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Inledning

Jag läser i en krönika i Dagens Nyheter att litteraturskribenten Lotta Olsson
föreslår att ungdomsboken ska läggas ner eftersom ungdomar ändå har slutat läsa
(Olsson, 2016). Det låter oroväckande, tänker jag. Har ungdomar verkligen slutat
läsa? Olsson hänvisar till Svenska barnboksinstitutets årsstatistik (2016) som visar
att utgivningen av barnböcker har ökat sedan förra året men att ungdomsbokens
andel minskar, precis som Förläggarföreningens statistik (2016) visar att
försäljningen av barnlitteratur ökar generellt men att försäljningen av
ungdomsböcker minskat med 9,2 % sedan senaste statistiken 2014. 

De senaste larmrapporterna från PISA, Programme for International Student
Assesment (Skolverket 2012) och PIRLS, Progress in International Reading
Literacy (Skolverket 2011) ger även de en dyster bild av svenska ungdomars
läsning. Statistiken i rapporterna säger att elevers läsförståelse har försämrats
drastiskt de senaste åren i jämförelse med andra OECD-länder1 och att svenska
femtonåringar läser allt sämre och allt mindre. 

Olssons krönika kopplar samman ungdomars minskade läsintresse med en
ökad användning av internet och sociala medier. Enligt Statens mediaråds rapport
om ungas medieanvändning (2016) har det digitala teknikinnehavet bland unga
ökat de senaste två åren, särskilt användandet av surfplattor, och den vanligaste
internetaktiviteten för ungdomar mellan 13-18 år är sociala medier. 

Medan vissa skyller den nedslående PISA-statistiken på internet menar andra
att det är skolans fel att barn och ungas läs- och skrivkunskaper har försämrats de
senaste åren (Vlachos, 2014). I regeringens litteraturutredning Läsa för livet från
2013 står det: ”Alla i Sverige ska oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars
och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga
och ha tillgång till litteratur av god kvalitet” (SOU 2013/14:3, s. 22). Det här
rimmar illa med Skolinspektionens beskrivning av den svenska skolan.
Tillsynsrapporten från 2015 visar exempel på skolor med allvarliga brister i
undervisningen där en tredjedel av skolorna visar på brister som hämmar
elevernas möjlighet att nå de nationella målen och kunskapskraven (SOU 01-

1OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. En internationell organisation för utbyte
av idéer och erfarenheter som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med
demokrati och marknadsekonomi, främst i de 34 medlemsländerna (Wikipedia , den svenska versionen, gå
till: OECD ,160505). 
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2015:6905, s. 5). Rapporten visar också på stora skillnader i elevers
kunskapsnivåer mellan olika kommuner och skolor. I Skollagen står det: ”Alla ska
oberoende geografiskt hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika
tillgång till utbildning i skolväsendet” (SOU 2010:800 §8). Rapporten
Friskoleurval med segregation som resultat (2016),  framtagen av Lärarförbundet,
Lärarnas riksförbund och LO, visar att elever med likartad bakgrund hamnar på
samma skolor. En orsak till detta är det kösystem som finns på flera skolor.
Kösystemen bidrar till en segregerad skola där elever med hög socioekonomisk
status gör aktiva skolval, vilket innebär att de hamnar långt fram i kön och
prioriteras i antagningen medan elever med lägre socioekonomisk status hamnar
långt bak i kön och får såldes gå i mindre önskvärda skolor. 

Vad innebär det att den svenska skolan blir allt mer segregerad och ojämlik?
Vilka konsekvenser får det på elevers läsning och hur påverkar det
skolbiblioteken? Enligt Skolinspektionens senaste granskning av grundskolelevers
läsning  används inte skolbiblioteken som den resurs i läs- och skrivundervisning
som Skolinspektionen menar att ett skolbibliotek kan och bör vara (SOU
2011:6488, s. 6). Samtidigt väljer Kulturrådet i sin läsrapport Med läsning som
mål (2015) att rikta fokus mot de olika läsfrämjande verksamheter för barn och
unga som sker utanför skolan på elevers fritid och på folkbiblioteken. Enligt
läsrapporten finns ingen egentlig skillnad mellan hur den läsfrämjande
verksamheten ser ut i och utanför skolan då folkbiblioteken och skolbiblioteken
delvis styrs utifrån ett gemensamt uppdrag; barn och ungas läs- och
skrivutveckling (Andersson 2015, s. 8). 

Hur kommer det sig att skolbiblioteken inte används som en resurs i skolans
läs- och skrivundervisning? Och vad betyder det att Kulturrådet hävdar att det inte
finns några avgörande skillnader mellan hur folkbiblioteken och skolbiblioteken
arbetar läsfrämjande för barn och unga eftersom målen i styrdokumenten delvis är
desamma? 

Det här är frågor som har väckt min nyfikenhet inför skolbibliotekets
betydelse för ungdomars läsning. Min uppsats kommer förmodligen inte ge svar
på alla de frågor jag har men min ambition är att undersöka vilken roll
skolbibliotekariens läsfrämjande verksamhet har för elevers läsning i skolan. För
att göra den här undersökningen har jag valt att titta närmare på högstadieskolors
skolbibliotek och skolbibliotekariers olika förhållningssätt till läsning och
läsfrämjande verksamhet för högstadieelever. 
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Disposition 

Min uppsats börjar med ett bakgrundskapitel där jag redogör för mitt val att
undersöka ungdomars läsning, resonerar kring hur ett skolbibliotek kan definieras
samt ger en kortare redogörelse över begreppet literacy. 

Jag går sedan genom tidigare forskning och litteratur och jag har valt att dela
upp kapitlets avsnitt i tre rubriker; Literacy och skolbibliotek; Normkritisk
pedagogik samt Barn och barnperspektiv. 

 I kapitlet Teori och metod beskriver jag uppsatsens teoretiska och metodiska
utgångspunkter. Den teoretiska delen utgår från socialkonstruktivismen som
teoretisk ram med ett fördjupat fokus på diskurs som social praktik, Bourdieus
teorier om maktpositioner inom det sociala fältet samt literacy som social praktik.
Teoriavsnittet avslutas med en sammanfattande del. I metodavsnittet redogör jag
för hur den empiriska undersökningen har gått till. Avsnittet innehåller en
beskrivning av den kvalitativa forskningsintervjun som metod samt mitt eget
tillvägagångssätt där jag beskriver mina etiska riktlinjer samt transkriberingen av
ljudupptagningen från intervjuerna. 

