minst på grund av många lärares och skolledares okunskap om
de resurser som ett välfungerande skolbibliotek kan bidra med.

För  att  synliggöra  skolbiblioteket  – dess personal,  material  och verksamheter  – är  en
metod,  som tillämpas på flera skolor,  att  lämna den fasta  lokalen för  att  istället  flytta  ut
biblioteket på flera ställen i skolan. På så sätt hoppas man öka elevernas intresse för vad som
erbjuds dem i form av lässtimulans och hjälp.18 

Skolbibliotekarien 

Enligt IFLA:s (International Federation of Library Associations) riktlinjer för skolbibliotek bör
biblioteket vara bemannat med kvali ficerade bibliotekarier, som dessutom bör vara utbildade i
undervisning och inlärningsteknik.19  

Skolbibliotekariens yrkesroll har naturligtvis växlat  över tid, och blivit mer komplex än
tidigare. Det handlar om en teknisk kunskap om informationskanaler och databaser; om en
kännedom om litteratur, för att kunna hänvisa elever till den bästa läsningen; samt också om
en  pedagogisk  roll,  och  en  förmåga  att  förmedla  glädje  och entusiasm till  även de  mest
läsovilliga barnen. 

Skolbibliotekarien bör arbeta utifrån skolans läroplan och ha ett gott samarbete med såväl
skolledning som administrativ personal och lärare.  Detta för att,  enligt IFLA, bland annat
kunna "utveckla och utvärdera elevernas informationsfärdigheter och informationskunskap",
och för att tillsammans planera och genomföra kulturella aktiviteter och projekt. Det ingår

15 Ibid, s. 15.
16 Louise Limberg, Skolbibliotekens pedagogiska roll - en kunskapsöversikt, 2002, s. 43.
17 Sveriges kommuner och landsting, Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss, 2012, s. 19.
18 Sveriges kommuner och landsting, Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss, 2012, s. 5.
19 IFLA/UNESCO, “IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek”, Tillgänglig: http://www.ifla.org/files/assets/school-
libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-se.pdf, 2004, 
(hämtad 2015-01-16), s. 11.
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också i bibliotekariens uppdrag att skapa en välkomnande och fördomsfri miljö för alla elever
på skolan,  vilket  kräver  en  förmåga  att  samarbeta  med  och  förstå olika  individers  och
gruppers behov; att ha kunskap om kulturell mångfald; samt en kunskap om och förmåga att
lära ut informationskompetens, IT och barn- och ungdomskultur.20 

IFLA betonar att skolbibliotekarien alltid ska utgå från användarens perspektiv, och lägga
undan sina egna  åsikter och attityder i sitt arbete. Biblioteket ska vara en trygg plats, och
bibliotekarien ska fungera som en rådgivare snarare än som en lärare i traditionell mening.21 

Masterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet är två
läsår  lång,  och  enligt  beskrivningen  ska  examen  kunna  leda  till  ett  yrke  "inom  den
traditionella bibliotekssektorn, det vill säga såväl folkbibliotek som forsknings-, special- och
företagsbibliotek.  Det kan också finnas arbete som informationsspecialist  inom näringsliv,
myndigheter och organisationer".22

Här nämns alltså ingenting om att utbildningen skulle vara lämplig för den som vill arbeta
på ett skolbibliotek. Det resulterar i något av en paradox, då det bland annat i SKL:s rapport
om skolbibliotek, särskilt  betonas att  en utbildad skolbibliotekarie  är  önskvärd.  Rapporten
förklarar hur de traditonella kompetenser som tidigare krävts av bibliotekarien, exempelvis
informationskompetenser  och  kunskap  om  tryckta  medier,  i  framtiden  kommer  behöva
kompletteras av ett antal andra yrkesroller, varav de nämner pedagog, specialpedagog och
IKT-pedagog.23

American  Library  Association  beskriver  skolbibliotekariens  olika  roller  som  ledare,
instruktör, informationsspecialist, lärare och programadministratör. Målet med arbetet  är att
säkerställa att elever och lärare använder information på ett effektivt sätt; att lära elever att
tänka kritiskt,  bli  entusiastiska läsare,  skickliga forskare,  samt använda information på ett
etiskt sätt; samt att förmedla en lust till att lära.24

Även  International  association  of  School  Librarianship  menar  att  normen  för  alla
skolbibliotek är att ha utbildad personal, och att dennes arbetsuppgifter främst handlar om att
bidra  till  ett  kvalitetsfullt  lärande,  och  att  inneha  kunskaper  om  både  traditionella  och
moderna läromedel.25

Litteratur  

I  detta  kapitel  vill  jag  visa  hur  det  är  möjligt  att  problematisera  den  självklara  starka
ställningen som litteraturen innehar i undervisningen genom att ställa frågor såsom: vad  är
litteratur? Hur läser vi den - och varför ska vi läsa den? 

    Om vi börjar med frågan om varför, finns det åsikter om att den akademiska världen
länge har styrt diskursen kring litteraturens värde, och att denna även anammats av skol- och

20 Ibid, s. 12.
21 Ibid, s. 13.
22 Uppsala universitet, “Masterprogram i ABM”, Tillgänglig: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?
pKod=HAB2M&lasar=15/16, 2014, (hämtad 2015-01-18).
23 Sveriges kommuner och landsting, 2014, s. 15.
24 American Library Association, “Sample job description. Title: School librarian”, 
Tillgänglig: http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/learning4life/
resources/sample_job_description_L4L.pdf, 2010, (hämtad 2015-01-18).
25 International Association of School Librarianship, 2012, s. 3.
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utbildningsväsendet. Detta har lett till en avsaknad av problematisering av litteraturläsningen
och frågor om dess legitimering.26 

I och med den sociokulturella teorins framväxt, där kunskap betraktas som något som
snarare växer fram mellan två parter, än som en färdig produkt som endast förmedlas från en
generation till nästa,  har i synnerhet frågan om en litterär kanon börjat  ifrågasättas, bland
annat av forskaren Magnus Persson.27 Han menar att det vidgade textbegrepp som numera
omnämns  i  svenskämnets  kursplan  har  förändrat  litteraturens  tidigare  så starka  ställning.
Denna "avkanonisering" har lett till att det inte längre finns några riktlinjer för vilka författare
och verk som bör läsas i skolan.28 Persson menar att det tidigare så viktiga kulturarvet har fått
ge vika för tanken om det mångkulturella, som ska tillåta alla typer av kulturyttringar och inte
förbjuda det som förr betraktades som "låg" kultur.29

Myten om "den goda litteraturen", ett begrepp som myntats av Persson, innebär en tro på
att läsning av skönlitteratur automatiskt gör människor till bättre individer. Han menar att det,
i synnerhet i skolan, finns en så kallad legitimeringspluralism, då så många anledningar till att
rättfärdiga läsning framförs, att det blir svårt att urskilja någon tydlig inriktning.30 Persson
hävdar  vidare  att  skönlitteraturens  ohotade  ställning  bidrar  till  en  avsaknad  av  ett
ifrågasättande av urval och kvalité, samt att gamla kriterier reproduceras.31 

Dessa gamla, eller traditionella, kriterier skriver Bengt-Göran Martinsson om i Tradition
och undervisning – tankar om litteraturundervisning, historieskrivning och kulturell
reproduktion. Han menar att det inte nödvändigtvis  är något negativt med att det urval av
titlar som görs inom undervisningen blir betraktade som förebilder, och därmed för vidare
traditioner  och  normer.  Litteraturläsningen  bör,  enligt  Martinsson,  ses  som  en  kulturell
praktik, och att det är traderingen av litteratur som hjälper oss att förstå den.32

En samling värderingar och avgränsningar av den litteratur som betraktas som läsvärd kan
kallas  för  litteratursyn.  Litteratursynen  är  inte  konstant  för  ett  samhälle,  utan kan variera
mellan  generationer,  institutioner  och  individer.  Den  litteratursyn  som  förmedlas  i  den
svenska skolan innefattar bland annat en sorts inneboende godhet, som sällan problematiseras.
Att elever får läsa litterära klassiker anses vara god allmänbildning, men om de inte förmår
göra en djupare koppling till sin egen tillvaro eller sina egna erfarenheter blir läsningen endast
ett informationsinhämtande.

 Om kunskap ska kunna skapas mellan författare och läsare, med texten som medium eller
redskap,  behövs  mer  forskning  om  själva  receptionen,  eller  mottagandet,  av  texten.
Skolverket uppmanar lärare att ta tillvara på elevernas förhållningssätt till den skönlitteratur
som läses, och fokusera på den fiktiva snarare än den faktiva läsningen.33 Eleverna bör, enligt

26 Staffan Thorson, “Vad med skönlitteraturen”, Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 3, 2002, s. 31.
27 Magnus Persson, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisning efter den kulturella vändningen, 2007, s. 14.
28 Magnus Persson, “Litteratur och kultur i skolan”, i: Axelsson, Bodil & Fornäs, Johan (red.), Kulturstudier i Sverige, 2007,
s. 245.
29 Ibid, s. 243.
30 Persson, Varför läsa litteratur?, s. 14.
31 Ibid, s. 21.
32 Bengt-Göran Martinsson, “Tradition och undervisning - tankar om litteraturundervisning, historieskrivning och kulturell
reproduktion”, Tillgänglig: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:706330/FULLTEXT01.pdf, 1987, (hämtad 2015-03-
24), s. 5.
33 Skolverket “Hur undervisar man i skönlitteratur?”, Tillgänglig: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-
omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-undervisar-man-i-skonlitteratur-1.157522, 2011, (hämtad
2015-02-06).
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Skolverket, uppmanas att reflektera kring de värderingar och  åsikter som ges uttryck för i
skönlitteraturen, istället för att betrakta dem som faktiska skildringar.34

Om vi därefter  övergår till frågan om hur litteratur ska läsas, och läras ut, kommer jag
senare i uppsatsens teorikapitel att redogöra för de modeller för litteraturinlärning som man
oftast talar om. 

Det finns naturligtvis olika teorier om hur barn bäst lär sig att läsa, men som Dahlgren
med flera skriver i boken Barn upptäcker skriftspråket kan man redan på förskolan se att barn
imiterar läsandet, genom att till exempel bläddra i en bok, prata om innehållet och peka på
bilderna.35 Läsningen blir till en ritual, där den fysiska närheten skapar en trygghetskänsla,
och  man  samtalar  om vardagliga  händelser  som boken  kanske  påminner  om.36 Dahlgren
menar att den rofyllda känsla som lässtunden inger barnen är en av de faktorer som inspirerar
dem till att själva vilja lära sig läsa.37

Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som finns om skolbibliotek  är relativt omfattande, dock finns det få
entydiga studier som pekar på ett tydligt samband mellan förekomsten av skolbibliotek och
elevernas  prestationer.  Cecilia  Gärdén  påpekar  i  "Skolbiblioteksforskning  och
skolbibliotekspraktik",  att  det  finns  ett  glapp  mellan  forskning  och  praktik.38

Akademiseringen av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har förmodligen påverkat
skolbiblioteksområdet på så sätt att den personal som arbetar på skolbiblioteken – som oftast
inte har en biblioteksexamen – känner sig obekant med den terminologi som används och de
ämnen som diskuteras inom forskningen.

För  att  kunna  motivera  sitt  existensberättigande,  inför  sig  själva,  skolledning  och
kommun,  är det nödvändigt för skolbiblioteken att  kunna påvisa tydliga forskningsresultat
som bevisar deras gynnsamma påverkan på eleverna.

Forskning om skolbibliotek 

Louise Limberg och Anna Hampson Lundh har gett  ut  antologin  Skolbibliotekets roller i
förändrade  landskap där  de  samlat  bidrag  från  olika  forskare.  Bland  annat  skriver  Mats
Dolatkhah i kapitlet "Skolbibliotek och läsfrämjande: Tre problemområden" om svårigheter
som skola och bibliotek måste hantera i sitt arbete gentemot barn och ungdomar. 

34 Ibid.
35 Gösta Dahlgren, med flera, Barn upptäcker skriftspråket, 1993, s. 38.
36 Ibid, s. 39.
37 Ibid, s. 126.
38 Cecilia Gärdén, “Skolbiblioteksforskning och skolbibliotekspraktik”, i: Limberg & Lundh (red.), Skolbibliotekets roller i
förändrade landskap, 2013, s. 38.
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Det första hindret sägs vara det vidgade textbegreppet, som innefattar nya mediaformat
och inte längre enbart tryckta böcker. Detta leder, enligt Dolatkhah, till en prioriteringsfråga,
gällande vilken typ av läsning, eller "literacy", som skolan ska fokusera på.39 Han menar att
det finns en lucka att fylla inom forskningen, för att undersöka hur andra textformer  än de
traditionellt skönlitterära kan användas i lässtimulerande aktiviteter.

Ett  annat  problem som belyses  är  skillnaden i  läsförmåga  och läsvanor  mellan  olika
sociala grupper,  som bestäms utav till  exempel  etnicitet,  kön eller  socioekonomisk status.
Dolatkhah visar att det  är viktigt för barn att kunna identi fiera sig med karaktärer i böcker,
och  att  det  därför  bör  finnas  litteratur  med   så varierande  huvudpersoner  som möjligt.40

Beträffande skillnader  mellan pojkars och flickors läsning framförs  teorin att  pojkar läser
annat material än det som vanligtvis förekommer i skolan, som exempelvis facklitteratur eller
seriealbum.41

En tredje utmaning för  skolbiblioteken  är  balansen mellan frihet och krav.  Dolatkhah
hänvisar till amerikanska forskare, bland andra Stephen Krashen, som kommit fram till att
frivillig läsning är det som på effektivast sätt stimulerar ungdomars läsintresse.42 Det väcker
dock frågan om hur man ska jobba med de elever som inte visar något intresse alls, för att inte
riskera att använda alltför mycket tvång, vilket i förlängningen skulle kunna leda till en mer
bestående ovilja mot att läsa. Annan forskning visar också att barns läsning i stor utsträckning
bestäms av de ramar som skola och skolbibliotek sätter upp, liksom även sociala strukturer
som finns i deras omgivning.43

Inom ramen för  LÄSK-projektet  (Lärande via skolbibliotek),  som genomfördes 2001-
2003,  studerades  vilken  roll  skolbiblioteket  spelade  i  elevers  undervisning.
Forskningsrapporten "Text flytt och sökslump – informationssökning via skolbibliotek", som
är skriven av Mikael Alexandersson, Louise Limberg, Annika Lantz-Andersson och Mimmi
Kylemark, behandlar informationssökning, skolbiblioteket som fysiskt rum, samt samarbete
och samverkan mellan lärare och bibliotekarier, varav den sista delen är mest relevant för min
egen undersökning.

Den första förutsättningen som författarna tar upp är vilken inställning till biblioteket som
råder på skolan; huruvida skolledningen prioriterat bibliotekets läsfrämjande verksamheter,
kompetent personal och tillräckliga öppettider, eller om det mest blivit ett bortglömt rum som
knappt används.44

Det  framgår  att  samarbetet  mellan  bibliotekarier  och  lärare  ofta  sker  på individuella
initiativ. Från bibliotekspersonalens sida handlar det mestadels om en önskan om att i god tid

39 Mats Dolatkhah, “Skolbibliotek och läsfrämjande: tre problemområden”, i: Limberg & Lundh (red.), Skolbibliotekens
roller i förändrade landskap, 2013, s. 63.
40 Ibid, s. 66.
41 Ibid, s. 67.
42 Ibid, s. 68.
43 Ibid, s. 69.
44 Mikael Alexandersson, m.fl., “Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek”, Forskning i fokus, nr. 36,
2007, s. 73.
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få vetskap  om  eventuella  fördjupningsarbeten  eller  projekt  som  lärarna  behöver  särskild
litteratur till. Information om vilka elever som kan behöva hjälp med att hitta lämpliga böcker
eller som behöver extra stöd tillhör också det som ingår i kommunikationen mellan lärare och
bibliotekarier.45

LÄSK-rapporten redogör vidare för de olika yrkeskulturer som förekommer på en skola.
Såväl lärarrollen som bibliotekarierollen styrs av förväntningar och traditioner, och innebär
också en  sorts  maktdimension.  När  lärare  ber  bibliotekarien  om  litteratur  att  använda  i
klassrummet  bibehåller  de  sin  makt  över  undervisningen  – deras  uppfattning  är  att
litteraturkännedom är bibliotekariens huvudsakliga kompetens.46

Utifrån de skolor som ingick i projektet konstaterar författarna att den biblioteksanställde
ofta  upplever  att  hans/hennes  kompetens  inte  utnyttjas  till  fullo,  medan  lärarna  uttrycker
uppskattning av skolbiblioteket och dess resurser.47 

Den legitimitet som ges till skolbiblioteket begränsas av skolledningen och pedagogerna,
men är också i mångt och mycket en resursfråga. De skolor som bemannar biblioteket med en
lärarbibliotekarie uppger att de hellre skulle anställa en fackutbildad bibliotekarie, om de haft
möjlighet till det. Den pedagogiska kunskap som en lärare besitter anges dock i vissa fall som
bättre lämpad för ett skolbibliotek, än en biblioteks- och informationsvetenskaplig examina.48 

Rapporten avslutas med en diskussion om hur samverkan mellan lärare och bibliotekarier
skulle  kunna förbättras.  Bland annat  tar  man upp att  undervisningen som bedrivs  ofta  är
faktabaserad och reglerad av de frågor som ställs till eleverna. Istället kan man  ägna sig  åt
mer  ämnesöverskridande problemlösning, vilket skulle innebära ett självklarare användande
av biblioteket som en källa till resurser.49

Den amerikanska  forskaren  Carol  Kuhlthau  har  bidragit  till  skolbiblioteksforskningen
genom sina studier om hur elever söker och använder sig av information. I artikeln "Guided
inquiry: School libraries in the 21st century" skriver hon om hur det moderna information-
ssamhället behöver kunniga skolbibliotekarier som kan guida elever genom det allt större in-
formationsflödet  på ett  sätt  som lärare  inte  kan.50 Det  nya  samhället  har  förändrat  vilka
kunskaper  som krävs  för  att  lyckas,  och  följaktligen  bör  också skolan  förändra  hur  den
undervisar.