Slutligen redovisar jag mina resultat av undersökningen i kapitlet Analys och
resultat. Jag har valt att dela in analyskapitlet i fyra avsnitt; Literacy, Skolan,
Normer och Sammanfattning av analys och resultat. Uppsatsen avslutas med en
slutdiskussion och en sammanfattning. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att genom en empirisk studie undersöka vilken
syn skolbibliotekarier har på den läsfrämjande verksamheten för högstadieelever
samt hur skolbibliotekarier förhåller sig till högstadieelevers literacy. Jag har valt
att utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i min analys där jag har som
ambition att synliggöra de normer och värdringar som görs gällande inom
skolbibliotekets sociala praktik. Jag har intervjuat fem skolbibliotekarier från fem
olika högstadieskolor i stockholmsområdet och transkriberingen av dessa
intervjuer är det källmaterial som utgör grunden för uppsatsens analys. Min
förhoppning är således att studien ska ge en fördjupad förståelse av
skolbibliotekariens roll som läsfrämjare för högstadieelever och att min uppsats
kan användas som inspiration och redskap i skolbibliotekets läsfrämjande
verksamhet. 
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Mina frågeställningar är: 

• Vilka föreställningar om literacy och högstadieelevers läsning kommer till

uttryck i skolbibliotekariernas utsagor?  

• Vilken syn har skolbibliotekarierna på sin läsfrämjande roll i relation till

svenskaläraren och litteraturundervisningen? 

• Vilka normer och värderingar kommer till uttryck i skolbibliotekariernas

utsagor? 

• Hur kan skolbibliotekens läsfrämjande verksamhet för högstadieelever

utvecklas? 

Bakgrund

Bakgrundsavsnittet innehåller en kortfattad översikt av ungdomars läsning och
hur den har problematiserats i forskning och rapporter samt en beskrivning av hur
skolbiblioteket som institution har definierats i styrdokument och tidigare
forskning. Avsnittet avslutas med en definition av begreppet literacy och en
beskrivning av hur begreppet kommer att användas i min undersökning. 

Ungdomars läsning
Det finns en hel del forskning om läsfrämjande aktiviteter för barn men den
handlar till stor del om yngre barns läsning (till exempel Hedemark 2011;
Agebjörn & Nilsson 2013; Schmidt 2013). Den forskning om ungdomars läsning
som jag har läst är generellt problematiserande och den visar bland annat att
läsfrekvensen hos barn och unga sjunker under åldern 9-24, vilken är den mest
markanta förändringen inom alla åldersgrupper (Schmidl 2008, s. 31f). Forskning
visar också att elever i årskurs 8 är likvärdiga i sin bedömning av sin egen
läsförmåga med elever i årskurs 3, vilket kan tolkas som att högstadieelever slutar
att reflektera över sin läsning när den tas för given och att deras läsning därför inte
utvecklas ytterligare (Fredriksson & Taube 2012, s. 67). 

Enligt PISA-rapporten (2012) fortsätter femtonåringars läsförmåga
successivt att försämras och 19 av 34 OECD-länder presterar signifikant bättre än
Sverige i  läsförståelse och det är framförallt de lågpresterande eleverna som
tappat mest. Rapporten visar också att resultatutvecklingen för ungdomars
läsförmåga har varit negativ för både flickor och pojkar men att försämringen är
mer signifikant hos pojkar. I en jämförelse med resultaten från 2000 och fram till
2012 har antalet elever inom de högre nivåerna av läsförmåga sjunkit samtidigt
som antal elever inom de lägre nivåerna har stigit. Rapporten menar att en del av

10



förklaringen till svenska ungdomars försämrade läs- och skrivkunskaper går att
finna i samhällets globala, politiska och ekonomiska förändringar (Skolverket,
PISA 2012, s. 154ff). Andelen elever med utländsk bakgrund har ökat, men
rapporten påpekar samtidigt att det är väsentligt att slå fast att detta inte kan
förklara de försämrade resultaten. Skolvals- och friskolereformer har skapat en
segregerad skola där högpresterande och lågpresterande elever skiljs åt samtidigt
som lärares utbildning och arbetssituation försämras. Enligt rapporten har även
läsvanorna hos eleverna förändrats och de läser mindre än tidigare, vilket anses
vara en förklaring till den försämrade läsförmågan. 

Skolinspektionens tillsynsrapport för 2015 visar att det är vanligt att elever
tappar sin motivation under senare delen av grundskolan (Skolinspektionen 2016
s. 16). Enligt rapportens enkätundersökning beskriver åtta av tio femteklassare
skolarbetet som roligt och lustfyllt i jämförelse med elever i nionde klass där
endast hälften av eleverna beskriver skolarbetet på ett liknande sätt. Endast fyra
av tio elever i nionde klass tycker att skolarbetet stärker viljan att lära.   

Samhällets snabba tekniska utveckling nämns ibland oreflekterat som orsak
till ungdomars minskande intresse för läsning och det kan därför vara relevant att
undersöka hur den digitala utvecklingen har påverkat unga människors literacy
och hur skolan och skolbibliotekarier förhåller sig till detta. Nordicoms
medierapport från 2015 visar att dagens unga utvecklar ett mediemönster redan i
tidig ålder. Vid 9-10 års åldern blir internet centralt för ungas medieanvändning
och i början av den prepubertala åldern inleds en period där identitetssökande och
relationsbyggande på sociala medier blir allt viktigare (de Vries 2015, s. 23). I det
här sammanhanget kan det vara värt att nämna att statistiska undersökningar visar
att ett balanserat användande av internet kan ha en positiv effekt på läsning och att
olika medier därför inte bör ställas mot varandra (Carlsson & Johannisson 2012, s.
67). 

Vad är ett skolbibliotek? 
För att undersöka den läsfrämjande verksamheten på skolbibliotek behövs först en
definition av skolbiblioteket som institution. Enligt Kulturrådets rapport Med
läsning som mål (2015) finns det inga tydliga skillnader mellan hur ett
folkbibliotek och skolbibliotek bör arbeta läsfrämjande för barn. Utifrån det
ställningstagandet kan det vara relevant att definiera skolbiblioteket utifrån en
jämförelse med folkbiblioteket. Det som framförallt skiljer ett skolbibliotek från
ett folkbibliotek är att folkbiblioteket är utformat för att möta barn och ungas
behov av information och förströelse på fritiden medan skolbiblioteket är en del
av skolan och en resurs i elevernas undervisning. Skolbiblioteket hör således
samman med skolans mål, läroplan och kursplan. Hur vi sedan väljer att definiera
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vad ett skolbibliotek är beror på vilken position vi utgår ifrån, det vill säga vilka
intressen och drivkrafter som styr. 

De politiska styrdokumenten, Bibliotekslagen (SOU 2013:801) och
Skollagen (SOU 2010:800), säger att alla elever i grundskolan ska ha tillgång till
ett skolbibliotek men några exakta riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas
finns inte. Hur verksamheten bedrivs blir således kommunerna och den enskilda
skolans ansvar. Statistik visar att många kommuner inte har ett fysiskt rum för
skolbiblioteket i sina skolor utan bedriver verksamhet i folkbibliotekets regi.

Kungliga Bibliotekets biblioteksstatistik från 2015 visar att 90  kommuner i
Sverige saknar ett eget skolbibliotek och bemanningen på skolbiblioteken är ofta
låg i relation till de uppgifter de förväntas sköta. Av de 533 skolbibliotek som
finns redovisade i statistiken är 218 bibliotek bemannade med en skolbibliotekarie
och 122 bibliotek är bemannade med en lärare eller en biblioteksassistent (Kungl.
Bibliotekets nationella biblioteksstatistik 2015, s. 18)

Enligt skolinspektionens krav ska: ”skolbibliotekets innehåll vara anpassat
till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning”
(Skolinspektionen 2011, s. 4). Biblioteksforskaren Louise Limberg menar att
synen på skolbiblioteket som ett pedagogiskt verktyg i skolan bör fokusera på
verksamheten snarare än bibliotekets fysiska resurser. Styrdokumentens uttryck
”tillgång till skolbibliotek” bör, enligt Limberg, tolkas som en möjlighet för elever
och lärare att använda biblioteket i samverkan med bibliotekets personal istället
för att fokusera på bibliotekets urval av medier  (Limberg &  Lundh 2013, s. 14).
Studier visar att skolbibliotekariens roll ofta reduceras till en resurs och ett
redskap för lärarna istället för att skolbibliotekarien på eget initiativ utvecklar
egna, självständiga projekt utanför klassrummet (Rydsjö & Elf  2007, s. 170).
Skolbiblioteksforskaren Jenny Henning Ingmarsson menar att skolbibliotekarien
ofta ses som en självklar del av läsundervisningen i skolan men det finns inte
tillräckligt med forskning om skolbibliotekariens specifika kompetenser och
skolbibliotekets läspedagogiska funktion.  Skolbibliotekarier har till exempel ofta
en rik kunskap om aktuell barn- och ungdomslitteratur, något som många
svenskalärare saknar. Henning Ingmarsson skriver: ”om skolbibliotekens
betydelse för elevers läsning stannar vid ett passivt förmedlande av resurser
förminskas skolbibliotekets betydelse för elevers läsutveckling” (Henning
Ingmarsson 2010, s. 52 ). En stor del av den forskning som undersöker elevers
läsning i skolan fokuserar på svenskalärarens position och elevers läsning i
klassrummet (till exempel Molloy 2003; Schmidt 2013; Ulfgard 2015). Jag menar
därför att det finns ett behov av en fördjupad förståelse av skolbibliotekariens
läsfrämjande roll och min ambition är därför att utforska ämnet närmare. 
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Begreppet literacy
Med ett skolbiblioteks läsfrämjande verksamhet syftar jag till alla de aktiviteter
som skolbiblioteket och skolbibliotekarien anordnar i skolan i syfte att skapa
lässtimulans hos eleverna. Ett skolbiblioteks läsfrämjande verksamhet kan således
beskrivas som literacy som social praktik. 

De svenska ordet litteracitet kommer ursprungligen från engelskans literacy,
ett begrepp som traditionellt har kopplats till läs- och skrivförmåga men som idag
har fått en allt vidare betydelse där tal, symboler, texter och bild läses parallellt
(Sandin 2011, s. 139). I den här uppsatsen används det engelska ordet literacy
istället för det svenska litteracitet då engelskans literacy är det vanligast
förekommande i sammanhang där literacy kopplas samman med en social praktik
(till exempel Hedemark 2013; Schmidt 2013; Fast 2011). Pedagogen Carina Fast
menar här att det viktigaste inte är vilket ord som används utan vilken innebörd
användaren väljer att ge begreppet (Fast 2011, s. 40). 

Jag har tidigare hänvisat till de internationella undersökningarna PIRLS och
PISA i inledningen av uppsatsen då deras rapporter har ett brett socialt och
politiskt genomslag och väljer därför att beskriva hur de definierar begreppet
literacy. Både dessa undersökningar utgår från ett specifikt ramverk när de talar
om barn och ungas läsning. PIRLS utgår från det teoretiska ramverket Reading
Literacy 1991, vilket innefattar förmågan att reflektera över det lästa och att
använda sig av det som ett verktyg för att uppnå individuella och samhälleliga mål
(Fredriksson & Taube 2012, s. 23). I PISA definieras literacy som en samling
kunskaper som utvecklas under hela livet och i relation med andra människor.
Läsförmåga beskrivs som en aktiv, avsiktlig och funktionell användning av
läsning i olika situationer för olika syften ( Fredriksson & Taube 2012, s. 25). 

Beskrivningen av barns och vuxnas literacy skiljer sig ofta från varandra. Ett
barns literacy kan beskrivas som olika kommunikativa aktiviteter som till exempel
sagoberättande, sjungande och skrivande. Literacy bör därför inte uteslutande ses
som en teknisk kunskap utan som en social aktivitet och praktik. Att definiera
literacy som en social praktik innebär att den påverkas av den sociala kontexten.
Läsning ur det här perspektivet betyder att läsaren tolkar texten utifrån sin
subjektiva förståelse där individuella erfarenheter och egenskaper påverkar
läsupplevelsen (Sandin 2011, s. 139f). I tidigare forskning om läsning och
skolbibliotek används ofta begreppet literacy utifrån en snäv och mer traditionell
syn, vilket biblioteksforskaren Mats Dolatkhah menar beror på att många
läsfrämjande verksamheter kopplade till skolan fortfarande använder ett
läsbegrepp där fokus ligger på skönlitteratur och den tryckta boken (Dolatkhah
2013, s. 122). 

I den här uppsatsen används begreppet literacy utifrån den bredare
definitionen, något sammankopplat med all den kommunikation som innefattar
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medieanvändning för text, bild, ljud och film. Jag väljer således att definiera
literacy som en social praktik där elevens subjektiva förståelse är en del av en
meningsskapande aktivitet. I avsnittet för teori och metod kommer jag att
återkomma till literacy som social praktik och beskriva närmare hur det kommer
att användas som teoretisk utgångspunkt i min analys. 
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Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogör jag för tidigare forskning och hur dessa
forskningsresultat har relevans för min undersökning. Skolbibliotekens
läsfrämjande arbete kan studeras från olika perspektiv men då mitt syfte med
uppsatsen är att undersöka hur skolbibliotekarien förhåller sig till literacy och
eleven som ett läsande subjekt har jag valt att titta närmare på forskning med
fokus på vuxnas förhållningssätt till barn och barns läsning och hur det kan
påverka den läsfrämjande verksamheten. Avsnittet är indelat i tre kapitel: Literacy
och skolbibliotek, Normkritisk pedagogik samt Barn och barnperspektiv. 