Kuhlthau menar att det bästa sättet för elever att tillägna sig kunskap är genom så kallad
"guided  inquiry",  vilket  innebär  att  aktivt  utforska  en  fråga.  Detta  ska  lära  eleven  att
lokalisera, utvärdera och använda information; och skolbiblioteket, med sina resurser,  är en
optimal plats för detta arbete.51 

Det  mest  långvariga  lärandet  sker,  enligt  Kuhlthau,  i  det  så kallade  "tredje  rummet"
("third space"), där elevens värld och skolans värld överlappar varandra. Skolans uppdrag är
att skapa ett sådant tredje rum vid så många tillfällen som möjligt.52

45 Ibid.
46 Ibid, s. 80.
47 Ibid, s. 79.
48 Ibid, s. 80.
49 Ibid, s. 77.
50 Carol Collier Kuhlthau, “Guided inquiry: School libraries in the 21st century”, School libraries worldwide, nr. 1, 2010, s.
17.
51 Ibid, s. 18.
52 Ibid, s. 21.
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Med  hjälp  av  "guided  inquiry"  lär  sig  eleverna  ett  antal  färdigheter:
informationskompetens, förmågan att lära, att tillägna sig läromedel, god läsförmåga, samt
social kompetens. Vad gäller läsförmågan skriver Kuhlthau att elever måste "läsa för att lära"
istället för att "lära sig att läsa", och för att uppnå detta  är den enda metoden att läsa  – så
mycket som möjligt.53 

Forskning om hur man kan anpassa skolbibliotek till Vygotskijs sociokulturella teori har
utförts av Kevin Simons, James Young och Craig Gibson. Deras föreställning om "det lärande
biblioteket" grundar sig på Vygotskijs konstruktivistiska tankar om kunskap som byggs upp i
den sociala interaktionen.54

Syftet är att eleverna ska röra sig genom sina utvecklingszoner i samspel med kunnigare
individer  – kamrater, lärare eller bibliotekarier. De ska kunna be om hjälp när de behöver,
såväl från andra människor, som från datorer.55

Författarna  menar  att  skolbibliotekarien  inte  ska  nyttjas  för  enstaka  sessioner  om
informationssökning, utan bör bli ett integrerat inslag i all undervisning. Biblioteket måste bli
mer synligt, och bibliotekarien måste röra sig från informationsdisken ut på skolområdet för
att uppfattas som mer tillgänglig, och också kunna delta i de naturliga lärandesituationer som
uppstår bland eleverna.56

Forskning om läsning

Det finns en hel del forskning som behandlar barns läsning, samt hur denna på bästa sätt bör
stimuleras, vilket är ett ämne som känns relevant att titta på när man studerar skolbibliotekens
verksamhet. Att samtala om de böcker man läst lyfts fram av många forskare som ett sätt att
utveckla både läsförmåga och förståelse. Aidan Chambers har utvecklat konceptet ”bokprat”,
och ger i sin bok Böcker inom oss förslag och riktlinjer till bibliotekspersonal och lärare för
att barn exempelvis ska våga lita på och uttrycka sina åsikter om det de läser, istället för att
försöka  tillmötesgå vad  den  vuxne  förväntar  sig  för  svar.  Enligt  Chambers  har  barn  en
naturlig begivenhet att ifrågasätta och berätta om det de läser, men att denna instinkt riskerar
att  släckas  om de känner  att  de  måste  anpassa sig efter  de  ”färdiga svarsalternativ” som
läraren sitter inne med. För att stärka barn i deras läsupplevelse uppmanar Chambers lärare
och  bibliotekarier  att  undvika  förhörsliknande  och  utmanande  frågor,  som  till  exempel
”Varför?”.57  Resultatet av det riskerar att bli att barnen lär sig att förknippa läsning med
skolinlärning och plikt.58 

När lärare eller bibliotekarier har boksamtal med barn finns det tre inslag, eller utbyten,
som bör ingå: utbyte av entusiasm, gillanden och ogillanden, vilket inledningsvis kan vara det
enklaste för barnen att uttrycka; utbyte av frågetecken, där barnen får tillfälle att framföra sina
frågor  och  funderingar;  samt  slutligen  utbyte  av  kopplingar,  där  pedagoger  och  elever

53 Ibid, s. 22.
54 Kevin Simons, James Young & Craig Gibson, “The learning library in context: community, integration and influence”,
Research strategies, nr. 17, 2000, s. 124.
55 Ibid.
56 Ibid, s. 125.
57 Aidan Chambers, Böcker inom oss: om boksamtal, 1994, s. 60.
58 Ibid, s. 56.
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tillsammans kan hjälpas  åt  att  finna kopplingar  till  andra böcker,  eller  till  händelser  som
inträffat i verkliga livet.59

Svensk forskning på samma tema finns att läsa i boken Mellan raderna. Strategier för en
tolkande läsundervisning,  skriven av Britta  Stensson.  Hon tar  avstamp i  frågan:  Vad kan
skolan göra för att barn ska bli läsare? och går igenom de förutsättningar som behövs för att
elevers intresse för litteratur ska väckas. Stensson vill problematisera den mekaniska syn på
läsning som ofta förekommer inom svenskundervisningen, och som innebär att eleverna lär
sig svara på frågor om innehållet, men saknar förmåga att tolka texten.60 

Den  absolut  viktigaste  förutsättningen  för  att  barn  ska  bli  erfarna  läsare  är,  enligt
Stensson, tid. Både tid för läsning och för samtal om det lästa. Hon menar att den skönlitterära
läsningen ofta får stå tillbaka, men att det är upp till läraren att kunna motivera, såväl för sig
själv  som  för  föräldrar  och  elever,  varför  det  är  nödvändigt  att  prioritera  arbetet  med
litteratur.61

Stensson presenterar därefter ett antal strategier för att bli en re flekterande läsare. Det
handlar  om  att  ställa  frågor,  göra  kopplingar  och  skapa  inre  bilder.  Frågorna  bör  vara
autentiska och gärna diskuteras tillsammans med andra.62 Kopplingarna bildas när vi läser nya
texter  och  förbinder  dem  med  tidigare  erfarenheter,  vilket  kan  hjälpa  oss  att  förstå
bokkaraktärernas  handlingar  och  tankar.63 De  inre  bilderna  är  ett  verktyg  för  att  kunna
återskapa lukter, ljud och beskrivningar inom oss, och därmed öka det kreativa tänkandet och
engagemenaget för berättelsen.64

Stensson framhåller att lärare som vill få sina elever bokintresserade, själva måste vara
läsare och kunna uppvisa en personlig lust och vilja att utvecklas i sitt läsande.65

Barns  egna  upplevelser  av  läsning har  studerats  av  exempelvis  Åse  Hedemark.  I  sin
undersökning  Barn berättar skriver hon att barns inställning till läsning kan delas in i tre
kategorier. Den första kallas för "den lustfyllda läsningen", vilken kännetecknas av att barn
inte ser läsning som något ansträngande eller påtvingat, utan något som de frivilligt ägnar sig
åt.  Ofta  uppvisar  barnen  goda  läskunskaper,  och  identi fierar  sig  lätt  med  karaktärer  i
böckerna. 

Den andra inställningen är "den ovilliga läsningen". Den kännetecknas av att barnen ser
läsningen som ett tvång; något de gör för att lärare säger åt dem att göra det, och inte för sin
egen skull.66

Det tredje förhållningssättet kallas "den instrumentella läsningen", där läsningen ses som
något som i första hand utförs för att inhämta kunskap, utveckla språkförståelse eller lära sig
någonting utantill. Barnen tycker inte att själva läsningen i sig är njutbar, men de är medvetna
om att läsförståelse är viktigt för att klara sig senare i livet.67 

Oavsett  vilken  inställning  till  läsning  som  barnen  i  Hedemarks  studie  uppvisade
konstaterades att såväl de entusiastiska som de ofrivilliga läsarna var i behov av intressanta

59 Ibid, s. 23.
60 Britta Stensson, Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning, 2006, s. 14.
61 Ibid, s. 35.
62 Ibid, s. 20.
63 Stensson, 2006, s. 31.
64 Ibid, s. 33.
65 Ibid, s. 38.
66 Åse Hedemark, Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek, 2011, s. 46.
67 Ibid, s. 47.
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och spännande berättelser, oberoende av mediaformat. För att kunna fånga upp även de barn
som inte intresserar sig för tryckta böcker krävs en vidare kompetens hos bibliotekarierna för
det större textbegrepp som nya mediaformer innebär.68 Själva böckerna som fysiska objekt
kan utgöra ett motstånd för en läsovan elev, som sällan använt dem för att inhämta text.69 

Forskningsantologin Läsarnas marknad – marknadens läsare innehåller flera kapitel som
är intressanta och relevanta att ta upp inom ramen för denna uppsats. Lars Höglund redogör för
statistik från bland annat Nordicoms Mediebarometer och Statistiska Centralbyrån som visar
barns och ungas mediavanor och hur dessa har förändrats.70 Mer om denna statistik kommer i
uppsatsens analyskapitel.

Ytterligare statistik levereras av Ulf Fredriksson, som går igenom de senaste årens PISA-
undersökningar,  och  hur  svenska  ungdomars  läsförmåga  har  försämrats.71 PISA  är  en
undersökning som genomförs var tredje år i syfte att mäta 15-åringaras kunskaper i läsning,
matematik  och  naturvetenskap.  I  läsförståelsedelen  testas  tre  saker:  söka  och  inhämta
information, sammanföra och tolka det lästa, samt re flektera och utvärdera texten.72

Pelle Snickars skriver i ett kapitel om boken som medium; om motsättningen och den
upplevda skillnaden mellan den digitala och analoga boken.73 Han skriver att  företag som
Apple och Amazon numera har lika stor makt över bokdistributionen som traditionella förlag,
och ställer frågan hur detta påverkar litteraturens kvalité.74 

Annika  Nagorsen  Kastlander  har  i  sin  uppsats  "Döende  böcker  och  levande  texter"
intervjuat barn för att ta reda på deras inställning till läsning och bibliotek. Hon diskuterar
även begreppet "literacy"; hur det har gått från att betyda enbart läs- och skrivkunnighet, till
att  innefatta  kompetenser  som  behövs  för  att  använda  den  nya  tidens  medier.75 Enligt
Nagorsen Kastlander kan utvecklingen från att  läsa en text i  en bok, till  att  ta del av en
berättelse via en skärm tyckas skrämmande för  äldre generationer, som har en tendens att
betrakta  läsning  som  en  aktiv  handling,  medan  TV-tittande  och  datorspelande  ses  som
passivt.76

Uppsatsen tar även upp frågan om reception, det vill säga vad som händer i mötet mellan
läsaren och texten. Nagorsen Kastlander nämner forskaren Louise Rosenblatt, som utvecklat
en läsarresponsteori, i vilken hon skiljer mellan efferent förhållningssätt, där det handlar om
att  inhämta  information,  och  där  läsningen  i  sig  inte  har  något  egenvärde;  och  estetiskt
förhållningssätt, där fokus ligger på själva läsupplevelsen.77

Ytterligare forskning med fokus på barns läsning har utförts av Kristian Wåhlin och Maj
Asplund Carlsson. I boken  Barnens tre bibliotek  – läsning av fiktionsböcker i slukaråldern
redogör de för 9-12-åringars läsvanor utifrån enkätsvar och intervjuer. Författarna urskiljer tre

68 Ibid, s. 49.
69 Ibid, s. 50.
70 Lars Höglund, “Bokläsning i skiftet mellan traditionella och digitala medier”, i: Carlsson, Ulla & Johannisson, Jenny
(red.), Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi, 2012.
71 Ulf Fredriksson, “Hur 15-åringars läsning förändrats mellan 2000 och 2009 - Resultat från PISA-undersökningarna”, i:
Carlsson & Johannisson (red.), Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi, 2012.
72 Ibid, s. 95.
73 Pelle Snickars, “Boken som medium”, i: Carlsson & Johannisson (red.), Läsarnas marknad, marknadens läsare - en
forskningsantologi, 2012.
74 Ibid, s. 249.
75 Annika Nagorsen Kastlander, Döende böcker och levande texter, Masteruppsats, Uppsala universitet, 2013, s. 10.
76 Ibid, s. 38.
77 Ibid, s. 12.
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olika sammanhang där barn kommer i kontakt med böcker – tre olika "bibliotek" – hemmet,
kompiskretsen och skolan/biblioteket.78 

Familjebiblioteket utgörs dels av högläsning, dels av tyst läsning av de böcker som finns i
hemmet; kompisbiblioteket inkluderar de lån eller inköp som görs i sällskap med kamrater;
och samhällsbiblioteket är den läsning som sker i skolsammanhang, ofta under påverkan från
lärare eller bibliotekarier.

Bokkulturen  i  hemmet  är  ofta  beroende  av  socioekonomisk  status,  men  författarna
betonar att det inte alltid behöver vara så; däremot ses ett tydligt samband mellan förekomsten
av böcker och högläsning i hemmiljön med hur pass aktiva läsare barnen var.79 

Frågan om högläsning betonas,  och  då framför  allt  som socialiserande aktivitet.  Den
fysiska  gestaltningen  av  en  berättelse,  med kroppsspråk  och  röstlägen,  bidrar  till  barnets
omvärldsorientering  och  fantasiupplevelse.80 Flera  barn  i  undersökningen  uttrycker  en
besvikelse över att högläsningen i hemmet ofta upphör så fort barnet själv lär sig läsa, medan
den däremot fortgår i skolan. 

På frågan om varifrån barnen får tips om böcker blir svaret oftast en kompis, följt av
lärare,  föräldrar och slutligen bibliotekarier. Varför skolpersonalen i viss mån "tagit  över"
denna  funktion  från  bibliotekarierna  förklarar  författarna  med  att  skolan  organiserar
läsningen, med bänkböcker och läsläxor, på ett sätt som blir till ett naturligt inslag i elevernas
liv. Dessutom är skolan ett socialt sammanhang där samtal om böcker kan föras både på raster
och under lektionstid.81

Wåhlin och Asplund Carlsson drar slutsatsen att det som avgör huruvida ett barn blir en
aktiv läsare eller  inte,  är  bland annat vilka (och inte hur många) böcker som finns i  dess
omgivning, och de sociala upplevelser som involverar böcker, exempelvis att låna eller få
böcker  av  en  kompis  eller  familjemedlem.82 De  konstaterar  vidare  att  det  är
samhällsbiblioteket som i högsta grad kan nå de så kallade "småläsarna" och de som har liten
eller  ingen  tillgång  till  böcker  hemma.  De  menar  emellertid  att  det  behövs  ett  starkare
samarbete mellan alla tre "biblioteken" för att stärka vart och ett av dem.83

Av den forskning som behandlar hur pedagoger uppträder i sitt arbete med barn vill jag
nämna Eva Johanssons artikel "Att närma sig barns perspektiv".  Johansson har genom studier
på förskolor kunnat urskilja tre förhållningssätt hos pedagoger gentemot barn. Det första  är
"barn som medmänniskor", då barnet behandlas som en person med behov,  önskningar och
särskilda förmågor. Pedagogens ambition är att bemöta barnet på hans eller hennes nivå, samt
ge barnet en känsla av kontroll över omgivningen.84 

Det  andra förhållningssättet  kallas "vuxna vet bättre",  och utgår ifrån att  pedagogerna
agerar utifrån vad de anser vara bäst för barnet. Tanken är att barn inte alltid förstår vad som
är bra för dem, men att de ändå måste rätta sig efter de vuxnas beslut och lära sig att deras
önskningar inte alltid kan tillmötesgås.85 Gemensamt för de två första inställningarna är att det

78 Kristian Wåhlin & Maj Asplund Carlsson, Barnens tre bibliotek - läsning av fiktionsböcker i slukaråldern, 1994, s. 82.
79 Ibid, s. 94.
80 Ibid, s. 100.
81 Ibid, s. 140.
82 Ibid, s. 115.
83 Ibid, s. 152.
84 Eva Johansson, “Att närma sig barns perspektiv: forskares och pedagogers möten med barns perspektiv”, Pedagogisk
forskning i Sverige, nr 1-2, 2003, s. 48. 
85 Ibid, s. 50.

18



finns en vilja att förstå barns perspektiv, men att det för den skull inte innebär att pedagogerna
anpassar sig efter det.86

Det tredje förhållningssättet är "barns intentioner är irrationella" och bygger på att barns
handlingar saknar underliggande intentioner, och att det därför inte finns någon nytta med att
försöka anamma barnets perspektiv. 

I pedagogiska situationer kan det normativa uppdraget resultera i att barnens perspektiv
åsidosätts, samtidigt som det ur en etisk synvinkel borde vara självklart att  även ta hänsyn
också till barnens upplevelser.87 

Jag  anser  att  min  undersökning  kan  bidra  till  att,  istället  för  att  proklamera  hur  ett
skolbibliotek bör fungera, eller betona dess positiva inverkan, beskriva hur mina informanter
upplever  att  situationen  ser  ut  på skolorna.  Genom  att  först  och  främst  utgå från
verklighetsbeskrivningar från de människor som arbetar i skolbiblioteksmiljön på daglig basis
belyses de möjligheter till utveckling och förbättring som finns, men  även de problem och
utmaningar som man bör ta itu med.

Teoretiska utgångspunkter

Jag  kommer  att  använda mig  av den sociokulturella  teorin,  eftersom jag  anser  att  det  är
intressant att jämföra de tankar om lärande som finns där med det som framkommer i min
undersökning. 

Jag kommer också att utgå ifrån ett barnperspektiv, eftersom mina intervjufrågor handlar
om barn och mina informanter följaktligen ger uttryck för sin syn på barn. 

Dessutom vill jag använda de tre modellerna för litteraturläsning – den traditionalistiska,
den pragmatiska och den emancipatoriska  – för att analysera vilken litteratursyn som mina
informanter ger uttryck för.

Sociokulturell teori 

Jean  Piaget  var  en  utvecklingspsykolog  som  framlade  teorier  inom  pedagogik  och
kunskapsteori  från  och  med  1920-talet.  Under  denna  tid  hade  de  flesta  västerländska
psykologer en syn på intelligens som gick ut på att kunskap bildades inuti en individ, och att
det bästa sättet att mäta ett barns intelligens på var genom enskilda tester som var anpassade
efter barnets ålder, och som skulle bestämma huruvida barnet låg på rätt mognadsnivå.88

Piaget reagerade mot detta, då han ansåg att  synen på barnet som ett  objekt som ska
"fyllas på" med med färdiga lösningar på problem, var felaktig. Han ville istället se barnet
som ett subjekt, som genom sina egna handlingar och erfarenheter skulle erövra ny förståelse

86 Ibid, s. 53.
87 Ibid, s. 55.
88 Espen Jerlang, “Jean Piagets teori om intelligensen”, i: Jerlang, Espen (red.), Utvecklingspsykologiska teorier, 1999, s.
287.
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och kunskap. I och med detta skulle de nya generationerna utveckla samhället, snarare än att
endast  imitera det.  Barnets eget  intresse skulle  styra lärandet,  eftersom Piaget  menade att
pliktkänslan skulle fördärva barnets entusiasm och nyfikenhet.89

Piaget ansåg att mänskligt lärande sker på två sätt: assimilation och ackommodation. Det
assimilativa lärandet handlar om att föra in ny kunskap i be fintliga tankesätt, baserat på redan
etablerade föreställningar.90 Det lärande som äger rum i skolan är i huvudsak assimilativt; det
vill säga att eleverna inhämtar kunskap på traditionella sätt som inte tvingar dem att tänka i
nya banor. 

Det ackommodativa lärandet, däremot, handlar om en anpassningsprocess, där "gammal"
kunskap nyttjas på annorlunda sätt.91 Ackommodationen lär således eleverna att förändra sina
tankemönster, snarare än att förmedla ny fakta. För att ge ett exempel kan man säga att barn
som är i färd med att lära sig läsa ägnar sig åt assimilation när de läser samma typ av texter,
som gör dem snabbare och duktigare på att läsa. Om de sedan presenteras för en helt ny sorts
text  – kanske  en  dikt  – måste  de  förändra  sitt  sätt  att  läsa;  läsningen  blir  alltså en
ackommodativ handling.

Lev Vygotskij, som var aktiv under ungefär samma tidsperiod som Piaget, var den som
utvecklade den sociokulturella teorin. Vygotskij förespråkade det ackommodativa lärandet, då
han ansåg det viktigare att undervisa barn i tänkande och resonerande metoder än att servera
dem osammanhängande fakta.92 Han delade Piagets syn på lärande som något dynamiskt, och
framförde  sin teori  om utvecklingszonerna  – den aktuella  och den närmaste93 – vilka jag
kommer beskriva i kommande avsnitt.

Barnets utveckling sker enligt både Piaget och Vygotskij i stadier, eller zoner, som följer
på varandra  i  en  given ordning.  Piaget  delade  in  sina  stadier  efter  barnets  ålder,  medan
Vygotskij hävdade att det är alltför komplicerat att utgå från barnets yttre kännetecken, såsom
känslor  eller  förstånd,  för  att  bestämma  i  vilken  utvecklingszon  det  befinner  sig.94

Utvecklingen  sker  dynamiskt,  i  något  som  Piaget  benämnde  "kvalitativa  språng",  vilket
betyder att barn inte utvecklas i en linjär och jämn takt, utan i oregelbundna steg.95 

Om  man  använder  sig  av  Vygotskijs  terminologi  kan  man  säga  att  den  aktuella
utvecklingszonen beskriver det som ett barn kan göra på egen hand, medan den närmaste
utvecklingszonen  betecknar  ett  barns  potentiella  utveckling  inom  en  viss  färdighet
tillsammans  med  en  kunnigare  partner.  Vygotskij  menar  att  det  är  denna  zon  som  är
betydelsefull, och inte vad barnet kan göra på egen hand.96 Partnern kan vara en vuxen eller
en äldre kamrat, men också en dator, som både kan utmana och bekräfta barnet. Om man inte
utvidgar utvecklingszonen kan man heller inte förvänta sig att barnet ensamt ska förbättra sina
färdigheter, varför det krävs både tid och engagemang från en vuxen individ för att barnet ska
framskrida i sin utveckling. Om man exempelvis alltid låter ett barn läsa böcker som den
klarar av på egen hand, kommer han eller hon inte heller att utmanas med svåra ord, långa

89 Ibid, s. 265.
90 Ibid, s. 235.
91 Ibid, s. 237.
92 Leif Strandberg, Vygotskij i praktiken - bland plugghästar och fusklappar, 2009, s. 74.
93 Jerlang, 1999, s. 288.
94 Ibid, s. 282.
95 Ibid, s. 234.
96 Vera John-Steiner & Holbrook Mahn, “Sociocultural approaches to learning and development: a Vygotskian framework”,
Education psychologist, nr. 31, 1996, s. 201.
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meningar eller abstrakt tänkande, utan förbli på samma nivå. Lärande och utveckling anses
följaktligen inte bero på ett barns inneboende förutsättningar, vilket hävdats av traditionella
utvecklingspsykologer. Istället utvecklar barn sin intelligens utifrån de utmaningar de ställs
inför och den sociokulturella miljö de lever i.97

Vygotskij  menade  att  språket  var  grunden  för  all  inlärning,  och  att  barn  inhämtade
kunskap genom att uttala den. I alla sorters inlärningssituationer bör man därför sträva efter
att hålla igång ett samtal mellan lärare och elev, eller mellan flera elever. Vygotskij föreställde
sig inte inlärning som en isolerad företeelse som sker inom en individ, utan en aktivitet som
först sker på det yttre, sociala planet, och därefter internaliseras, det vill säga inträffar även på
det inre, psykologiska planet.98

Kunskap betraktas som situerad, vilket betyder att  den endast har relevans i  speci fika
situationer som är bundna till sociala kontexter.99 För att ta ett exempel skulle det inte vara
optimalt att lära sig hur man sparkar en fotboll när man sitter i en skolbänk, jämfört med när
man befinner sig på en fotbollsplan. Man kan uttrycka det som att förmågan att sparka bollen
dekontextualiseras – det vill säga tas ur sitt sammanhang – för att därefter rekontextualiseras i
det nya sammanhanget, alltså skolbänken.

För att  överbrygga det glapp som uppstår mellan vardagssituationen och skolsituationen
bör  lärare  sträva efter  att  koppla  den kunskap de  lär  ut  till  elevernas  verkliga  liv,  vilket
underlättas av en god kännedom om deras olika intressen, familjer och erfarenheter. För att få
en elev intresserad av att läsa, exempelvis, kan det alltså underlätta att tipsa om en bok som
handlar om något som han eller hon själv varit med om, eller något ämne som engagerar på
ett eller annat sätt.100 

Den kunskap som elever inhämtar i skolan  är strikt begränsad av de ramar som utgör
utbildningsväsendet, och kan enbart bedömas utifrån de särskilda kriterier som gäller där.101

Skolmiljön är starkt präglat av en skriftkultur som medför att de elever som inte har förmågan
att uttrycka sig skriftligt obönhörligt halkar efter. 

Leif  Strandberg,  som  skrivit  boken  Vygotskij  i  praktiken,  menar  att  det  är  den
kognitivistiska teorin som har styrt, och fortfarande styr, hur både lärare och elever ser på
lärande. I klassrummet är det den som vet – läraren – som ställer frågan, och den som inte vet –
eleven – som svarar. Vygotskij menade, å sin sida, att tänkande alltid måste sättas i samband
med en aktivitet. Enligt Vygotskij bör eleverna uppmuntras att hjälpa varandra, att dela med
sig av det man vet och kan, samt att våga fråga om det är något det undrar över.102 De tillfällen
då elever verkligen lär sig något är oftast då de, inte bara känner sig involverade i aktiviteten,
utan också känner att de är det för sin egen skull.103 När det gäller läsning bör man, enligt den
sociokulturella teorin, inte anse att det finns "rätt" och "fel" förhållningssätt till litteratur, utan
att litteratursynen måste förändras över tid. Därför bör pedagoger försöka lära sig lika mycket
om böcker från sina elever, som de själva lär ut.

97 Roger Säljö, Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv, 2014, s. 150.
98 Ulla Härkönen, “Current theories related to early childhood education and preschool as frames of reference for sustainable
education”, Journal of teacher education for sustainability, nr. 11, 2009, s. 78.
99 John-Steiner & Mahn, 1996, s. 195.
100 Sandra Smidt, Introducing Vygotsky, 2009, s. 78.
101 Säljö, 2014, s. 206.
102 Strandberg, 2009, s. 58.
103 Ibid, s. 66.
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Den sociokulturella teorin har in fluerat pedagogiken i  stor utsträckning i  förskola och
skola.  Att  samtala  och  diskutera  anses  numera  vara  en  viktig  del  av  det  som  sker  i
klassrummet. Den nya tekniken, med bland annat datorer som nya medier att hämta kunskap
och information från, har i viss mån ruckat på det traditionella förhållandet mellan lärare och
elev. Då det i många fall är den yngre generationen som är skickligare på att hantera den nya
tekniken, uppstår en situation där de vuxna kan lära sig av barnen, vilket leder till ett mer
jämlikt och tillåtande klimat. Det blir mer legitimt att be om hjälp, och lärarnas auktoritära
roll minskar.104  

Dock är eleverna i de allra flesta fall strikt uppdelade i årskurser, som inte tar hänsyn till
deras individuella utvecklingsnivå. Den kunskap som förmedlas till eleverna  är mest av det
assimilativa slaget, vilket kan kopplas ihop med det faktum att svenska skolelever uppvisar en
sämre förmåga att  anpassa  sin  läsning till  olika  sorters  texter.  Detta  uppmärksammas till
exempel i tidigare nämnda PIRLS-undersökningen.105

Mitt val av den sociokulturella teorin beror på att jag delar tankarna om att kunskap inte  är
något  statiskt  och  oföränderligt,  utan  något  som  förändras  i  olika  kontexter,  och  som
konstrueras av interagerande individer. Teorin om att barn lär sig genom språket anser jag
vara relevant i denna undersökning, eftersom litteratur  är något som man ofta samtalar om
och diskuterar i skolsammanhang.

Ytterligare ett begrepp som kommer att förekomma i min uppsats är  utvecklingszonen.
Teorin om att utveckling sker på bästa sätt i interaktion med andra, och då i synnerhet med en
vuxen, är i högsta grad applicerbart på ett skolsammanhang, där merparten av barns lärande
och utveckling äger rum. 

 Även tanken om redskap som centrala hjälpmedel för inlärning anser jag går att överföra
på dagens nya teknik med mobiltelefoner, läsplattor, ljudböcker och så vidare.

Barnperspektivet

Synen på barn och barndom har förändrats genom historien och på många sätt speglat de
normer  och  värderingar  som  varit  rådande  i  samhället.  Utifrån  denna  syn  har  sedan
föreställningar om lärande och pedagogik utvecklats. Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja
Sheridan skriver att de tidigaste läroplanerna för förskola och skola uttryckte en syn på barn
såsom  "naturliga",  vilket  förutsatte  en  erfaren  pedagog  som  kunde  fostra  dem  till
demokratiska och moraliska individer.106 Senare, i och med utvecklingspsykologins framväxt,
uppstod tankar om att barn blev påverkade av såväl sin historia som sin kultur, samt att lärare

104 Strandberg, 2009, s. 33.
105 Skolverket, “PIRLS 2011”, Tillgänglig: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?
_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Record?k=2941, 2011, (hämtad 2015-02-06), s. 8.
106 Ingrid Pramling Samuelsson & Sonja Sheridan, “Delaktighet som värdering och pedagogik”, Pedagogisk forskning i
Sverige, nr. 1-2, 2003, s. 73.
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skulle  bli  mer  framgångsrika  i  sin  undervisning  om  de  kände  till  barnens  olika
utvecklingsfaser.107

I  slutet  på 1980-talet  kom en  ny  sociologisk  teori  som kallas  "det  nya  sociologiska
barndomsparadigmet".  Teorin  frångick  den  tidigare  rådande  föreställningen  om barn  som
vuxna  i  vardande,  och  började  betrakta  barn  och  barndom  som  självständiga
samhällskategorier.108 Istället för objekt och föremål för de vuxnas handlingar, uppfattades
barnen som subjekt i sin egen tillvaro.109 

Den danske sociologen Jens Qvortrup definierar detta nya paradigm med hjälp  av tre
punkter: barndom är något som kan upplevas och dokumenteras av barn här och nu; barndom
är  ett  element  i  samhällsstrukturen;  samt  att  barn  är  individuella  aktörer  i  sin  egen  och
samhällets utveckling.110 Qvortrup utvecklar sitt resonemang med att barn är aktiva deltagare i
samhället, och inte enbart mottagare för vuxnas syften. Enligt honom är det omöjligt för en
vuxen  person  att  till  fullo  förstå ett  barn,  eftersom  denne  inte  har  tillgång  till  barnets
upplevelser.  Följaktligen  bör  forskare  inte  ens  försöka  utgå från barnets  perspektiv,  utan
enbart studera barndomen som en självständig del av samhället.111

Beroende på om barnen betraktas som "ofärdiga" vuxna människor som jämförs med och
bedöms enligt vuxna mallar, eller om de ses som kompletta individer, kan man tala om barn
som "becomings" respektive "beings".112 Vilket av dessa två synsätt man anammar styr också
huruvida barn uppfattas som en homogen grupp som beter sig och tänker på ett visst sätt utifrån
exempelvis  ålder;  eller  om  deras  agerande  godtas  som  uttryck  för  deras  subjektiva  och
individuella tankar och värderingar.113

Genom  att  betrakta  barn  som  "becomings"  anlägger  man  ett  framtidsperspektiv,  och
menar i stort sett att ju äldre och mer "vuxen" en individ blir, desto mer kompetent blir han
eller hon.114 Med synen på barn som "beings" innehar man tvärtom åsikten att kunskap måste
ses som situerad, och att vuxna och barn kan vara lika kompetenta, men i olika kontexter.115

Dessa två synsätt  är dock inte oförenliga, utan existerar i många fall sida vid sida. Det
kommer  senare  att  visa  sig  i  intervjuerna  med  mina  informanter  att  samma  person  kan
betrakta barn som "beings" eller "becomings" beroende på sammanhanget.

Barns rätt till delaktighet och inflytande på sin egen tillvaro beror i hög grad på i vilken
mån  de  vuxna  har  avsagt  sig  den  naturliga  auktoritet  som  kommer  av  deras  fysiska,
erfarenhetsmässiga och formella  överlägsenhet.116 Att  låta barnet  uttrycka sina  åsikter och
känslor är emellertid inte samma sak som att medvetet utgå från och använda sig av dessa i
exempelvis  en  lärandesituation.  Dessutom  är  de  vuxnas  möjlighet  och  förmåga  att  tolka
barnen avgörande för hur stort utrymme deras perspektiv får.117

107 Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 74.
108 Dion Sommer, Ingrid Pramling Samuelsson & Karstein Hundeide, Child perspectives and children’s perspectives in
theory and practice, 2009, s. 29.
109 Monica Nordenfors, Delaktighet - på barns villkor?, 2010, s. 59.
110 Sommer, Samuelsson & Hundeide, 2009, s. 31.
111 Ibid, s. 32.
112 Johansson, 2003, s. 47.
113 Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 80.
114 Emma Uprichard, “Children as ‘being and becomings’: Children, childhood and temporality”, Children & Society, nr. 22,
2008, s. 305.
115 Ibid, s. 305.
116 Nordenfors, 2010, s. 18.
117 Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 81.
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När man bedriver forskning som rör barn är det viktigt att först komma underfund med
huruvida man gör det utifrån barnperspektivet eller barns perspektiv. Att skilja på dessa två är
inte alldeles enkelt, men grundläggande  är att barns perspektiv  är just barns egna yttranden
och upplevelser av olika fenomen. Dessa bör betraktas i sin egen rätt, och inte tolkas eller
analyseras av vuxna.