Literacy och skolbibliotek 

Uppsatsens undersökning har tagit inspiration från Mark Dressmans studie
Literacy in the library (1997) och det förekommer en del referenser till Dressman
i uppsatsens analysdel. Dressman har undersökt skolbibliotekariers roller och
förhållningssätt till barns läsning och hur det påverkar utformningen av
skolbibliotekens läsfrämjande verksamhet. Den etnografiska studien fokuserar på
skolbibliotek på tre olika grundskolor i Kalifornien, USA, med elever från olika
socioekonomiska områden. Studien syftar till att undersöka hur skolbiblioteken
kan hjälpa elever att utvecklas till självständiga  läsare där litteraturen kan fungera
meningsskapande. Resultatet visar att skolbibliotekariernas arbetsmetoder i den
läsfrämjande verksamheten och skolans undervisningskultur spelar en mer
avgörande roll för elevers läsning än elevers olika socioekonomiska eller etniska
tillhörighet (Dressman 1997, s. 175). Skolbibliotekarierna i Dressmans studie
hade alla strukturerade och schemalagda läsaktiviteter men endast en av
bibliotekarierna arbetade med läsfrämjande aktiviter som motiverade eleverna till
att bli självständiga och reflekterande läsare. 

För att tydliggöra hur skolbibliotekariernas olika förhållningssätt i
Dressmans studie kan appliceras och jämföras med min egen studie har jag valt att
beskriva olika strategier för läsfrämjande verksamhet utifrån en modell från
Louise Limbergs bok Skolbibliotekets pedagogiska roll - en kunskapsöversikt
(2003). Limberg kopplar här samman skolbibliotekariernas olika arbetsmetoder i
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det läsfrämjande arbetet i Dressmans studie med tre strategier från en modell som
tidigare har används av pedagoger i litteraturundervisning. De tre strategierna är:
det pragmatiska, det traditionalistiska och det emancipatoriska ( Limberg 2002, s.
63; Sandin 2011, s. 141; Rydsjö & Elf 2007, s. 44). I den pragmatiska strategin är
nyttoaspekten central och här är läsningen främst till för att utveckla elevens
ordförråd eller tanken om att eleven ska läsa för att lära. Den traditionalistiska
strategin hävdar att det viktigaste i läsningen är bildning och förmedlandet av
klassiker och kulturarv. Den emancipatoriska strategin kan sägas ha fokus på
barnet som en självständig, reflekterande och kritisk läsare. Dressmans studie
visar att de förhållningssätt som skolbibliotekarien har till den läsfrämjande
verksamheten påverkar hur barnen förhåller sig till skolbiblioteket, läsning och
litteratur. Studien visar också att när skolbibliotekarien förhöll sig pragmatiskt
försökte eleverna utöva motstånd genom att motarbeta och sabotera bibliotekets
regler. Limberg skriver att ”elverna avslöjade skolans läsfrämjande program som
ett bedrägligt sätt från de vuxna att göra arbete till lek” (Limberg 2002, s. 64). När
skolbibliotekarien intog ett traditionalistiskt förhållningssätt anpassade sig barnen
efter arbetsmetoderna, vilket resulterade i att läsningen uppfattades som en del av
skolarbetet och inte som lustläsning. Den skolbibliotekarie som i Dressmans
studie hade ett förhållningssätt som Limberg kopplar samman med den
emancipatoriska strategin gav elverna möjlighet att själva välja vad de ville läsa i
skolbiblioteket. De här eleverna förhöll sig mer öppet och lekfullt till litteraturen,
vilket Dressman menar bottnar i skolbibliotekariens förmåga att se från elevens
perspektiv och sätta barnets rättigheter främst (Dressman 1997, s. 137f; Limberg
2002, s. 63f). 

Dressmans studie visar alltså att när skolbibliotekarien vågar släppa den
fostrande synen på literacy och se eleverna som självständiga läsare med förmåga
att ge uttryck för en egen vilja i läsningen ökar elevernas läslust. En liknande
iakttagelse har gjorts av Åse Hedemark (2011) i studien Barn berättar. En studie
av 10-åringars syn på läsning och bibliotek. Hedemark har på uppdrag av Svensk
Biblioteksförening analyserat intervjuer av barn i 10-årsåldern om deras
upplevelser och erfarenheter av barnbibliotekets lässtimulerande verksamhet.
Studien visar att barn ofta uppfattar bibliotekets lässtimulerande aktiviteter
(bokrecensioner och bokprat) som redovisande och tråkiga. Hedemark menar att
det finns en risk att elever i skolan främst associerar läsning till nytta om
skolbibliotekariernas läsfrämjande arbete främst kopplas till skolarbete
(Hedemark 2011, s. 50). Barnens läslust minskar när barnen upplever läsning som
något som ska presteras snarare än en meningsskapande upplevelse. 

I antologin Skolbibliotekets roller i förändrade landskap beskriver Mats
Dolatkhah (2013) skolans försök att få elever att läsa för nöjes skull som en
paradox då den läsfrämjande verksamheten befinner sig i ett spänningsfält mellan
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frihet och krav där eleven uppmanas att läsa av läslust (Dolatkhah 2013, s. 126).
Den problematiska paradoxen handlar således om hur skolbibliotekarien ska
balansera det pragmatiska förhållningssättet, där en läsfrämjande verksamhet
förknippas med prestationer och tvång, och det emancipatoriska förhållningssättet
som utgår från elevens egna önskemål och läslust (Limberg 2002; Hedemark
2011). Dolatkhah hänvisar till forskning som visar att elevers motstånd i läsningen
inte nödvändigtvis ska tolkas som en kategorisk motvilja för läsning utan snarare
som en protest mot skolbibliotekets traditionella syn på literacy (Dolatkhah, 2013,
s. 128). I uppsatsen Hur fungerar skolbiblioteken? (2015) har Emelie Hallenberg
studerat hur skolbibliotekarier förhåller sig till litteraturförmedling. Studien visar
att den skönlitterära läsningen inte anses lika viktig för eleverna som skolarbetet,
vilket gör att eleverna inte reflekterar och bearbetar den skönlitterära läsningen
tillsammans med någon vuxen. Skolbibliotekarierna i Hallenbergs studie uttrycker
en önskan att elever ska ges möjlighet att uppleva litteraturens egenvärde men
trots detta fokuseras skolbibliotekets litteraturförmedlande till det pragmatiska
förhållningssätt som Limberg kopplar till nyttoaspekten och skolans fostrande roll
(Hallenberg 2015, s. 47). 

Dressmans, Limbergs och Hedemarks forskningsresultat är alla exempel på
hur en aktivt delaktig elev kan få eleven att bli en mer reflekterande och
självständig läsare. Jag har därför valt att undersöka hur skolbibliotekarierna
förhåller sig till elevers delaktighet i den läsfrämjande verksamheten och hur det
kan påverka elevers läsning. Amira Sofie Sandin har i Barnbibliotek och
lässtimulans. Delaktighet, förhållningssätt, samarbete (2011) studerat hur
barnbibliotekens lässtimulerande arbete ser ut och för en diskussion om barn och
ungas delaktighet i olika läsfrämjande verksamheter. Sandin väljer att göra en
skillnad mellan deltagande och delaktighet, där deltagande innebär att barnet
aktivt deltar i en aktivitet men att det fortfarande är en vuxen som bestämmer.
Delaktighet å andra sidan, innebär en möjlighet för barnen att vara med att
påverka och utforma aktivitetens innehåll och syfte (Sandin 2011,  s. 196). 

Elevers delaktighet i en läsfrämjande verksamhet kan således förklaras som
en möjlighet för eleven att själv bestämma över sin läsning. Det handlar inte bara
om vad eleven läser utan hur. Forskning visar att lärare och bibliotekarier gärna
fokuserar barns läsning på skönlitteratur och den tryckta boken och att de kan
uppleva en oro och tveksamhet inför att använda digitala medier i läsfrämjande
syfte. I antologin Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets
omvärld har Anna Lundh (2010) undersökt hur pedagoger förhåller sig till barn
och IKT (information- och kommunikationsteknologi) och studien visar att
pedagoger ofta har en bristande tillit till yngre barns förmåga att använda IKT. De
uttrycker bland annat en oro för att barn ska komma i kontakt med olämplig
information på internet (Lundh 2010, s. 140). En senare studie av Lundh (2011)
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om elevers informationssökning och digitala medier visar att det finns en
föreställning hos vuxna om hur, var och när digitala verktyg bör användas av barn
och unga (Lundh 2011, s. 46). Den här föreställningen baseras på tanken om den
goda barndomen, där traditionell literacy värderas högt, och den moderna
barndomen, det som pågår utanför skolan, som användandet av digitala medier,
värderas lägre. Den moderna barndomen anses otillräcklig och det är därför
skolans uppgift att balansera barnets båda världar genom att tillgodose traditionell
literacy som en del av den goda barndomen.  

Normkritisk pedagogik  

Jag vill undersöka hur skolbibliotekarier förhåller sig till högstadieelever och
högstadieelevers literacy genom att synliggöra de normer och värderingar som
kommer till uttryck i skolbibliotekariernas beskrivning av den läsfrämjande
verksamheten. För att få en fördjupad förståelse av vad normkritisk pedagogik kan
innebära i en skolbibliotekskontext har jag tagit intryck av antologin Normkritisk
pedagogik, Makt, lärande och strategier och Renita Sörensdotters text om hur en
queerteoretisk förankrad pedagogik i skolan kan öppna upp för en normbrytande
undervisning, vilket i sin tur innebär ett mer normkritiskt lärande. För
Sörensdotter innebär ett queerteoretiskt perspektiv inte enbart fokus på genus och
sexualitet, utan även klass, etnicitet, ålder och funktionsförmåga (Sörensdotter
2010, s. 137). Begreppet intersektionalitet definieras här som en samverkan
mellan samhällets olika normer och värderingar i skapandet av inkludering och
exkludering. Sörensdotter menar att begreppet används för att ”kontextualisera
individer eller grupper och visa på de komplexa maktrelationer som skapar våra
livsvillkor och vårt handlingsutrymme” (Sörensdotter 2010, s. 138). All utbildning
och undervisning måste utgå från att pedagogen granskar sin egen normativa
position och hur den påverkar hur vi förmedlar kunskap. Lika viktigt är det att
vara medveten om mottagarens position och hens vilja att lära, vilket innebär att
pedagogen måste vara beredd att släppa på kontrollen över sina egna
föreställningar om kunskapsförmedling och ”skapa utrymme för olika former av
lärande som ger varje student möjlighet att utveckla sitt kritiska tänkande och sin
kunskap” (Sörensdotter 2010, s. 143).  

Jag menar att begreppet normkritik behöver diskuteras och kanske till och
med omdefinieras. Det krävs ett intersektionellt perspektiv för en normkritisk
analys som innebär ett bredare synfält där olika normer och värderingar
synliggörs parallellt. Min ambition är därför att granska hur begreppet normkritik
används i skolbibliotekets läsfrämjande verksamhet, samt vilken innebörd
begreppet har för de skolbibliotekarier som medverkar i min undersökning. 
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    I uppsatsen Olika barn leka bäst? En analys av bibliotekspersonalens tankar
om hbtq-arbete på ett barnbibliotek (2015) undersöker Åsa Abrahamsson hur
bibliotekspersonalen upplever det normkritiska arbetet på  barnavdelningen på ett
folkbibliotek. Studien visar att bibliotekarierna genom bibliotekets hbtq-
certifiering fått möjlighet att aktivt arbeta med att synliggöra den egna
heteronormen för sig själva. Biblioteket har arbetet med särskilda avdelningar för
hbtq-litteratur och att på olika sätt uppmärksamma hbtq-litteratur i till exempel
bokprat. Abrahamsson efterlyser dock samtal och diskussioner mellan
bibliotekarien och besökaren om varför det heteronormativa perspektivet är så
dominerande och vilka konsekvenserna det får för det läsande barnet om nästan
alla böcker handlar om vit heterosexuell medelklass (Abrahamsson 2015 , s. 56). 

I rapporten Normkritik, hbtq och folkbibliotek: Ett försök (2016) resonerar
Sofie Samuelsson kring begreppet normkritik och hur biblioteken kan arbeta
normkritiskt. För Samuelsson handlar normkritik om inkludering och jämlikhet
där fokus ligger på demokrati och mänskliga rättigheter. Ett normkritiskt
förhållningssätt på ett bibliotek innebär, enligt Samuelsson, att reflektera  över: 

◦ Innehållet, det vill säga bibliotekets fysiska rum, hyllor och skyltning, medier,

informationsmaterial, program och annan verksamhet. 