Barnperspektivet bör alltid grunda sig på barns perspektiv, men dessutom tolkas genom
en vuxens – forskare, pedagog eller annan – ögon.118 Syftet med forskningen är att verka för
barnens bästa, exempelvis genom att förutse framtida konsekvenser av de beslut som fattas
idag. Att anamma ett barnperspektiv i fråga om läsning skulle således rendera åsikter om vad
och varför barn ska läsa, vilket alltså är det perspektiv som framkommer i denna uppsats.
Barnens perspektiv skulle däremot endast visa sig i samtal med barn.

Modeller för litteraturundervisning

De tre  metoderna  för  litteraturundervisning  har  omskrivits  av  flera  forskare,  bland  annat
Staffan Thorson och Louise Limberg. De kallas för den traditionalistiska, den pragmatiska
och den emancipatoriska. Dessa metoder ger i stort sett olika svar på frågan om hur och varför
elever ska läsa litteratur.119

Den  traditionalistiska  strategin  innebär  att  litteraturen  har  ett  egenvärde  – som
traditionsbärare och kulturarv – och problematiseras eller ifrågasätts inte.120 

Den pragmatiska strategin flyttar fokus från textens innehåll till själva läsningen i sig.
Läsförmågan ska tjäna ett praktiskt syfte, och blir till ett mål, snarare  än ett medel för att
tillägna sig god litteratur.121 Texter om historia, geografi eller andra ämnen, används i lika stor
utsträckning som skönlitteratur för att öva upp sin läsning.122

Den emancipatoriska strategin innebär ett mer kritiskt förhållningssätt, där den klassiska
litteraturen inte tas för given, men heller inte avvisas kategoriskt. Syftet är att finna texter som
eleverna kan känna igen sig i, samt att ifrågasätta auktoriteter och sätta in litterära verk i sitt
politiska och sociala sammanhang.123

Dessa metoder för litteraturundervisning är av intresse för mig, då min undersökning vill
uppmärksamma bibliotekariers och lärares syn på hur litteraturläsning bör gå till. Vilken av
metoderna  som  i  huvudsak  förespråkas  antyder  för  det  första  en  underliggande  syn  på
litteraturens värde och användning; och för det andra en syn på den egna yrkesrollen och det
uppdrag som är sammankopplat med den. 

118 Gunilla Halldén, “Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp”, Pedagogisk forskning i Sverige, nr. 1-2,
2003, s. 13.
119 Limberg, 2002, s. 63.
120 Staffan Thorson, “Tendenser i efterkrigstidens läroböcker i svenska”, Skolböcker 3 - Den (o)möjliga läroboken. Rapport
från Läromedelsöversynen, 1988, s. 127.
121 Ibid, s. 128.
122 Thorson, 1988, s. 136.
123 Ibid, s. 128.
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Metod

Jag har valt att använda mig av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer i min undersökning.
Motiveringen till  detta val var att  jag planerade att  ta med ett  mindre antal  informanter i
undersökningen, samt att jag gärna ville träffa dem ansikte mot ansikte, och att det då skulle
vara mindre lämpligt med exempelvis en enkätundersökning.

   Att  intervjun  är halvstrukturerad innebär att  den  är ett  mellanting mellan ett  öppet
samtal och standardiserade frågor. Man använder sig av en intervjuguide med olika teman att
ta upp under intervjun, vilket ger utrymme till att ställa följdfrågor.124

Den  kvalitativa  intervjun  har  sitt  ursprung  i  fenomenologin,  och  syftar  till  att  få
människor att beskriva sin livsvärld så noggrant som möjligt.125 Livsvärlden  är en persons
upplevda vardag, och beskrivningar av de tankar, känslor och handlingar som uppkommer i
livsvärlden utgör grunden för mer teoretiska analyser av omvärlden. Just beskrivandet, eller
det deskriptiva, används för att upptäcka olika aspekter och variationer hos ett och samma
fenomen.126 

Inom fenomenologin betraktas intervjupersonens uttalanden i princip som en rapport om
vad han eller hon har upplevt, och utgångspunkten är att denna rapport återspeglar en verklig
situation.127 Motståndare till den här teorin – främst samtals- och diskursanalytiker – menar att
intervjupersonens utsaga snarare är ett slags redogörelse, som endast uppstår och har relevans
i intervjusituationen, samt att svaren som fås är anpassade efter frågorna som ställs. 

Jag har valt att betrakta mina intervjuer som rapporter, i och med att jag vill undersöka
mina intervjupersoners tankar om och inställning till vissa fenomen, snarare än hur de beter
och uttrycker sig under själva intervjun.

 Kunskapen  som framkommer  i  intervjun  är  situerad,  det  vill  säga  att  den  uppstår  i
interaktionen mellan de två samtalsparterna, och beror i hög grad på vilka frågor intervjuaren
ställer.128 Denne kan inta tre olika attityder gentemot intervjuobjektet: opinionsundersökare,
utforskare  och  deltagare.  Medan  opinionsundersökaren  på ett  distanserat  sätt  registrerar
åsikter hos intervjupersonen vill utforskaren upprätta en sorts vänskapsrelation för att kunna
utföra  mer  djupgående  analyser129.  Deltagaren  ser  däremot  sig  själv  som en  aktiv  part  i
intervjun, som deltar i kunskapsproduktionen och meningsskapandet.130 

Jag har medvetet antagit rollen som deltagare i mina intervjuer. Jag insåg att det skulle
vara svårt – för att inte säga omöjligt – för mig att samtala om saker, som jag själv har tankar
och  åsikter om, utan att påverka mitt intervjuobjekt, ehuru omedvetet. Jag avhöll mig dock
från att ta alltför stor del i samtalet innan jag ställt de frågor jag ville ha svar på. Mitt intryck
var att informanterna uppskattade att jag delade med mig av mina erfarenheter, och att det
utmynnade i trevliga och givande konversationer.

124 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2014, s. 45.
125 Ibid, s. 65.
126 Ibid, s. 47.
127 Ibid, s. 65.
128 Kvale & Brinkmann, 2014, s. 85.
129 Ibid, s. 127.
130 Ibid, s. 128.
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Samtidigt som en av förutsättningarna för en produktiv intervju är att intervjuaren har god
kunskap om ämnet, bör han eller hon inte bära på alltför många egna antaganden, utan vara
öppen för nya tankesätt. Detta kan kallas för ”medveten naivitet”.131 

Inför  intervjun  är  det viktigt att  tydliggöra  sitt  syfte  – vad man vill  undersöka  – och
metoden man tänker använda  – hur man ska gå till väga. Det  är också värdefullt om man
skaffat  sig  tillräckligt  med information om  ämnet  i  förväg,  för  att  kunna ställa  relevanta
frågor. Själva frågorna bör ha en deskriptiv form, vilket resulterar i svar som beskriver ett
fenomen, snarare än försöker förklara det.132 Jag strävade efter att ställa så öppna frågor som
möjligt, dels för att undvika att styra informanterna i någon riktning, och dels för att få så
uttömmande och heltäckande svar som möjligt.

Min undersökning kommer delvis att utgå från ett barnperspektiv, i och med att mina
informanter inte endast kommer att ge uttryck för sina egna åsikter, utan också förmedla vad
barnen de möter i sitt arbete tycker och tänker. Det är viktigt att ha i åtanke att det följaktligen
inte  går  att  sätta  likhetstecken  mellan  den  information  som  framkommer  och  barnens
egentliga åsikter. 

I  alla  vetenskapliga arbeten  är  det  viktigt  att  ta  den etiska aspekten i  beaktande,  och
särskilt i undersökningar som använder sig av kvalitativa intervjuer måste intervjupersonerna
kunna lita på att deras personliga integritet kommer att skyddas. Information som riskerar att
avslöja deras identiteter bör därför inte uppges.133 Intervjupersonerna bör dessutom ge sitt
informerade samtycke, vilket innebär att undersökningens syfte samt eventuella risker och
vinster presenteras för dem. De bör även informeras om att deras deltagande är helt och hållet
frivilligt,  och  att  de  när  som helst  kan  avbryta  sin  medverkan.134 Jag  informerade  mina
intervjupersoner om att både de och skolan skulle förbli anonyma i uppsatsen.

Givetvis  inkluderar  frågan  om  etik  också kravet  på vetenskaplig  kvalitet;  att
kunskapsprocessen ska vara transparent och kunna kontrolleras så långt det  är möjligt, samt
att resultaten som presenteras ska vara korrekta.135 I mitt fall har jag spelat in intervjuerna, för
att kunna citera mina informanter så exakt som möjligt.

Frågan om validitet inom forskningen handlar om hur pass tillförlitlig informationen som
presenteras är. Detta innefattar objektivitet, reliabilitet, validitet och generalisering. 

Att utföra en undersökning på ett  objektivt sätt innebär att  inte låta personliga  åsikter
avspegla sig i arbetet, eller i varje fall vara medveten om vilka förutfattade meningar man har
innan  man  påbörjar  undersökningen.136 Enligt  bland  andra  filosofen  John  Dewey  och
sociologen Bruno Latour  är det också viktigt att låta de objekt som ingår i studien att göra
sina röster hörda och agera på sätt som ibland går på tvärs med vad forskaren har förutsett.137

För att en studie ska betraktas som reliabel ska dess resultat i princip gå att producera på
nytt  vid  en  annan  tidpunkt  och  av  en  annan  forskare.  Följaktligen  bör  exempelvis  en

131 Ibid, s. 48.
132 Ibid, s. 175.
133 Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109.
134 Ibid, s. 107.
135 Ibid, s. 111.
136 Ibid, s. 292.
137 Ibid, s. 294.
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intervjuare inte ha alltför stor personlig inverkan på analysen av sitt material, vilket emellertid
kan medföra en hämmad kreativitet och variation.138

Validitet,  eller giltighet, bedöms inom samhällsvetenskapen utifrån huruvida en metod
verkligen undersöker det den påstår. En forskares tidigare studier påverkar också hur pass stor
validitet  dennes arbeten tillskrivs.139 Att  validera intervjuer  kan bestå i  att  kontrollera hur
trovärdiga de är, genom att till exempel ta hänsyn till minne, att utföra intervjuer flera gånger,
samt att jämföra olika utsagor.140

Frågan  om  generalisering  handlar  om  ifall  ett  resultat  från  en  undersökning  går  att
överföra  till  andra  intervjupersoner  eller  sammanhang.  Inom  kvalitativa  intervjuer,  där
intervjuobjekten  är få till antalet, kan det bli problematiskt att generalisera; dock kan man
argumentera  för  att  det  inte  alltid  är  nödvändigt  eller  önskvärt  att  göra  detta.141 I  min
undersökning har det inte varit aktuellt att generalisera resultaten, eftersom det jag velat ta
reda på var  informanternas personliga upplevelser av olika fenomen. Undersökningen blir
desto intressantare ju fler  åsikter som framkommer, och som därefter går att analysera och
jämföra.

Intervjuguide

Min intervjuguide formerades kring ett antal huvudfrågor, med tillhörande underfrågor, samt
gott  om utrymme för  eventuella  följdfrågor,  eller  andra funderingar  som jag antog skulle
komma upp under samtalets gång.

Urval och avgränsning

Mitt  urval  av  skolbibliotek  att  besöka  gick  till  så att  jag  skickade  ett  mail  till  samtliga
grundskolor, både privata och kommunala, i Uppsala kommun. Jag fick svar från fem stycken
skolor, som meddelade att de var intresserade av att delta i undersökningen. I två fall blev jag
kontaktad av skolbibliotekarier, och i de övriga tre av lärare som hade ett särskilt ansvar för
biblioteket på sina skolor. Jag tog beslutet att inte begränsa mig till utbildade bibliotekarier,
eftersom det  är  så sällsynt  att  skolbiblioteken  är  bemannade  med  sådana.  Jag  ansåg  att
intervjuerna med de lärare som hade särskilt ansvar för skolbiblioteken ändå skulle kunna ge
värdefull informantion, framför allt om det pedagogiska arbete som de utför i biblioteken,
men  de  bidrog  även  till  att  förstärka  föreställningen  om att  personal  med  ändamålsenlig
utbildning inte är en högprioriterad fråga när det gäller skolbiblioteken. 

Jag besökte skolorna för att utföra intervjuerna, varav samtliga utom en utfördes på plats i
skolbiblioteket. Undantaget ägde rum på informantens kontor, men jag bad efter intervjun att
få se skolbiblioteket, för att få en uppfattning om det. Intervjuerna transkriberades så snart
som möjligt efter genomförandet, på ett ordagrant sätt. Jag valde dock att inte notera pauser,
hummanden, tonfall och dylikt, då min undersökning inte var samtalsanalytiskt inriktad.

138 Ibid, s. 296.
139 Ibid, s. 297.
140Ibid, s. 299.
141Kvale & Brinkmann, 2014, s. 310.
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Analys

De undersökta objekten

Skola A

Skola A  är en F-6-skola med cirka 400 elever. Skolbiblioteket  är relativt stort med soffor,
bord och stolar, vilka dock inte kan nyttjas av eleverna, eftersom de inte får sitta där och läsa
eller studera. Eleverna har endast tillgång till biblioteket i sällskap med lärare och får inte låna
böcker på egen hand. 

Informant  A  är  utbildad  grundskollärare  och  även  förstelärare  i  svenska.  Hon  är
klasslärare för en trea och har arbetat på skolan i åtta års tid.

Skola B

Skola B är en skola med klasser från förskolan till gymnasienivå med sammanlagt cirka 500
elever. Skolbiblioteket  är uppdelat på två lokaler  – en för låg- och mellanstadiet och en för
högstadiet – medan gymnasieskolan endast har tillgång till en mindre boksamling förlagd till
ett  klassrum. De två biblioteken har en ansenlig samling böcker,  med exempelvis mycket
litteratur på flera olika språk, eftersom många av eleverna inte har svenska som första språk.
Där finns inga arbetsplatser för eleverna, men ett par sökdatorer. Öppettiderna är begränsade,
så eleverna kan inte besöka biblioteket när som helst under dagen.

Informant  B  är  utbildad  förskollärare,  men  har  även  gått  en  kort  utbildning  till
biblioteksassistent  i  Stockholm.  Hon  har  arbetat  på skolan  sedan  år  2000,  och  med
skolbiblioteket sedan år 2006. Hennes tjänst ligger på 75 procent, och är uppdelad på tre olika
bibliotek.

Skola C

Skola C  är en F-9-skola med cirka 725 elever. Biblioteket  är stort med flera sittplatser och
datorer. Eleverna kan besöka biblioteket under hela dagen, och bibliotekarien finns alltid på
plats. Det finns även en automat, så att de kan låna och återlämna böcker själva.
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Informant C  är utbildad bibliotekarie med en examen från Uppsala universitet  år 2005.
Till en början arbetade hon på folkbibliotek, men gick år 2012 över till skolbibliotek.

Skola D

Skola  D  är  en  F-6-skola  med  cirka  300  elever.  Biblioteket  är  ett  integrerat  skol-  och
folkbibliotek,  varför  det  är  ganska  stort  med  gott  om sittplatser.  Där  finns  även  ett  par
sökdatorer.  Eleverna besöker biblioteket på bokade tider tillsammans med lärare,  men har
även möjlighet att gå dit på exempelvis raster under eftermiddagarna, när biblioteket också är
öppet.

Informant D har en yrkesbakgrund som högstadielärare, men fick, efter att ha provat på
arbetet som biblioteksassistent, upp intresset för bibliotekarieutbildningen. Efter sin examen
har  han arbetat  som bibliotekarie  i  sju  år.  Hans arbetstid  för  skolbiblioteket  ligger på 25
procent.

Skola E

Skola E är en F-6-skola med cirka 300 elever. Biblioteket är beläget i en av skolbyggnaderna,
bredvid  matsalen.  Lokalen  är  liten,  men  mysig,  med  ett  par  bord  där  man  kan  sitta.
Tillgängligheten för eleverna är emellertid begränsad, eftersom biblioteket  är låst på dagtid,
med undantag för en timmes tid på förmiddagen. 

Ansvaret  för  biblioteket  har,  enligt informanten,  fallit  mellan stolarna,  eftersom ingen
anställd bibliotekarie finns; istället är det "den som hinner" som går dit och ställer i ordning
böckerna. 

Informant A  är litteraturvetare i grunden, men har  även en utbildning till förskollärare.
Hon har arbetat på skolan i sex år, och har haft ansvar för inköp till biblioteket. Hon är även
läs- och skrivambassadör inom kommunen. I januari 2015 påbörjade hon en distansutbildning
till bibliotekarie vid Borås Högskola.

Empiri

Här  kommer  jag  att  analysera  den  empiri  som framkom vid  intervjuerna  med mina  fem
informanter. 
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Hur upplever mina informanter att skolbibliotekets pedagogiska verksamhet 
fungerar?

Skolbibliotekets uppdrag skiljer sig från folkbibliotekets på så sätt att folkbibliotekets roll är
folkbildande  och  demokratiserande  med  ett  tydligt  syfte  att  fungera  som  mötesplats  för
människor från olika delar av samhället, samt att kunna erbjuda litteratur som passar många
individers  enskilda  preferenser.  Skolbiblioteket  är  på ett  tydligare  sätt  inriktat  på
lässtimulerande och pedagogiska skolrelaterade aktiviteter. Resurserna bör vara anpassade till
detta, samt omfatta material som går att inkludera i undervisningen och som tillmötesgår alla
elevers olika behov.142 

Informant E berättar hur hon använder sig av lässtrategier i sin klass:
Strategierna som vi jobbar med, det jobbar vi med hela tiden i olika texter för att göra oss medvetna om hur

vi tänker. Inte som ett isolerat ämne, utan i allt vi gör med läsningen. Hur förstår jag det jag läser?143

Informant A talar om ett liknande arbetssätt:
[...] att man ställer frågor om texten, på raderna och mellan raderna. Lära dem att dra

slutsatser  från  sitt  eget  liv  och  göra  jämförelser,  med  andra  böcker,  filmer  eller

företeelser.  Hjälpa  dem sätta  ord  och kunna säga 'nu  läste  du  mellan raderna',  så vi

verbaliserar väldigt mycket det vi gör.144

Dessa  citat  pekar  på att  lässtrategier,  liksom de  som Stensson beskriver  i  sin  bok145,
används  på ett  aktivt  sätt  – särskilt  det  som  handlar  om  att  bygga  kopplingar  till  egna
erfarenheter. Detta resulterar  förhoppningsvis i att barnen upptäcker en  överensstämmelse
mellan litteraturen och vardagslivet, och att de genom att läsa skönlitterära texter kan lära sig
saker om sig själva och sin tillvaro. Att på detta sätt sträva efter att involvera elevernas egna
livserfarenheter  är  det  Kulhthau  menar  är  det  effektivaste  sättet  att  arbeta  på i
undervisningen.146 Skolans personal bör se till att det "tredje rum" som skapas mellan skolan
och privatlivet,  där  eleverna,  som min informant säger,  kan hitta  saker  i  litteraturen som
stämmer överens med deras egen tillvaro, uppstår så ofta som möjligt.

Mina informanter nämner även samtalet som något centralt, vilket bland annat Chambers
förespråkar, för att öka läsförståelse hos barn.147 Han menar att barn instinktivt vill tala om det
de har läst, och mina informanter tycks arbeta en hel del med just samtalet kring litteratur.
Citaten visar också på ett sociokulturellt tankesätt, där språket anses vara av central betydelse
för inlärningen, genom att man för att lära sig något, först måste tala om det med andra.148 

Detta tangerar  även den socialiserande process som Wåhlin och Asplund Carlsson talar
om i sin bok, där samtal om böcker beskrivs som utvecklande för läsförmågan, samt att det
blir ett tillfälle att bearbeta tankar som väckts under läsningen.149 

142 Sveriges kommuner och landsting, 2012, s. 7.
143 Intervju med informant E, 19/1 2015.
144 Intervju med informant A, 22/1 2015.
145 Stensson, 2006.
146 Kuhlthau, 2010, s. 21.
147 Chambers, 1994, s. 60.
148 Härkönen, 2009, s. 78.
149 Wåhlin & Asplund Carlsson, 1994, s. 82.
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Informationskompetens 

Något som gång på gång lyfts fram som en allt viktigare kompetens i vårt moderna samhälle är
förmågan  att  navigera  sig  i  det  massiva  informationsflöde  som  vi  möts  av  dagligen.
Skolelever behöver lära sig att finna den information de är ute efter, och att kritiskt granska
den. Detta  är något som en utbildad bibliotekarie har kunskapen att göra, men enligt mina
informanter så förekommer det ingen sådan verksamhet i deras regi. 

Enligt Kuhlthau är informationsundervisning en av skolbibliotekariens absolut viktigaste
uppgifter,  och  hennes  forskning  visar  att  elever  som fått  hjälp  av  en  bibliotekarie  i  sin
sökprocess  blev  bättre  på att  konstruera  kunskap,  samt  att  applicera  den  på flera  olika
ämnen.150 Kuhlthau menar att lärare som försakar undervisning i informationskompetens med
motiveringen att det  är viktigare att studera inför enskilda kunskapstester, har ett felaktigt
tänkesätt. Elever behöver lära sig att lära, och detta  är något som lärare och bibliotekarier
måste samarbeta kring.151

Informant D säger att han varje läsår erbjuder undervisning i informationssökning, men
att  ingen  av  lärarna  visar  sitt  intresse.  Han  funderar  på om  det  ingår  i  den  ordinarie
undervisningen, men vet inte säkert.  Informant C uppger samma sak, medan informant B
erkänner att hon skulle tycka att det vore roligt att arbeta med informationssökning, men att
hon inte har den utbildningen som krävs. 

Det  som skulle  kunna kategoriseras  som informationssökning  är  att  eleverna  på både
skola A och skola E undervisas i hur man hittar i biblioteket som lokal, det vill säga alfabetisk
ordning, vad bokstäverna på bokryggen betyder, samt hur olika genres är uppdelade. "I vissa
årskurser jobbar man med bibliotekskunskap, och då går jag in och tar det i klassen – hur man
söker  och  hittar  i  biblioteket"152,  berättar  informant  B.  Informant  E  bedriver  en  liknande
undervisning för att eleverna ska "förstå hur man kan hitta böcker på olika sätt... att de förstår
hur man använder sig av ett bibliotek.”153

Uppdraget

Hur ser informanterna på sitt eget uppdrag? Vad är det viktigaste de kan bidra med? En aspekt
som flera betonar  är demokratifrågan. Informant B säger att det  är "jätteviktigt att man kan
läsa för att kunna ta del av samhället och vara påverkare"154, och informant A menar att det är
viktigt "att förstå omvärlden och göra sin röst hörd".155 

Skolan som helhet har ett så kallat kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär att den ska
utjämna de skillnader som finns mellan olika elever, beroende på bland annat socioekonomisk
status, kön, etnicitet och så vidare. Alla barn ska ha samma möjligheter att bli fungerande

150 Kuhlthau, 2010, s. 20.
151 Ibid, s. 19.
152 Intervju med informant B, 14/1 2015.
153 Informant E, 2015.
154 Informant B, 2015.
155 Informant A, 2015.
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samhällsmedborgare.  Detta  uppdrag  genomsyrar  i  förlängningen  också skolbibliotekens
arbete, vilket mina informanter förklarar. 

Informant C säger att det är viktigt att skolan utjämnar de skillnader som finns, eftersom
alla elever inte har med sig läsning hemifrån, och informant A tar upp det utanförskap som
hotar om man inte kan läsa. 

Detta utanförskap hävdar Höglund kan stoppas med hjälp av tidiga pedagogiska insatser,
för  att  minska risken för  försämrade chanser  till  både arbete och utbildning.156 Det  blir  i
slutändan till en kostnadsfråga både för samhället, och för den enskilda människan.

Eftersom skolorna jag besökt finns i olika stadsdelar, med olika socioekonomisk ställning,
känns frågan särskilt relevant. Om man utgår ifrån att en familjs sociala status också påverkar
hur mycket läsning som förekommer i hemmet,157 bör det vara  önskvärt att skolväsendet så
fort som möjligt uppmärksammar de ojämlikheter som eventuellt finns, och ser till att alla
barn får det stöd de behöver. Liksom Dolatkhah skriver, så förstärker skillnader i läs- och
skrivförmåga de ojämlikheter som redan finns mellan olika sociala grupper.158 Statistik från
PISA, som Fredriksson redogör för, visar att de svagaste läsarna i Sverige kommer från hem
med lägre social, ekonomisk och kulturell status.159

 En annan del av uppdraget, som informant B talar om, är att väcka elevernas intresse för
litteratur: 

Att  inspirera  eleven  att  läsa,  att  det  finns  nånting  för  alla.  Det  tror  jag  är  det

viktigaste faktiskt. Men sen tror jag att de behöver litteratur som fångar dem, men man

måste prata för det. Och om vi visar i skolan att det är viktigt med läsning, det är ju en

första sak, att inte vi tappar det. För man får jobba lite mer för det... få upp intresset.160 

Informant A är inne på samma spår: 
Kan man inte  läsa  så kan man inte  vara  samma aktiva del  i  samhället,  och då

kommer ju utanförskapet.  Och det  är en av skolans viktigaste uppgifter,  vi har ju en

kompensatorisk uppgift och det står ju i läroplanen. Och att svenska  är det enda  ämne

som återkommer i alla  ämnen. Så för mig är det en jätteviktig uppgift att alla barn ska

lära sig läsa, och förhoppningsvis att man kan väcka lusten till läsning, för utan språk så

blir du fattigare.161

Informant C, som är den enda som bemannar sitt bibliotek under hela skoldagarna, talar
om betydelsen av hela biblioteksmiljön. Hon vill skapa en bra relation till eleverna, och anser
att det avgörande arbetet är det som sker kontinuerligt i umgänget med dem. Hon säger: 

Jag  kan  tänka  att  det  här  med bokpraten  man gör...  att  sådana  enstaka  insatser

överdrivs lite i betydelse. Det  är ju trevligt, men det ger inga varaktiga effekter. Det  är

mer det trägna arbetet varje dag, varje vecka som är viktigt.162 

 

156 Höglund, 2012, s. 45.
157 Wåhlin & Asplund Carlsson, 1994, s. 94.
158 Dolatkhah, 2013, s. 66.
159 Fredriksson, 2012, s. 101.
160 Informant B, 2015.
161 Informant A, 2015.
162 Intervju med informant C, 12/1 2015.
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På frågan om vad som är det bästa med arbetet svarar informant B: "Att se glimten i ögat
när de hittar en bok som de tyckte var fantastiskt rolig, bra och spännande".163 "Att se hur det
går  upp ett  ljus  för  någon"164,  tycker  informant  E,  medan informant  D talar  om att  göra
skillnad, och att tillgodose barnets behov oavsett vad han eller hon är ute efter. 

Just detta att kunna erbjuda ett utbud som innehåller något för alla, är enligt Wåhlin och
Asplund Carlsson,  en  av  "samhällsbibliotekets",  alltså skolans  och bibliotekets,  viktigaste
uppgifter.165 De resurser man får ska delvis användas till att skapa ett bredare och mer varierat
alternativ till hemmets litteratur.

På alla bibliotek utom ett har eleverna möjlighet att låna böcker på egen hand. Informant
A, som är ansvarig för det skolbiblioteket, säger att "eleverna får absolut inte gå hit själva [...]
Vi  låter  dem  inte  låna  själva  av  en  massa  olika  skäl."166 Vilka  dessa  skäl  skulle  vara
speci ficerar hon inte närmare, men möjligen ligger en inställning bakom som liknar den som
framkommer i LÄSK-rapporten, där personal uppger att ett skäl till att biblioteket inte hålls
öppet är "elevernas slarv och bristande ansvar".167

I alla händelser förmedlar det en känsla av att de vuxna på skolan inte litar på eleverna –
inställningen  "vuxna  vet  bättre".  Utifrån  ett  barndomssociologiskt  perspektiv  skulle  detta
kunna tyda på en barnsyn som handlar om att barn är "becomings" – en homogen grupp som
beter  sig  på vissa  sätt  beroende  på sådana  kriterier  som  till  exempel  ålder.  Barnens
individuella  egenskaper  och  färdigheter  tas  inte  i  beaktande.  Det  signalerar  också att
biblioteket som fysiskt rum är något otillgängligt, som man behöver be om tillstånd för att
besöka. 

Det går rakt i motsatt linje mot de riktlinjer om närhet och tillgänglighet som står i bland
annat skollagen.

Urval

Hur skolbibliotekarier och pedagoger väljer ut vilka böcker de ska köpa in, bokprata om, och
högläsa varierar. Om barnen känner att deras åsikter tas på allvar, och böckerna handlar om
saker som väcker deras intresse,  ökar sannolikt deras lust att läsa. Dolatkhah menar att barn
som inte  känner  någon stor  läslust  inledningsvis  kan  behöva stimuleras  med böcker  som
tilltalar  just  de  egna  intresseområdena,  för  att  därefter  byggas  ut  med  en  mer  varierad
repertoar.168 Det är i första hand bibliotekariens eller lärarens uppgift att introducera litteratur
som vidgar elevernas horisont, och dessutom gärna är lärorik och givande.

Det som dock framstår som hinder i urvalsarbetet är bristen på resurser, både i fråga om
personal, pengar och arbetstid. På frågan om vad som skulle underlätta hennes arbete svarar
informant C: "Att ha en kollega. Det största hindret i arbetet är tidsbrist och stress."169

163 Informant B, 2015.
164 Informant E, 2015.
165 Wåhlin & Asplund Carlsson, 1004, s. 152.
166 Informant A, 2015.
167 Alexandersson, med flera, 2007, s. 73.
168 Dolatkhah, 2013, s. 71.
169 Informant C, 2015.
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  Informant C har två timmars arbetstid per vecka som är vikt åt läsning, vilket ingen av
de  andra  har.  "Jobbar  man  med  åldrarna  6-13  så får  man  själv  se  till  att  hålla  sig  lite
uppdaterad på nya böcker som är värda att läsa"170, säger informant A, och informant E håller
med: "För mig är det ett privat intresse. Kanske inte barnböcker, men ungdomsböcker läser
jag själv."171

Alla informanter påpekar att deras budget  är väldigt liten, och att det resulterar i att de
sällan kan köpa klassuppsättningar av en och samma bok. Informant B berättar:

[...]det  är  ju  dyrt  att  köpa böcker  på andra  språk,  det  kostar  mer  än böcker  på

svenska och engelska som ofta  är väldigt billigt. För det  är så stora upplagor, men det

kan ju vara små språk som inte har tradition med barnböcker utan mer muntlig tradition

och då finns det inte så mycket.172

Liksom flera forskare, bland annat Hedemark påpekar173,  är identi fikation en av de mest
betydelsefulla kriterier som avgör om ett barn blir intresserat för en bok eller ej. Dolatkhah
håller med och skriver att: "För att hålla ett läsintresse vid liv är en viktig förutsättning, [...]
att barn har tillgång till litteratur som de kan identi fiera sig med".174 Det borde motivera till att
kunna erbjuda böcker på olika språk och från olika länder och kulturer.  

Informant E medger att hon väljer alla böcker hon högläser "helt odemokratiskt".175 Hon
vill läsa böcker som går att bygga diskussioner kring – hon ger exemplet böckerna om Lasse-
Maja, som hon anser är alldeles för "platta" för att arbeta ordentligt med. Detta antyder en syn
på barn som "becomings" – det vill säga, de behöver vägledning och påverkan för att bli goda,
fullvuxna individer.  När informanten bortser från barnens  åsikter och  önskemål signalerar
hon att hennes bokval, per automatik skulle vara bättre. Hon ger också uttryck för en mycket
emancipatorisk syn på läsning, då barnen, enligt henne, helst ska läsa böcker som man kan
diskutera och arbeta med. 

Informant E  är också den enda som aktivt väljer ut historier med flickor i huvudrollen.
Hon uppmanar också de pappor hon möter på skolan att läsa för sina barn, för att på så sätt bli
läsande  förebilder.  "Jag  brukar  också be  idrottslärarna  att  ha  boktips  i  början  av  varje
lektion... för att visa att man kan vara sportig och tycka om att läsa."176

 Informant B berättar att en förekommande kommentar bland skolans pojkar kan vara:
"Det  är  löjligt  att  läsa,  det  är bara tjejer som läser"177,  vilket demonstrerar hur läsning av
framför  allt  skönlitteratur  anses  vara  ett  "kvinnligt"  intresse.  Såväl  Hedemarks178 som
Nagorsen Kastlanders undersökningar pekar på att det finns en sträng definition av vad som
betraktas  som  "tjejböcker",  och  som  pojkarna  aldrig  läser,  medan  flickorna  inte  är  lika
begränsade i sin läsning.179

170 Informant A, 2015.
171 Informant E, 2015.
172 Informant B, 2015.
173 Hedemark, 2011, s. 20.
174 Dolatkhah, 2013, s. 67.
175 Informant E, 2015.
176 Informant E, 2015.
177 Informant B, 2015.
178 Hedemark, 2011, s. 15.
179 Nagorsen Kastlander, 2013, s. 52.
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 Informant B fortsätter: "Oftast är det pojkarna som är de där riktiga storslukarna, men de
är  så få".180 Detta  går  att  härleda  till  den  forskning,  bland  annat  PIRLS-  och  PISA-
undersökningarna som jag tidigare nämnt, som visar att pojkar visserligen generellt uppvisar
sämre resultat i läsförståelse, men att de också ägnar sig åt läsning, som traditionellt sett inte
räknas som "riktig" läsning, exempelvis dataspel eller serietidningar.  

Den statistik som Höglund redogör för visar att det  är svårt att bevisa en motsättning
mellan utbredd datoranvändning och låg bokkonsumtion, förutom i gruppen pojkar 9-17 år.
Det   är  också i  gruppen  yngre  män  som  man  ser  störst  tendenser  till  en  sjunkande
läsförmåga.181

Samma  resultat  framkommer  i  Nagorsen  Kastlanders  undersökning,  där  hon  drar
slutsatsen att den litteratur som läses i skolan ofta inte intresserar pojkar.182 Hennes intervjuer
med skolelever bekräftar också yttrandet om att pojkar ofta läser mycket och snabbt, men att
det snarast är fråga om status, och i mindre grad handlar om att läsa bra berättelser.183

De övriga informanterna säger att de tänker utifrån mångfald när de väljer böcker, men då
främst  utifrån  ett  mångkulturellt  perspektiv.  Informant  D  påpekar  att  det  kommer  mer
naturligt numera, eftersom det ges ut fler sådana böcker. 