◦ Bemötande, som jag hellre vill kalla samspel, och då gäller det mellan

bibliotekspersonal och användare, samt kollegor emellan. (Samuelsson 2016, s. 13) 

Samuelson reflekterar över hur begreppet normkritik ofta kopplas samman med
genus och hbtq och menar att det är viktigt med ett bredare normperspektiv
eftersom samhällets olika normer påverkar varandra. Samuelssons rapport är en
redogörelse för ett folkbiblioteks utveckling och förändring i samband med en
hbtq-certifiering. Enligt RFSL så ska den utbildning som ligger till grund för en
hbtq-certifiering ha fokus på hbtq-personers villkor men utbildningen har också en
strävan att utgå från samtliga diskrimineringsgrunder och bör därför inta ett
intersektionellt perspektiv (RFSL, hbtq-certifiering,160503). Samuelssons rapport
har ett tveklöst fokus på just heteronormen och tvåkönsnormen, vilket gör att jag
saknar ett bredare normperspektiv där frågor om till exempel klass och etnicitet
sätts i relation till hbtq och genus.  

Anna Jobér har i boken Social klass i skolan (2015) undersökt vilken roll
social bakgrund spelar för relationen mellan lärare och elever i den allt mer
segregerade svenska skolan. Jobér menar att diskurser om talang och begåvning är
starkt sammankopplad till social klass och att vi därför alltid bör reflektera över
hur vi talar om elever från olika bakgrunder. Genom en förändrad syn på
begåvning och talang och med ett normkritiskt förhållningssätt finns möjligheten
att ”utveckla förmågor hos alla elever oavsett bakgrund” (Jobér 2015, s. 67). 
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Lena Martinsson (2008) är inne på samma spår som Jobér när hon undersöker
hur lärare och pedagogers föreställningar om klass och klasskillnader kan påverka
undervisningen och bemötandet av elever i skolan. Studier visar att lärares
förväntningar på skolresultat och skolarbete är högre på barn från
medelklassmiljö, medan barn från socialt utsatta områden förväntas prestera
sämre och vara mindre motiverade. Elever döms på förhand när lärare sorterar
elever utifrån sina egna föreställningar om klass och social bakgrund. På det här
sättet bidrar skolan till att konstruera ett normativt klassperspektiv (Martinsson
2008 , s. 20). 

De amerikanska forskarna Hughes-Hassel & Stives (2015) har i en studie
undersökt hur skolbibliotekarier förhåller sig till ungdomars mångkulturella
bakgrund i den sociala praktiken. Studien visar att skolbibliotekarierna saknar
förmåga att se bortom sin egen normposition, något författarna förklarar som ”the
unconscious tendency to view one’s ethnic or cultural group as centrally
important and to measure all other groups in relation to one’s own” (Hughes-
Hassel & Stives, s. 129-130). En majoritet av de skolbibliotekarier som deltog i
Hughes-Hassel & Stives studie var vita, något som författarna menar kan vara en
orsak till att de inte ansåg att ett reflekterande normperspektiv av skolbibliotekets
verksamhet var av betydelse. En annan orsak kan vara rädsla för kontroversiella
missuppfattningar då tal om etnicitet och mångkulturell bakgrund kan
missuppfattas som rasism. Slutligen nämner författarna avsaknaden av
multikulturella studier och diskussioner om etnicitet och mångfald inom bibliotek-
och informationsutbildningen som en orsak till varför det saknas ett mer
reflekterande intersektionellt normkritiskt perspektiv i skolbibliotekets sociala
praktik (Hughes-Hassel & Stives 2015, s. 131). 

Studier från USA visar också att skolbibliotek inte förmedlar eller
tillgängliggör litteratur utifrån ett mångfalds- och etnokulturellt perspektiv i
tillräcklig stor utsträckning då majoriteten av skolbibliotekets böcker är skrivna av
vita författare och innehåller berättelser med vita huvudkaraktärerna. Det här gör
att många elever upplever att skolbiblioteket inte är en plats för dem. Eftersom
skolbiblioteket främst förmedlar och tillgängliggör den litteratur som de elever
som uppsöker biblioteket efterfrågar är det i första hand litteratur som inte
uttrycker mångfald eller etnokulturella skillnader. På det här sättet fortsätter
skolbiblioteket att inkludera vissa studenter medan andra studenter exkluderas
(Lafferty 2014, s. 207). 

Jag avslutar avsnittet om normer och värderingar med pedagogen Hillevi
Lenz Taguchis (2014) beskrivning av det föränderliga mänskliga subjektet som
visar hur människan bär på flera olika identiteter samtidigt. Lenz Taguchi menar
att en människas subjekt är i ständig förändring. Det betyder att subjektet
oupphörligen konstrueras och rekonstrueras av en själv och av andra. Det här
gäller även eleven som ett lärande subjekt; vem hen är i skolan tillsammans med
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klasskamrater och lärare är förmodligen inte den samma som den hen är på
fritiden tillsammans med  familj och vänner. Människan lär sig således att vara
och att göra subjekt. Ett kvinnligt subjekt skapas genom kunskap om hur en
kvinna tänker, talar och handlar och på samma sätt skapas ett manligt subjekt
genom kunskap om hur en man tänker, talar och handlar. Ett subjekt, menar Lenz
Taguchi, är det samma som ett lärande subjekt och kan således beskrivas som en
föränderlig och ständigt pågående konstruktion av identiteter (Lenz Taguchi 2014,
s. 14). 

Barn och barnperspektiv 

Hur vuxna förhåller sig till barn och barns läsning kan kopplas samman med
samhällets vuxennorm, där den vuxne är överordnad och barnet underordnad.
Barndomsforskaren Gunilla Halldén menar att all forskning om barn och
barndom bör ha som avsikt att ”ge makt åt barnen och att genom forskningen
förändra barns villkor till det bättre” (Halldén 2005, s. 6). Det här perspektivet
grundar sig i särskilda kunskapsteoretiska ställningstaganden, vilka Halldén har
beskrivit i sex påståenden. Jag har valt att lista dessa påståenden då de kan sägas
genomsyra det förhållningssätt som jag har som ambition att utgå från och
reflektera kring i min undersökning. 

•  Barndom måste ses som en social konstruktion och därför får

begreppet barndom sin betydelse endast genom ”sociala
överenskommelser och socialt bestämda regler” (Halldén 2005, s. 6).

• Barn kan inte betraktas som ett neutrum, ett barn är en individ med

ett kön, en etnicitet och en klasstillhörighet. En barndom kan därför
inte ses som något generellt utan den får sin betydelse genom
samhällets normer och värderingar. 