Hur och varför bör man läsa litteratur?

Frågan om varför man ska läsa litteratur har givetvis otaliga svar, och varierar från person till
person. När det gäller betydelsen av att barn och unga läser betraktas den ofta som självklar,
av såväl lärare som samhället i stort.  

Informant A säger:
Det  är språkutvecklande, så det handlar ju inte bara om att kunna läsa.  Du ska

kunna uttrycka dig. Det är din möjlighet till att utveckla dig själv till ditt bästa jag så att

säga.  Utveckla  ditt  ordförråd.  Du  lär  dig  skriva  bättre  genom att  läsa  mycket  och

tvärtom naturligtvis. Och då har vi inte ens kommit till den höga nöjes-biten. Det finns så

många aspekter på varför det är så viktigt att läsa, och varför det är en glädje att läsa.184

I detta citat finns uttryck för såväl den pragmatiska som den emancipatoriska läsmetoden.
Bättre  ordförråd,  skrivförmåga  och  uttrycksmöjligheter  beskrivs  som  kompetenser  som
förvärvas – läsningen blir, som Thorson uttrycker det, ett mål i sig, snarare än ett medel för att
tillgodogöra sig litteratur.185 Man kan jämföra med Kuhlthaus tanke om att elever ska "read to
learn"  istället  för  att  "learn  to  read"186,  vilket  även  det  kan  kopplas  till  den  pragmatiska
läsmetoden. Att lära sig av det man läser är viktigare än själva läsupplevelsen.
     Informant B påtalar att eleverna behöver läsförståelse i alla skolämnen, alltifrån matematik
till idrott.

180 Informant B, 2015.
181 Höglund, 2012, s. 52.
182 Nagorsen Kastlander, 2013, s. 42.
183 Ibid, s. 41.
184 Informant A, 2015.
185 Thorson, 1988, s. 128.
186 Kuhlthau, 2010, s. 24.
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Du lär dig mycket om historia,  ett lästal  i  matte...  i  all naturvetenskap  är det  ju

viktigt att du kan läsa mycket, ta in information och förstå nyanser och distinktioner.187

 Detta är ännu ett exempel på den pragmatiska synen på läsning, där själva läsningen i sig
används  för  att  lära  sig  något  i  ett  annat  ämne.  Även sådant  som att  man utvecklar  sitt
ordförråd,  grammatik  och  uttrycksförmåga  genom  läsning  kan  ses  som  uttryck  för  den
pragmatiska läsmetoden. 

Den emancipatoriska läsmetoden – att re flektera, problematisera och tänka kritiskt – och
hur den används i undervisningen, beskrivs utförligast av informant E som menar att det  är
viktigt att eleverna får ta del av böcker som handlar om teman som går att diskutera. Att
barnen kan relatera  till  sin  egen verklighet,  till  exempel  skolan,  och leva  sig in  i  andras
situation.  "Ibland  kan  man  få riktigt  dåligt  skrivna  texter  när  man  arbetar  med
värdegrundsfrågor"188, berättar hon. Hon menar att man kan använda befintlig litteratur till
sådana  saker,  och  citerar  Lennart  Hellsing  som  enligt  henne  sade  att:  "god  litteratur  är
pedagogisk litteratur". 

Empati beskrivs som en av de mest värdefulla förmågorna man förvärvar sig genom läsning.
"[Det] är väl kanske den allra viktigaste. Att förstå hur andra människor kan ha det"189, säger
informant D.

Informant B håller med:
Att kunna gå in i en annans tankar [...] Sen lär man sig otroligt mycket om andra,

andra kulturer, personer. Man får reda på hur människor tänker, förvandlas, förändras, så

nyanserat.190

 Empatiförmågan uppges i förlängningen leda till ett stärkande av den egna identiteten:
"Skönlitteratur  är  det  enda  sättet  att  kunna  gå in  en  annan  människas  tankar,  stärka  sin
identitet"191, menar informant C. Det är ett uttryck som även tas upp i läroplanen för svenska i
grundskolan, där det står att "i mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt
berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin
förståelse för omvärlden".192 Ingen av informanterna tycks ifrågasätta skönlitteraturens starka
ställning inom utbildningen, vilket kan kopplas till Perssons hypotes om "myten om den goda
litteraturen"  – man  antar  att  litteraturläsning  automatiskt  leder  till  goda  effekter,  nästan
oavsett vad man läser. 

Det  är enbart informant B som indirekt nämner den traditionalistiska läsmetoden, som
handlar  om  kulturarv  och  bildning,  när  hon  berättar  att  det  har  kommit  önskemål  från
mellanstadieelever om att få läsa mer klassiker  – en  önskan som bibiotekarien och skolans
lärare aktivt arbetade för att uppfylla.  Å ena sidan antyder detta att barnens  åsikter, när de
tangerar  de  vuxnas,  anses  mognare  och  mer  värda  att  tas  på allvar.  De  är  fortfarande
"becomings", men kanske ett steg närmare "beings".  Å andra sidan  är det, som Johansson

187 Informant B, 2015.
188 Informant E, 2015.
189 Intervju med informant D, 12/1, 2015.
190 Informant B, 2015.
191 Informant C, 2015.
192 Skolverket, "Läroplaner", Tillgänglig: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/
grundskola/svenska, (hämtad 2015-01-30).
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förklarar  i  sin  forskning,   att  se  barn som medmänniskor  och bekräfta  det  de  anser  vara
viktigt.193 

Informant E menar att:
 […] i populärkultur tillåts du skratta och gråta och leva ut känslor. Ibland skulle vi

som brinner för böcker  även ha det förhållningssättet till litteraturen, att det här  är en

känsla till kunskap. Det kan finnas tröst, glädje, att man kan gapskratta när man läser. Det

är ett helare förhållningssätt. [...] Kultur överlag gör dig till en hel människa.194

Informant B är inne på ett liknande spår, när hon säger att: "Det behöver inte bara vara
arbete med att kunna läsa – det är ju det bästa som finns!"195 

Att väcka läslust

Hur man väcker läslust hos läsovilliga elever är en fråga som både bibliotekarier och lärare
behöver handskas med i sitt arbete. Anledningar till läsovilligheten kan röra sig om att barnet
helt  enkelt  inte  lärt  sig  avkoda  texten  ännu,  att  det  har  problem  med  att  sitta  ner  och
koncentrera sig, eller att det inte har något intresse för att läsa. Informant E berättar om hur
hon kan gå till väga för att väcka stimulera intresset för läsning hos ett barn:

Strategierna  beror  väldigt  mycket  på vad  läsovilligheten  står  för  men  att  få ett

intresse och tycka det är roligt, det är i alla fall genomgående för alla. Ingen vill läsa om

man inte tycker det blir lustfyllt. Så fungerar det bara. Men då måste man hitta det som

ska  göra  det  lustfyllt.  Det  är  svårast  för  dem som har  väldigt  svårt  att  lära  sig  läsa

naturligtvis. Men då måste man ju hitta tid att sitta ner och läsa tillsammans med det

barnet.  Och oftast att den kan få se.  Inte bara högläsning, utan läsning i en bok som

tanken  är att den ska kunna läsa själv. Att man sitter tillsammans och tittar på texten

medan man läser och pratar om bilder.196

Att läsa en bok som inte anses vara för svår för barnet går i  viss mån på tvärs med den
sociokulturella teorin om den potentiella utvecklingszonen.197 Dock är en av förutsättningarna
för  att  arbetet  med att  utvidga utvecklingszonen ska lyckas,  att  den vuxne och barnet  får
tillräckligt med tid att sitta ner och läsa tillsammans. Det är inte meningen att barnet ska läsa
en alltför utmanande bok på egen hand utan någon partner att samtala med och ställa frågor
till. I skolans värld, där lärarens eller skolbibliotekariens tid för varje enskilt barn  är minst
sagt  begränsad,  är  det  sociokulturella  förhållningssättet  problematiskt  att  tillämpa,  vilket
riskerar leda till att barnen inte utmanas på rätt sätt i läsningen. Även Stensson skriver i sin
bok att tid  är en av de viktigaste faktorerna för att väcka läslusten hos ett barn, och att det
behövs erfarna pedagoger för att ta reda på exakt var barnet befinner sig i sin läsutveckling,
och vad som är nästa steg.198

193 Johansson, 2003, s. 50.
194 Informant E, 2015.
195 Informant B, 2015.
196 Informant E, 2015.
197 John-Steiner & Mahn, 1996, s. 201.
198 Stensson, 2006, s. 16.
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Informant C berättar om hur hon tidigare reagerade när lärare sade till sina elever att de
inte fick välja alltför tjocka och svåra böcker. "Det där är väl inte läsfrämjande, tänkte jag",
berättar hon, "men sedan ska det där barnet sitta där med boken i bänken och känna att det
faktiskt  lyckas.  Då är  det  inte  bra  med  en  för  svår  bok."199 Även  informant  D  tar  upp
problemet med att barnen ofta väljer för svåra böcker, att det utvecklas till en tävling om vem
som lånar den tjockaste boken. Som jag redan nämnt går detta helt i linje med resultaten i
Nagorsen Kastlanders  undersökning,  där  hon beskriver  hur elever  – framför  allt  pojkar  –
tävlar om vem som kan läsa snabbast, mest och tjockast bok.200

Att barnen påverkas och inspireras av varandra  är naturligt, och kan innebära både för-
och nackdelar. Om det blir en fråga om status att läsa tjocka böcker drabbas givetvis de elever
som inte riktigt har tillräckliga läsförmågor, medan det också kan bli så att de läsintresserade
"bokslukarna" smittar av sin entusiasm på sina klasskompisar. Jämför med Hedemarks studie,
där barnen uppgav att kompisarna hade stor inverkan på vad de läste.201

 Som informant B beskriver det inspirerar populära pojkar och flickor, som tycker om att
läsa, de andra eleverna, vilket  är en bekräftelse av det som Wåhlin och Asplund Carlsson
skriver, nämligen att barn och unga i första hand tar emot boktips från sina vänner.202 

Informant C berättar om hur hon tänker:
Idealet är ju att barnen går härifrån med en känsla av att de fick vara med att välja

bok, och att det känns bra, att de är sugna på att fortsätta jobba. Och att när de sätter sig

och läser också går framåt.[...] Många gånger gör man kanske så att ett barn som har lite

svårt med läsning, och man vill inte ta den där tunna, tunna boken, att jag väljer en bok

och du får välja en bok, så att man ändå möts på halva vägen.203 

Därmed ger hon eleven inflytande och delaktighet i sin egen tillvaro, men visar samtidigt
att hon som vuxen i kraft av mer erfarenhet och makt, har en auktoritet att välja bok åt eleven.
Även i Hedemarks studie berättar barnen att det ofta är de vuxna som bestämmer vilken bok
de ska läsa.204 Att utnyttja denna auktoritet behöver inte gå emot elevens önskningar, men det
handlar om att rätt kunna tolka hans eller hennes behov och åsikter.

I grund och botten är det allra viktigaste att hitta rätt bok för varje enskilt barn. Informant
E förklarar att man ibland får tänka i andra banor än de traditionella:

Om man har ett läsovilligt barn får man se vad det barnet har för intressen och hitta

böcker  utifrån  det.  Läsning  för  mig  behöver  inte  alltid  vara  böcker,  det  kan  vara

serietidningar,  det  kan vara  reklamblad.  Är  det  ett  jättesportigt  barn,  då kanske man

börjar med XXL-katalogen, för att sen ha en annan plan att ta sig till det man vill.205

 Detta visar på ett pragmatiskt förhållningssätt till läsning, eftersom det att  vad barnet
läser inte anses vara lika viktigt som att det faktiskt läser. Det går även i linje med vad Piaget
förespråkade; nämligen att barnets intresse ska styra lärandet, och att allt som uppfattas som

199 Informant C, 2015.
200 Nagorsen Kastlander, 2013, s. 48.
201 Hedemark, 2011, s. 28.
202 Wåhlin & Asplund Carlsson, 1994, s. 140.
203 Informant C, 2015.
204 Hedemark, 2011, s. 30.
205 Informant E, 2015.
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tvång tar död på entusiasmen och nyfikenheten.206 Denna balansgång, som Dolatkhah tar upp i
sin artikel, kan ses som en av de svåraste utmaningar som skolbiblioteken står inför.207

Det stämmer också överens med vad Hedemark skriver, om att skolbibliotekarier behöver
en vid kunskap om olika textformat.208 Eftersom alla barn behöver, och  önskar, få uppleva
spännande berättelser  är det viktigt att fånga upp  även dem som inte lockas av de tryckta
böckerna. 

Informant A förklarar hur hon upplever att berättelser stimulerar barns fantasi:
  Inre bilder är svåra att skaffa sig om du inte får börja lära dig läsa... och skapa de

inre bilderna, och det gör du ju bara när du kommer till en viss dels läsförståelse. Det

finns ju barn som lär sig koda av ganska snabbt utan att förstå vad de läser, och då får du

inte de inre bilderna, för då har du inte förståelsen med dig.209

Vikten av dessa "inre bilder" bekräftas av Stensson, som menar att om man vill bli en
aktiv läsare handlar det inte bara om att kunna läsa texten, utan om att skapa de inre bilder
som ökar igenkänningen och engagemanget hos läsaren.210

Högläsning

När jag ställer frågan om högläsning svarar informant A: 
Jag tycker det är en viktig del hela vägen, även efter att man kan läsa själv. Men det

är självklart ännu viktigare för läslusten innan man riktigt kan läsa själv, att man får höra

bra sagor och berättelser.211

Samtliga mina informanter berättar hur tydligt det är vilka barn som blir lästa för i hemmet,
och vilka som inte blir det. Informant D beskriver hur vissa barn lånar böcker som är alltför
svåra för att de själva ska kunna läsa dem, men som en vuxen läser för dem hemma. Enligt det
sociokulturella tänkesättet skulle detta vara någonting bra, i och med att barnen då får en
chans att utveckla sina färdigheter tillsammans med en mer kompetent person, och därmed
utvidga  sin  potentiella  utvecklingszon.212 Detta  innebär  att  dessa  barn  får  tillgång  till  en
litteratur som utmanar både deras fantasi,  ordförråd och språkutveckling,  samt att  de  är  i
sällskap med en vuxen som kan svara på deras frågor, bekräfta deras funderingar och fungera
som en viktig förebild i läsandet.

Informant A bekräftar sambandet mellan att bli läst för som liten, och hur lätt man har att
ta till sig litteratur i skolåldern: "Ofta går det hand i hand faktiskt.  Är man inte van vid att
lyssna på berättelser från man var liten, så tar det ett tag att uppfatta det härliga med att höra
någon berätta en saga."213

206 Jerlang, 1999, s. 255.
207 Dolatkhah, 2013, s. 71.
208 Hedemark, 2011, s. 50.
209 Informant A, 2015.
210 Stensson, 2006, s. 33.
211 Informant A, 2015.
212 John-Steiner & Mahn, 1996, s. 201.
213 Informant A, 2015.
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 Informant  A  framhåller  betydelsen  av  att  inte  alltid  "arbeta  systematiskt"  med
högläsningen, utan att det också måste få vara en stund i lugn och ro. Hon säger:

 I Sverige går pulsen ner på barn när man högläser i skolorna, men i andra länder går

pulsen upp, för man  är van att nu kommer de här frågorna som vissa kanske upplever

som jobbiga.214

Skolverket ställer sig på sin webbsida kritiska till att läsaktiviteterna i förskola och skola i
många fall sker efter måltider eller utomhuslek, när barnen är trötta och inte orkar koncentrera
sig på läsningen. De förespråkar istället ett arbetssätt som aktiverar barnen, och vill ta bort
benämningen "läsvila", för att signalera att det rör sig om kvalitativt, pedagogiskt arbete.215 

De barn som Hedemark intervjuade i sin undersökning förknippade läsning med ord som
"mysigt" och "tyst", vilket stämmer överens med min informants åsikt i frågan.216

Skillnaden mot hur Skolverket vill att läsningen ska fungera, består följaktligen i hur pass
mycket barnen ska ta del i aktiviteten – huruvida lässtunden ska kunna utgöra en vila under
dagen, där barnen kan slappna av; eller om läsningen alltid bör ses som tillfällen att arbeta
aktivt och koncentrerat. 

Hur upplever mina informanter bibliotekets uppdrag och dess roll i 
skolan?

Att samarbetet mellan skolbibliotekarien och övrig personal på skolan fungerar är något som
poängteras  av  såväl  forskare,  som  pedagoger,  bibliotekarier  och  skolledare.  Bland  annat
skriver SKL i sin rapport Det moderna skolbiblioteket – en framtidsskiss att "ett skolbibliotek
som på allvar uppfyller både skolans och skollagens krav är en integrerad del av skolan", samt
att  "skolbibliotekets  uppdrag  [...]  förutsätter  ett  nära  samarbete  med  pedagoger  och
skolledning i det dagliga arbetet."217 Dessutom är det väsentligt att både skolledning och lärare
vet vilken potential som finns både i de materiella resurser som biblioteket kan erbjuda, och
de kompetenser som en kunnig skolbibliotekarie besitter.218 

 Att skolbiblioteket som fysiskt rum är såväl tillgängligt som inbjudande är önskvärt, men
minst lika viktigt är den plats som biblioteksverksamheten fyller i hela utbildningsväsendet;
att det ses som en naturlig del i skolan, samt ingår i den planering, utveckling och förbättring
som sker. Simons, Young och Gibson beskriver "det lärande biblioteket" som en integrerad
del i skolan. Deras resultat från en undersökning på en skola i USA visar att på de kurser där
skolbibliotekarien gick in och kopplade undervisning i informationssök och kritiskt tänkande
till konkreta skoluppgifter, fick eleverna bättre studieresultat.219

214 Informant E, 2015.
215 Skolverket: "Hur kan förskolan bidra till barns språkutveckling", Tillgänglig: http://www.skolverket.se/skolutveckling/
forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/ hur-kan-forskolan-bidra-till
-barns-sprakutveckling-1.57367, 2011, (hämtad 2015-04-10).
216 Hedemark, 2011, s. 19.
217 Sveriges kommuner och landsting, 2012, s. 24.
218 Alexandersson, m.fl., 2007, s. 79.
219 Simons, Young & Gibson, 2000, s. 129.
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När  informant  E  ska  beskriva  hur  ledningen  på hennes  skola  bedriver  verksamheten  i
skolbiblioteket målar hon upp en situation där biblioteket inte utnyttjas i sin fulla kapacitet,
utan snarare gång på gång prioriteras bort av de ansvariga på skolan.  "Tyvärr är det nog så att
det är nåt man plockar bort snabbt när man inte får ihop timmar. Då försvinner den som har
bibliotekstjänsten"220,  säger hon. Skolbiblioteket har,  enligt informanten,  helt  enkelt  "blivit
satt på undantag", trots att frågan regelbundet lyfts av skolutvecklingsgruppen. I nuläget finns
därför ingen plan för hur man ska förbättra verksamheten där. 

Detta  stämmer  väl  överens  med  den  bild  som Alexandersson  med  flera målar  upp  i
LÄSK-rapporten,  där  det framkommer att  skolornas resurser får  styra hur skolbibliotekets
verksamhet utformas.221 Till exempel beskrivs hur de integrerade biblioteken ofta hade större
lokaler  än skolbiblioteken, men däremot sämre lämpade resurser222, vilket också framkom i
min  undersökning  (jämför  med  Skola  D,  som  är  ett  integrerat  folkbibliotek  och  där
öppettiderna är längre, men exempelvis tillgången på datorer är sämre).

Informant C, som arbetar på en skola med ett välutrustat bibliotek, ett biblioteksråd och
följaktligen goda möjligheter att bedriva en mycket bra verksamhet, uppger att det varierar
mycket mellan lärarna hur flitiga besökare de är av biblioteket, och att somliga i princip aldrig
har varit där. Hon betonar också samarbetet med lärarna:

Vid klassbesöken så vill jag gärna få information av lärarna så tidigt som möjligt om

vilka som läser och vilka som inte läser. Eller som behöver stärkas. Det är ju inte alltid

jag vet det heller, man får gissa sig till.223

Enligt informant D är det otroligt viktigt att lärarna följer med sina elever till biblioteket,
eftersom han omöjligt kan veta vilken nivå alla barn ligger på, och därmed får svårt att välja
ut rätt böcker till dem.

Informant B upplever att hon har gott stöd från den övriga personalen på skolan, att de
frågar henne till råds om de är ute efter böcker på ett särskilt tema, och att de uppskattar det
arbete hon utför. Hon medger emellertid att hon ibland kan känna sig ensam, i och med att
hon inte ingår i något arbetslag. Det är allt som oftast hon som får ta initiativen till samarbete,
varför hon skulle önska att lärarna var bättre på att efterfråga hennes kunskap. "Det är upp till
mig många gånger", säger hon, "men ibland önskar man ju att de skulle våga fråga..."224 

Informant A, som är lärare, ger uttryck för åsikten att bibliotekarien mest behövs för det
praktiska  arbetet  i  biblioteket.  Hennes  upplevelser  av  bemannade  skolbibliotek  är  att
bibliotekarien  finns  där  för  att  låna  ut  böcker  till  eleverna,  och  att  de  inte  arbetar  med
undervisning på samma sätt som lärarna gör.  

I LÄSK-rapporten framkommer att samarbetet mellan lärare och bibliotekarier ofta är en
fråga om enskilda  initiativ  från bibliotekariens  sida,  samt  att  det  är  svårt  att  förändra  de
föreställningar  om  de  båda  yrkesrollerna  som  råder  på skolan.225 Den  bristande  insikt  i

220 Informant E, 2015.
221Alexandersson, m.fl., 2007, s. 43.
222 Ibid, s. 34.
223 Informant C, 2015.
224 Informant B, 2015.
225Alexandersson, m.fl., 2007, s. 80.
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bibliotekariens kunskaper, som informant A visar, beskrivs i rapporten som förekommande på
många skolor.226

Beträffande bibliotekspersonalens kompetens och utbildning, så finns det skilda  åsikter
om  huruvida  en  biblioteks-  eller  lärarutbildning  är  mest  relevant.  De  fyra  av  mina  fem
informanter som har en lärarexamen tycker att deras pedagogiska kunskaper är till stor nytta i
arbetet med skolbiblioteket, och även den femte, som endast gått en bibliotekarieutbildning,
skulle ha velat ha mer pedagogiska inslag i utbildningen. 

Informant B säger sig vara glad över att ha en lärarexamen i botten: 
Jag tror det hjälper mig jättemycket  – att kunna anpassa sig beroende på om man

jobbar med en förskoleklass eller till  exempel med en nia,  att  kunna vara lyhörd för

klassernas storlek, sammansättning, ålder, och så vidare.227 

Hon berättar  vidare om att  arbeta med litteratur  "med alla sinnen",  inte  bara  ögonen,
vilket även informant D talar om. "Det är ju bra att känna till olika inlärningsstrategier", säger
han, "audio, visuellt och taktilt.”228

Hinder i arbetet

Något som, förutom pengar, pekas ut som det enskilt största hindret i arbetet  är tidsbristen.
Ingen av de jag har intervjuat är anställda på heltid, vilket gör det svårt att hinna med allt de
skulle vilja. Flera av dem säger att de skulle vilja anordna fler aktiviteter i biblioteket, om de
hade haft mer tid, exempelvis informant B som menar att: "det finns så mycket roligt man kan
göra, men tiden räcker inte till."229 Hon berättar att det dagliga kringarbetet, som att städa i
ordning i lokalen och ställa upp böcker i hyllorna, tar mycket tid som skulle kunna ägnas åt
planering och genomförande av mer kvalitativ verksamhet. Sedan ger hon ett exempel på en
sådan aktivitet som hon gärna skulle vilja anordna i större utsträckning: 

Vi hade en stor författardag där vi jobbade med fem författare som jubilerade förra

året.  Då gjorde jag utställningar i  korridorerna, hade samling med alla barn i  skolan,

lärarna fick läsa massa olika verk av författarna, och det mynnade ut i en poesivecka. Då

går veckor av mitt arbete att förbereda, men man känner att det ger otroligt mycket.230 

Sammanfattningsvis tycks det alltså finnas mycket kreativitet och idéer från bibliotekariernas
sida om hur man skulle kunna utveckla verksamheten och arbeta med litteratur på ett mer
övergripande sätt.

Informant A skulle önska sig en utbildad bibliotekarie i skolan, som kunde ordna mysiga
bokprat och tipsa om nyinkomna böcker. Hon berättar att eleverna ibland får gå iväg till ett
närliggande folkbibliotek för sådana aktiviteter, och att det är mycket uppskattat bland barnen.
"Det vore guld värt att ha ett skolbibliotek som fungerade på samma sätt"231, säger hon.

226 Ibid, s. 79.
227 Informant B, 2015.
228 Informant D, 2015.
229 Informant B, 2015.
230 Informant B, 2015.
231 Informant A, 2015.

42



Informant E påtalar att det är bekymmersamt att biblioteket inte är bemannat. "Man når
alltid läsarna, men huvudsyftet är att nå icke-läsarna"232, säger hon, och menar på att även om
skolan vill visa hur lustfyllt det kan vara att läsa, så har man en läroplan att förhålla sig till,
medan biblioteket skulle kunna vara en plats för mer kravlös läsning. Då krävs det naturligtvis
att eleverna kan gå dit under eller efter skoldagen. På skola D, som är ett integrerat bibliotek,
har eleverna tillfälle att gå dit på raster när de vill, men min informant uppger ändå att de har
önskat sig mer tid. Informant B säger att "ja, speciellt på högstadiet hade de velat ha mer
öppet"233, men menar att det  ändå skett ett framsteg från tidigare, då biblioteket aldrig var
öppet, och inte hade någon särskild personal.

Vilken inställning till olika litteraturformer och litteraciteter ger
mina informanter uttryck för?

De digitala redskapens frammarsch på senare år är en viktig fråga för skolbiblioteken att ta i
beaktande. Dagens barn och unga växer upp med en mångfald olika mediaformer omkring
sig,  och  den  tryckta  texten  ses  inte  längre  som  den  självklara  källan  till  information.
Mobiltelefoner, läsplattor, TV-apparater och datorer konkurrerar med boken om barnens tid
och uppmärksamhet.  

Vad gäller talböckers och läsplattors funktion i skolan, säger informant E: 
För dem som har svårigheter som kanske kommer sig av att man har någon form av

problematik kan ibland läsplattorna vara enklare.  För  ibland kan det  vara så att  man

tycker det är jobbigt att bara hålla i boken, och är mer bekväm med en platta.234

Det handlar alltså inte enbart om elever som har svårigheter med själva läsningen, utan
också om dem som inte har tålamodet att sitta stilla och tyst och läsa en vanlig bok. 

Detta går i linje med det Strandberg235 och Nagorsen Kastlander236 skriver, om att datorer
av många vuxna ses som ett hot mot den traditionella undervisningen, men att dessa på många
sätt kan fungera som en partner i lärandet, som barnet kan interagera med och utmanas av. 

Analogt eller digitalt

När  jag  frågar  om huruvida  mina  informanter  ser  en  konkurrenssituation  mellan  de  nya
digitala  mediaformerna och den traditionella  tryckta  boken  är  det  flera som menar  att  de
snarast betraktar det som en utmaning, och att man måste jobba hårt  för att fånga den så
kallade "iPad-generationens" intresse. "Det är så lätt att trycka bort boken och välja spelet"237,

232 Informant E, 2015.
233 Informant B, 2015.
234 Informant E, 2015.
235 Strandberg, 2009, s. 33.
236 Nagorsen Kastlander, 2013, s. 10.
237 Informant E, 2015.

43



som informant E säger, och fortsätter med att det inte är någon idé med att beklaga den nya
situationen, utan att den nya tekniken faktiskt är här, och att vuxenvärlden helt enkelt måste
förhålla sig till den: 

Det är väl snarare en utmaning, om man ska vara lite klyschig [...] Det är samma sak

som med skolan, att vissa lärare säger att det var bättre förr, men vi kan inte ändra på det.

Det är så här samhället ser ut, och då får vi förhålla oss till det nya.238

Som Strandberg skriver, så kan det faktum att barnen i många fall är lika bra, eller bättre,
på att hantera den nya tekniken  än vad de vuxna  är,  bidra till ett mer jämlikt förhållande
mellan elever och lärare.239 I ett barnperspektiv handlar det om att barn och vuxna kan ha
olika kompetenser, beroende på kontexten.240 Pramling Samuelsson och Sheridan skriver att
en sådan jämlikhet förändrar lärarens auktoritetsposition och skapar en ny identitet åt denne,
samt bidrar till ett annorlunda sätt att undervisa.241

Informant A säger att hon har diskuterat skillnaden mellan den digitala läsplattan och den
fysiska boken med sina elever, och beskriver den kluvenhet hon själv känner mellan de två
formaten:

När man hör hur de upplever en bok som de läser på skärm så får de inte riktigt

samma upplevelse som när de håller i boken. Och jag vet inte riktigt vad forskning och

sånt säger  än om det här,  utan jag vet  bara vad mina elever säger,  och hur jag själv

upplever det. Det blir nån distans till boken på skärmen, som du inte får när du bläddrar

dina sidor. Jag vet inte riktigt vad som händer i hjärnan med det där för berättelsen är ju

densamma... men det är nånting, och det tycker de själva också. Några tycker att det ändå

kan vara skönt ibland att ligga och läsa på en platta. Men vi har diskuterat sådär, det finns

fördelar och nackdelar, och jag tycker väl kanske att plattan är bättre än att inte läsa alls.

Absolut.  Om  det  är  alternativet.  Men  jag  tycker  nog  det  är  bra  att  man  kan  hitta

variationer. Men jag försöker vara ärlig mot mig själv också, eftersom jag inte riktigt vet

vad skillnaden är och hur det upplevs, varför man tycker det är en skillnad, och om det är

för att jag är konservativ och för jag tycker att böcker är så härligt. Jag vet inte riktigt vad

som är mina egna värderingar, eller mina egna känslor, att jag har svårt att tycka att det

blir samma känsla kring den här elektroniska skärmen och ljuset, att det sitter hos mig, att

gör det nån skillnad? Jag vet inte. Så jag försöker att inte lägga på för mycket till eleverna

om det.242

 

I detta citat framkommer en syn på barn som "beings", det vill säga att de är individer,
fullt  kapabla att  fatta sina egna beslut och bilda sig egna  åsikter om saker och ting.  Min
informant vill inte påverka dem i frågan, utan diskuterar med dem på ett jämbördigt sätt. 

De intervjuade barnen i Nagorsen Kastlanders undersökning gav intrycket av att de inte
gjorde någon skillnad på i vilket format de tog del av en berättelse.243 Den skillnad som min
informant  beskriver  att  hennes  elever  upplever  mellan  bok  och  läsplatta  liknar  den  som

238 Ibid.
239 Nagorsen Kastlander, 2013, s. 33.
240 Uprichard, 2008, s. 305.
241 Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 74.
242 Informant A, 2015.
243 Nagorsen Kastlander, 2013, s. 34.
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Snickars beskriver; att det handlar om en "taktil  upplevelse" som går förlorad.244 Snickars
konstaterar dock att en bok numera i de allra flesta fall endast existerar i digitalt format, ända
tills den trycks, och att det är mycket svårt att finna en förklaring till den upplevda skillnaden
mellan en analog och en digital version av samma text.245

Informant E beskriver lässtunder med barnen som "den bästa stunden på dagen"246, när
man får en närhet till varandra när man sitter runt boken, som inte skapas på samma sätt runt
en  elektronisk  skärm.  Hon  ställer  dock  den  retoriska  frågan  om  vad  som  egentligen  är
litteratur  – om man inte har möjlighet att få tag i den tryckta boken, utan bara den digitala
versionen, vem har då rätt att döma vad som är det " finare" alternativet? Hon fortsätter:

Och vad händer om tekniken slås ut? Jag har svårt för skolbibliotek som säger att de är helt digitala, för då

når man inte alla heller. Så den fysiska boken måste också finnas bredvid den digitala tekniken.247

Detta tangerar i stort sett alla riktlinjer som finns beträffande skolbibliotek, nämligen att
där  ska  finnas  väl  utbyggda  digitala  och  analoga  resurser,  för  att  på bästa  sätt  kunna
tillmötesgå alla elever.

Diskussion

Här kommer jag att kommentera och reflektera kring de svar mina informanter gav under
intervjuerna, och har valt att fokusera på dem frågor som jag anser att mina informanter lade
störst vikt vid.

Hur fungerar skolbibliotekets pedagogiska och läsfrämjande
verksamhet?

Jag upplever det som att alla mina informanter arbetar för att göra läsningen så rolig som
möjligt för eleverna, och därigenom väcka ett intresse. De är överens om att det är viktigt att
de vuxna visar sin egen entusiasm för att föra den vidare till barnen. Som Stensson påpekar så
är det av stor betydelse att lärare och bibliotekarier förevisar en positiv känsla för läsning, och
framhåller dess betydelse, snarare än att exempelvis göra läsningen av skönlitteratur till något
som kan göras efter de ordinarie skoluppgifterna, om det hinns med.248 Detta resulterar i två
icke  önskvärda  konsekvenser:  för  det  första  ger  det  ett  intryck  av  att  den  skönlitterära

244 Snickars, 2012, s. 254.
245 Ibid, s. 254.
246 Informant E, 2015.
247 Ibid.
248 Stensson, 2006, s. 38.
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läsningen  inte  är  lika  viktig  som annat  skolarbete;  för  det  andra  lämnar  det  eleverna  att
bearbeta litteraturen på egen hand, utan tillfälle att diskutera den.