• Barndom ska inte förstås som en transportsträcka mot vuxenlivet,

barnet är redan en hel människa med ett värde i sin egen rätt. James
& Prout (1990) har i sin forskning uppmärksammat hur
Barnkonventionen2 ledde fram till ett nytt barndomsparadigm där
barn kom att ses som handlingskraftiga och kompetenta individer
(Johansson 2010, s. 35). Det handlar om att se barnet som en hel
människa (being) snarare än någon som fortfarande utvecklas för att
bli en hel människa (becomings)  (Halldén 2007, s. 31-32). 

2Barnkonventionen godkändes av FN:s generalförsamling 1989. (Nätverket för Barnkonventionen,
www.barnkonventionen.se ,160320) 
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• Ett barn är inte enbart en mottagare av samhällets normativa

socialisationsprocess utan är från början en social individ delaktig i
skapandet av den egna barnkulturen. 

• Inom barndomsforskningen bör avsikten vara att inta ett

barnperspektiv. Här läggs stor vikt vid att låta barnen själva komma
till tals och att ”genom studier på platser där barnen befinner sig
analysera barnens verklighet såsom den framstår från deras
ståndpunkt” (Halldén, 2005, s.7). 

• En konstruktion av barndom förutsätter en rekonstruktion av

barndom, vilket innebär att barndomsforskningen har en möjlighet
att skapa bättre villkor för barn och unga. 

Halldén (2007) har i Den moderna barndomen och barns vardagsliv studerat
förskolan som social institution och vilka idéer om barndom som formas där.
Enligt studien har samhällets välfärdsinstitutioner en dubbel karaktär där det dels
uppstår möten mellan människor men också möten mellan medborgaren och
organisationen. Halldén menar att det är viktigt att synliggöra hur mötet mellan
barnet  och förskolläraren är ett möte mellan ”en person med viss makt och vissa
befogenheter och en som är i behov av hjälp” (Halldén 2007, s. 100). 

I artikeln Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv definierar
Barbro Johansson (2010) begreppet barnperspektiv som en vuxen människas
försök att se genom barnets ögon för att på så sätt försöka sätta sig in i och förstå
barnets livsvärld. Johansson skiljer på barnets perspektiv och barnperspektiv, där
det förra representerar det individuella barnets syn på världen medan det
sistnämnda betecknar hur den vuxne som auktoritet förhåller sig till barnet i
strävan att ta tillvara barnets intressen. Vidare hävdar Johansson att det yttersta
målet med att inta ett barnperspektiv måste vara att radera begreppet ”barn” som
hon menar endast markerar en underordning i förhållande till begreppet ”vuxen”
och att vi istället bör se världen ur varje individs unika perspektiv (Johansson
2010, s. 24). 

Jag har tidigare talat om att jag vill undersöka vad elevens aktiva delaktighet
har för betydelse i den läsfrämjande verksamheten i skolan. Johansson diskuterar
barnets delaktighet utifrån begreppet empowerment och hänvisar till Ole Petter
Askheims studie om empowerment och barns och vuxnas olika maktpositioner.
Empowerment som begrepp kan innefatta många olika tolkningar men i Askheims
studie utgår begreppet från varje människas rätt till medbestämmande. Johansson
menar att den vuxnes maktposition i förhållande till barnet ”kan kopplas till
teorierna om generationsordning, att det finns en grundläggande strukturell
ojämlikhet som innebär att resurserna är ojämnt fördelade mellan vuxna och barn”
(Johansson 2010, s. 27). 
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Relationen mellan den vuxne och barnet i skolmiljön är präglad av den
obalans i maktpositionerna som både Halldén och Johansson talar om. Johansson
menar att synen på barnet som ett lärandesubjekt är en så stark diskurs att varje
möte mellan barnet och den vuxne kan ses som ett potentiellt tillfälle för
undervisning och fostran (Johansson 2010, s. 31). Jag menar att detta
förhållningssätt, synen på barnet som underordnad, kan göras gällande för all
verksamhet i skolan där maktpositionerna tydligt är uppdelade i binära
oppositioner som vuxen/barn och lärare/elev och är något jag kommer att
återkomma till i analysavsnittet.  
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Teori och metod

Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet beskriver jag de teoretiska och metodiska utgångspunkterna för
min undersökning. Jag har valt att utgå från ett socialkonstruktivistisk perspektiv
som teoretisk ram i min analys där jag tar avstamp i diskurs som social praktik,
Bourdieus klassteorier om maktpositioner inom det sociala fältet samt literacy
som social praktik. Jag har valt att använda teorierna övergripande, vilket betyder
att olika perspektiv och begrepp inom varje teori används som teoretiska redskap i
mitt analysarbete. Inledningsvis beskrivs varje teori mer abstrakt för att
sammanfattningsvis beskrivas mer konkret hur de tillämpas i min analys. 

Socialkonstruktivismen
Socialkonstruktivismens grund bygger på tesen att det inte finns någon oberoende
verklighet att observera och att vår kunskap om verkligheten därför ligger i
språket. Språk och verklighet är ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv alltså det
samma. Kunskap kan således aldrig vara neutral och därför bör benämningar och
kategoriseringar alltid diskuteras och ifrågasättas. Winter Jørgensen & Phillips
menar att socialkonstruktivismen ska ses som den bredare teoretiska kategorin
inom vilka olika språkteorier som poststrukturialismen och diskursanalysen är en
del (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 13). Gemensamt för olika
diskursbegrepp är att de alla syftar på en social praktik som kan kopplas samman
med språkanvändning (Bergström & Boréus 2012, s. 23). Genom språket får vi
information om hur makt och kunskap fördelas mellan olika positioneringar inom
den sociala praktiken. Sociala praktiker kan förklaras som det sätt som
verksamma människor gör saker på, vilket kan vara handlingsmönster, vanor och
konventioner som är mer eller mindre regelstyrda. Diskurser består helt eller
delvis av språkanvändning som en del av en social praktik. Skolbiblioteket är ett
exempel på en social praktik där en analys av diskurs kan fokusera på hur en
skolbibliotekarie talar och rör sig i det fysiska rummet, var och hur eleverna är
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placerade i förhållande till skolbibliotekarien och vilka hjälpmedel som används i
verksamheten. Det handlar med andra ord om de konventioner och regler för hur
människor talar och agerar inom en social praktik och hur det knyts samman med
andra sociala praktiker inom ett samhälle.  