Det  är viktigt att tala om litteratur,  men att göra det på sätt  som utgår från elevernas
funderingar och frågor, istället för den traditionella metoden där läraren ställer frågor med
förväntade svar. Att, som Chambers menar, sträva efter ett jämlikt förhållande mellan barn
och vuxen är avgörande för om barnet ska våga uttala sina  åsikter, eller om det håller inne
med sina tankar eftersom den vuxne redan tycks veta allt.249 

Det  är uppenbart att det till största delen  är skönlitteratur som biblioteken arbetar med,
även om där också finns facklitteratur. En av mina informanter tar upp just vikten av att kunna
läsa exempelvis naturvetenskapliga och matematiska texter, varför man kan fråga sig hur det
kommer sig att skönlitteratur ofta är det självklara valet när barn ska lära sig att läsa. Detta tas
även upp i Nagorsen Kastlanders undersökning, där författaren konstaterar att "facklitteratur
har en undanskymd ställning i skolan och att den skönlitterära läsningen fokuseras".250 

Faktum är att alla mina informanter under intervjun tog för givet att det var skönlitteratur
jag  var  intresserad  av.  De  fackböcker  som  fanns  i  skolbiblioteken  tycktes  inte  ingå i
biblioteksverksamheten,  utan  enbart  inom  ramen  för  den  särskilda  ämnesundervisningen.
Enligt statistik har barns läsning av fakta- och läroböcker halverats från 90-talets slut till slutet
på 2000-talet.251 Samtidigt kan man betrakta det hela ur ett genusperspektiv: undersökningar
visar  på att  pojkar  i  högre  grad  läser  facklitteratur,  men  att  denna  typ  av  läsning  inte
uppmärksammas eller värderas på samma sätt inom skolväsendet.252

En av informanterna berättar att det på skolan finns klassuppsättningar av vissa böcker
som  vandrar  mellan  årskurserna.  Ett  sådant  system  visar  på två antaganden,  som  inte
nödvändigtvis stämmer. Det första är att ett barn i en viss ålder ska klara av att läsa böcker på
en särskild nivå, vilket antyder ett synsätt på barn som "becomings". De betraktas som en
homogen grupp, representativa för sin åldersgrupp.253 Man förutsätter att barns utveckling är
linjär och sker i jämn takt;  något som motsägs av Piaget och Vygotskij,  som talar om så
kallade kvalitativa språng.254 

Det andra antagandet är att alla elever i en klass har likvärdiga förutsättningar och intresse
för att läsa litteratur. Både de som befinner sig under eller över bokens svårighetsgrad riskerar
att känna sig omotiverade till läsningen om de känner att boken i fråga inte passar dem. 

   Att alla barn är unika och har individuella intressen, erfarenheter och svårigheter innebär
också att alla har olika förutsättningar, möjligheter och inställningar till att läsa. Som Säljö
skriver, så är skolan starkt präglad av en skriftkultur, som gör det nödvändigt att behärska
språket.255 Att  förena  denna  nödvändighet  med  en  frivillighet,  som  såväl  Piaget256,  som
moderna forskare (exempelvis Krashen257) menar stimulerar barns läslust på bästa sätt,  är en
utmaning för skolbiblioteken att ta itu med i framtiden.

249 Chambers, 1994, s. 60.
250 Nagorsen Kastlander, 2013, s. 47.
251 Höglund, 2012, s. 54.
252 Dolatkhah, 2013, s. 67.
253 Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 80.
254 Jerlang, 1999, s. 234.
255 Säljö, 2014, s. 206.
256 Jerlang, 1999, s. 265.
257 Dolatkhah, 2013, s. 68.
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Hur och varför bör man läsa litteratur?

Själva  egenvärdet  i  litteraturen  är  inte  det  som informanterna  tar  upp  först,  men jag  får
intrycket  av att  det  är  den frågan de alla  mest  brinner för,  även om de,  på grund av sin
yrkesroll, känner att det är nyttoaspekten och den pragmatiska läsningen de måste betona. 

Praktiskt taget ingen av informanterna tar upp den traditionalistiska läsmetoden, vilken
handlar om kulturarv och bildning. Snarare talar både informant A, D och E om att eleverna
de möter oftast efterfrågar nya böcker, och att de själva oftast tipsar om nyutkomna böcker på
bokpraten. Beror detta på att man finner det svårt att argumentera för läsning av mer klassiska
böcker?  Har  kulturarv  och  traditioner  blivit  problematiska  begrepp  i  vårt  mångkulturella
samhälle? Ja, menar Magnus Persson, som skriver att det faktum att ordet "kultur" numera
finns med i alla möjliga sammanhang – inte minst i skolornas kurs- och läroplaner – gör att
det blir urvattnat, och svårdefinierarbart.258 

På sätt och vis blir det en fråga om vad bibliotekarierna och pedagogerna tror att barnen är
mest intresserade och mest betjänta av. Liksom en informant berättar finns det en vilja från
elevernas  sida  att  få läsa  fler  klassiker,  vilket  tyder  på att  de  anser  det  värdefullt  med
allmänbildning och litteraturtradition. I det fallet uppfylldes elevernas önskan med glädje – de
hade ju frivilligt velat läsa "rätt" sorts litteratur, utifrån det vuxna perspektivet.

I en skolkontext blir det möjligen mer naturligt att betrakta barn och unga som individer i
vardande, i och med att utveckling och måluppfyllelse innehar en såpass central roll. Mycket
av  det  som  äger  rum  i  skolan  gör  det  med  ett  tydligt  syfte  inför  framtiden,  varför
huvuduppgiften blir att optimera alla barns chanser senare i skolgången, och även för resten
av livet. Det kan därför tyckas komplicerat att ge barn inflytande  över något så viktigt.  Å
andra sidan förklarar Pramling Samuelsson och Sheridan att skolor och förskolor där barn
själva upplever att de kan påverka sin vardag uppnår bäst resultat i de utvärderingar i kvalitet
som görs.259

Skolans kompensatoriska uppdrag är en uppgift som inte kan bortses ifrån, och baserat på
mina informanters yttranden, är det uppenbart att demokratifrågan är en betydelsefull del av
deras arbete, och något som finns i deras medvetanden. Eftersom läs- och skrivkunnighet är
en nödvändighet för att kunna fungera som samhällsmedborgare är det önskvärt att barn och
unga både läser själva och läses för så mycket som möjligt redan från födseln. När PISA- och
PIRLS-undersökningarna  visar  att  svenska  elevers  läsförmåga  sjunker,  samtidigt  som
klyftorna mellan olika sociala grupper ökar260, väcks onekligen frågan om vad skolan kan göra
för att råda bot på detta.

En lösning som ligger  nära  till  hands  är  att  se  till  att  alla  elever  har  tillgång till  ett
likvärdigt skolbibliotek där de kan bekanta sig med litteratur på ett kravlöst sätt. Att utgå från
barnens egna intressen  och nyfikenhet,  vilket  bland andra Piaget  förespråkar.261 Samtidigt
menar  andra,  till  exempel  Skolverket,  att  man  måste  arbeta  aktivt  med  läsningen.262

Skönlitteraturen  bör  inte  betraktas  som ett  mindre  viktigt  ämne i  skolan.  Den uppenbara

258 Persson, 2007, s. 241.
259 Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 80.
260 Fredriksson, 2012, s. 95.
261 Jerlang, 1999, s. 265.
262 Skolverket, 2011.
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risken är då att elever börjar förknippa läsning med plikt, och att det alltid måste göras med ett
syfte. Denna balansgång tycks det inte finnas något enkelt svar på.

Jag  vill  gärna  lyfta  det  uttalande som en av  mina informanter  gjorde,  som handlade  om
huruvida det alltid måste vara roligt att läsa, eller om det faktiskt är okej att tala om för barn
att det ibland kan vara tråkigt. Man kan koppla detta till inställningen att "vuxna vet bättre"
inom barndomssociologin. Vuxna människor har per definition större livserfarenhet, och vet
att det krävs en god läsförmåga för att klara sig i samhället. Bör det då följaktligen inte vara
deras uppgift att förbereda barnen så gott det går på detta, oavsett vad barnen vill eller tycker?
Att  motivera läsning med ett  så abstrakt  argument som att  det  är  "för  ditt  eget  bästa"  är
förmodligen bortkastat på barn i de lägre årskurserna, även om det stämmer. 

Utifrån vad mina informanter berättat om sina tankar, så upplever jag att de visserligen
ofta utgår från barnens egna preferenser när de väljer ut böcker  åt dem, men samtidigt ger
intrycket av att boken i slutändan måste "godkännas" av en vuxen, för att säkerställa att den
ligger  på en  lämplig  nivå.  Enligt  den  sociokulturella  tanken  om utvecklingszonen  skulle
barnen snarare gynnas av att läsa en lite för svår bok, tillsammans med en vuxen, för att ta
större språng i utvecklingen.263 Om de däremot alltid förses med en bok som ligger på deras
exakta  nivå,  blir  de  inte  understimulerade,  men  inte  heller  ordentligt  utmanade.  Detta
bekräftas av barnen i Hedemarks studie, varav somliga uppgav att skolans böcker var alldeles
för svåra, medan vissa uppfattade dem som alldeles för lätta.264

Hur upplever mina informanter skolbibliotekets uppdrag och dess 
roll i skolan?

Idag finns det en lag som säger att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Det finns
riktlinjer om hur dessa bör se ut, men inga uttalade krav på exakt hur bemanning, resurser
eller tillgänglighet ska utformas. Mycket är upp till den enskilda skolan att besluta, vilket är
naturligt, om man betänker att alla skolor ser ut på olika sätt med olika förutsättningar, men
vilket  också medför  att  skolbiblioteken kan skilja  sig  en  hel  del  åt.  På så sätt  blir  även
eleverna  påverkade,  i  och  med  att  det  förekommer  så pass  stora  variationer  i
skolbiblioteksverksamheten.

Det är en svår fråga att ta ställning i, huruvida det skulle behövas fler riktlinjer, eller till
och med lagar, för hur skolbibliotek ska se ut. En av mina informanter menar att  om det
lagstiftas, så blir det också gjort. Samtidigt kan man inte komma ifrån att det finns skolor som
på grund av storlek eller läge, faktiskt inte har de möjligheter som krävs för att upprätthålla ett
skolbibliotek av god kvalitet, men att det kan finnas lokala lösningar som gör att eleverna ändå
får  tillgång  till  det  material  de  behöver,  exempelvis  genom  samarbete  med  närliggande
folkbibliotek, eller tillgång till välutbyggda e-resurser.

263 Jerlang, 1999, s. 282.
264 Hedemark, 2011, s. 25.
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Sedan spelar det naturligtvis ingen roll hur stort och brett utbud man har i biblioteket, om
där  ändå inte  finns  personal  som kan hålla  det  öppet.  Utifrån min undersökning kan jag
konstatera  att  bemanningen  på skolbiblioteken  tycks  vara  en  fråga  som  inte  har  högsta
prioritet. Möjligheten för eleverna att besöka biblioteket på sina egna villkor, och inte alltid i
sällskap med en lärare eller i  samband med en särskild skoluppgift,  är således begränsad.
Såsom framkom både i mina intervjuer, och i Nagorsen Kastlanders undersökning, används
skolbiblioteket ofta enbart för bokutlåning, dit eleverna får gå vid bestämda tidpunkter för att
hitta en bok, och sedan återvända till klassrummet.265 Detta minskar utsikterna för de att lära
sig förknippa biblioteket med en trevlig plats, ett rum för lärande, samt begränsar kraftigt
deras chanser att gå tillräckligt med tid för att få en överblick över den litteratur som finns.

Man kan anse att sådana kravlösa och spontana besök lika gärna kan förläggas till ett
folkbibliotek, men det är ändå i skolan som barnen tillbringar större delen av sin tid, och det är
där biblioteksbesöken kan bli till en naturligt social aktivitet tillsammans med kompisar. Det
finns  många  barn  som  inte  är  uppvuxna  med  biblioteksbesök  som  ett  naturligt  inslag  i
vardagslivet, och för att överstiga det hindret kan skolan stå till tjänst med ett bibliotek som
finns till hands i elevens närhet varje dag.

Även personalens utbildning tycks vara en fråga som det råder delade meningar om. På de
fem skolor jag besökte hade två stycken utbildade bibliotekarier (varav en arbetade på ett
integrerat  bibliotek),  medan  de  övriga  tre  hade  lärare  som  var  särskilt  ansvariga  för
skolbiblioteket. Dessa lärare ansåg att deras pedagogiska kunskaper var dem till stor nytta i
arbetet med eleverna, vilket jag kan förstå, eftersom även arbetet som bibliotekarie innehåller
en  hel  del  pedagogik.  Dock finns det  inslag i  bibliotekarieutbildningen,  som till  exempel
informationssökning  och  -beteenden,  som  skulle  kunna,  och  bör,  tas  tillvara  bättre  av
skolorna. Att arbeta som skolbibliotekarie handlar inte bara om att tipsa elever om böcker,
utan också om att  undervisa  om kunskap och information  i  ett  större  sammanhang.  I  ett
livslångt perspektiv bör det anses som viktigare att lära sig att lära, än att lära sig fakta inför
enskilda kunskapstester. Det hävdar  åtminstone Kuhlthau, som kraftigt betonar att det krävs
en utbildad skolbibliotekarie för att undervisa elever i informationskompetens, och att denna
arbetsuppgift inte kan utföras av läraren.266 Ju mer lättillgänglig och överväldigande tillgången
på information i samhället blir, desto mer överhängande blir förmågan att kunna sålla bland
och utvärdera den.

Det blir problematiskt om så viktiga  ämnen som informationssök och källkritik "glöms
bort", i de fall där den på något sätt integreras i de ordinarie lektionerna. Om lärarna tycker att
alltför värdefull tid skulle gå åt till att lära eleverna detta, finns det en risk att de menar att de
kan sköta det själva, och därefter inte lägger ner den tid som egentligen skulle behövas.

Inställningen att "den som hinner tar hand om biblioteket" borde som ett resultat leda till
att om ingen har tid, så blir det heller inte gjort.

265 Nagorsen Kastlander, 2013, s. 45.
266 Kuhlthau, 2010, s. 19.
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Analogt eller digitalt 

Jag tror  att  det  är  ett  relevant  påpekande att  många barn  – i  synnerhet  de  som har  liten
erfarenhet av läsning  – kan skrämmas av boken som fysiskt objekt, och att de,  åtminstone
inledningsvis, eventuellt behöver introduceras för textläsning via andra mediaformat. Detta är
en av anledningarna till att barn bör introduceras för böcker så tidigt i livet som möjligt, för
att de ska ha tillfälle att bekanta sig med dem i god tid innan skolstarten.  Det  är viktigt att
komma ihåg att inte alla barn, trots den moderna tidsålder vi lever i, känner sig bekväma med
eller är intresserade av den digitala tekniken.

Skillnaden mellan tryckt och digital text, och hur man värderar de båda alternativen,  är
något  jag  tycker  är  intressant  att  belysa.  Ett  par  av  mina  informanter  uttryckte  en
känslomässig koppling till boken som fysiskt objekt, som de inte tyckte gick att jämställa med
upplevelsen av exempelvis en läsplatta. De ville inte säga att boken var  bättre, bara att den
var annorlunda, och att de personligen föredrog den. Att påstå att barn i allmänhet föredrar en
skärm framför en bok vore naturligtvis felaktigt;  däremot gör barn möjligen inte lika stor
skillnad mellan olika format.267 

En av informanterna menade att om hon måste välja mellan att barnen skulle läsa på en
läsplatta eller inte läsa alls, så skulle hon absolut välja läsplattan. Detta låter rimligt – texten är
ju när allt kommer omkring densamma – men bara det faktum att hon måste säga det, antyder
ändå, enligt mig, att det kanske inte är så självklart  ändå. Den fysiska upplevelsen, både av
boken som objekt och den närheten man känner när man läser tillsammans, tycks vara en
avsevärd del av själva läsningen. Framtiden får utvisa huruvida detta kommer att förändras,
eller om det är något som kommer att bestå.

Sammanfattning

Jag  skulle  vilja  inleda  denna  sammanfattning  med  att  konstatera  att  skolbiblioteken  på
Uppsalas skolor ser väldigt olika ut. Allt ifrån lokaler till bemanning och verksamhet skiljer
sig åt på ett sätt som förvånar, med tanke på att skolväsendet är så pass reglerat i många andra
avseenden.

De  fem  bibliotek  som  jag  besökte  hade  egentligen  inte  några  gemensamma
beröringspunkter, och det var tydligt att skolledningens ambition för biblioteket speglade sig i
verksamheten.  Min upplevelse var att de som arbetade i biblioteket  – antingen det var en
bibliotekarie eller en lärare – var mycket engagerad i detta, och hade många tankar och idéer
om hur man skulle kunna förbättra de aktiviteter som förekommer. Det som i första hand
utgjorde  ett  hinder  var  bristen  på tid,  vilket  knappast  är  förvånande  när  ingen  av
informanterna hade en heltidstjänst, och den som arbetade minst endast hade en tjänst på 25
procent. 

Det  var emellertid uppenbart att  arbetet med litteratur tog en stor plats i  arbetet med
eleverna, till största delen i form av samtal, diskussioner, strategier, och annat som aktiverade

267Nagorsen Kastlander, 2013, s. 34.
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barnen. De lärare jag intervjuade ville samtala och diskutera mycket kring den litteratur som
lästes  inom ramen för  undervisningen,  medan bibliotekarierna snarare hjälpte  eleverna att
hitta böcker för den individuella läsningen, eller att läsa på fritiden. 

En slutsats man kan dra är att det är en lång väg kvar innan skolbiblioteken fungerar på ett
likvärdigt sätt, och innan skolbibliotekens fulla potential  är utnyttjad. Det allra viktigaste  är
naturligtvis  att  alla  elever  får  samma  möjligheter  och  samma  stöd  i  såväl  läsning  som
informationskompetenser. Huruvida detta sker inom ramen för skolbiblioteket eller inte  är
måhända inte den största frågan, men att samla alla litterära resurser på ett ställe, där man för
en stund kan komma ifrån den känsla av tvång som ofta  är sammankopplad med läsning i
skolan,  och  dessutom  möta  en  välutbildad  person  som  är  kunnig  inom  såväl
informationssökning som lässtrategier och pedagogik, vore naturligtvis ett mål att sträva efter.
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