Diskurs som social praktik 
Makt är ett centralt begrepp inom diskursanalys, vilket utgår från tanken om ett
språkligt strukturellt regelsystem där makten fördelas och omfördelas mellan
människor och grupper i samhället (Lenz Taguch 2014, s. 137). Enligt Michel
Foucault ska makten inte förstås som en destruktiv eller förtryckande maktapparat
utan som något ständigt producerande och föränderligt som vi alla är medskapare
till, både i i relation till andra och till oss själva (Lenz Taguchi 2014, s. 137f). Ett
kritiskt förhållningssätt i en diskursanalys har som målsättning att synliggöra
maktrelationer och utifrån ett normativt perspektiv kritisera i ett försök att
förändra samhället (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 8). Lingvisten Norman
Fairclough menar att diskursen bidrar till att skapa vår sociala verklighet men att
den endast utgör en aspekt av den sociala praktiken. En analys av diskurs som
social praktik, en kritisk diskursanalys, kräver därför en sociologisk fördjupad
analys vid sidan av diskursanalysen. Fairclough skriver: 

So, in seeing langugae as discourse and as a social practice, one is commiting
oneself not just to analyzing texts, nor just to analyzing process of production and
interpretation, but to analyzing the relationship between text, processes, and their
social conditions, both the immediate conditions of the situational context and the
more remote conditons of institutional and social structures (Fairclough, 2015, s.
58). 

Enligt Winter Jørgensen & Phillips är en viktig del av Faircloughs kritiska
diskursanalys förändring. Språket är alltid en del av tidigare redan etablerade
diskursiva strukturer och det är utifrån dessa den kritiska diskursanalysen ska
byggas. Den kritiska diskursanalysen fokuserar på två dimensioner: den
kommunikativa händelsen (till exempel en artikel eller en intervju) och den
diskursiva ordningen. En diskursiv ordning kan beskrivas som alla de olika
diskurser som används inom en social institution. Inom en diskursordning finns
olika diskursiva praktiker där tal och text konsumeras och produceras. Den
kommunikativa händelsen kan delas in i tre dimensioner: text, diskursiv praktik
och social praktik. För en kritisk diskursanalys ska samtliga tre dimensioner
finnas med. Det betyder att analysen ska undersöka textens egenskaper, de
produktions- och konsumtionsprocesser som är kopplade till texten samt den
sociala kontext som den kommunikativa händelsen är en del av. Winter Jørgensen
& Phillips menar att den kritiska diskursanalysen har som uppgift att ”klarlägga
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den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de
sociala relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden” (Winter Jørgensen &
Phillips 2000, s. 69). 

I min diskursanalys av skolbibliotek som social praktik utgår jag från skolan
som en diskursiv ordning inom vilken skolbibliotekets läsfrämjande verksamhet
ingår som en diskursiv praktik. Fairclough menar att det inom skolan som social
institution finns flera olika diskurser (till exempel klassrum, rast, bibliotek,
lärarrummet, matsal) där olika sociala roller interagerar (till exempel lärare,
skolbibliotekarie, elev). Den diskursiva praktiken inom ett klassrum synliggör de
sociala rollerna, subjektpositionerna, mellan lärare och elev och det är först när
positionerna intas som någon blir lärare och elev. 

Fairclough menar alltså att det finns en skillnad mellan den diskursiva och
den icke-diskursiva praktiken och för att klarlägga de icke-diskursiva praktikerna
krävs ett sociologiskt perspektiv. Jag vill undersöka vilken påverkan den politiska
och ekonomiska makten har för skolbibliotekets sociala praktik och har därför valt
att använda delar av Pierre Bourdieus teorier om maktpositioner inom det sociala
fältet. 

Maktpositioner inom det sociala fältet 
Sociologen Pierre Bourdieus klassteorier grundar sig på idéen att ett kapitalistiskt
samhälle är ett klassamhälle där klass ständigt reproduceras.  Bourdieu menar att
makten i ett samhälle historiskt sett alltid har varit, och fortfarande är, föränderlig.
Makten i ett samhället kan således beskrivas som maktpositioner inom olika
sociala fält, vilka är uppbyggda av tillskrivna normer och värderingar. Bourdieu
menar att för att förstå makten måste vi undersöka de faktorer ”som bidrar till
denna underkastelse under eliten och reproduktionen av dess maktställning”
(Månson 2015, s. 384). 

Bourdieu har i studier om utbildning använt reproduktionsbegreppet för att
beskriva hur relationen mellan lärare och elev handlar om att överföra det
symboliska kapital som är centralt för en högre social position. Bourdieu menar
vidare att skolan bär på förställningen om en likvärdig utbildning för alla, oavsett
social bakgrund, vilket osynliggör överföringen av samhällets normsystem.
Skolsystemet utgår från medelklass som norm, vilket gör att medelklassens barn
mer eller mindre omedvetet understödjs. Elever från medelklasshem väljer högre
utbildningar och får högre betyg, vilket gör att skolan befäster ”den egna klassens
sociala idé, det sociala uppåtstigandet” (Månson 2015, s. 386). 
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Broadys verktygslåda
Sociologen Donald Broady (1998) har på ett klargörande sätt beskrivit hur
Bourdieus begrepp kan användas som teoretiska verktyg i undersökningen av en
social praktik och jag har därför valt att utgå från dessa definitioner. 

Kapital kan ge uttryck för både symboliska och materiella tillgångar.
Kulturellt kapital kan kopplas samman med språkbruk, finkultur och elitskolor.
Finkultur kan till exempel vara litteratur som beskrivs som klassiker och som
ingår i en litteraturkanon. Socialt kapital kan beskrivas som en persons sociala
kontaktnät, till exempel släktingar,  gamla skolkamrater eller vänner. 

Habitus avser ett system av dispositioner som avgör hur en människa tillåts
orientera sig i den sociala världen. En människas habitus grundar sig således på
livsval och/eller livsstil och fungerar ofta som ett omedvetet handlingsmönster.
Habitus kan också beskrivas som ett förkroppsligat kapital. 

Det sociala rummet är ett system av positioner som intagits av olika sociala
grupper i samhället, till exempel klasser och yrkesgrupper. Bourdieus
undersökning av det sociala rummet kan också beskrivas som klassanalys.  

Fält kan precis som det sociala rummet förklaras som ett system av
positioner. Det sociala fältet uttrycker ett föränderligt område i samhället, till
exempel offentliga platser och institutioner, där olika positioner strider om
gemensamma värden. Varje självständigt fält har sitt specifika kapital och där
fältbegreppet blir ett verktyg för att undersöka hur fördelningen av kapital inom
ett område ser ut. Broady menar att för att ett område ska kunna analyseras som
ett fält krävs att det har en stark autonomi, det vill säga att fältet är självständigt i
förhållande till andra fält (Broady 1998, s. 2). 

Literacy som social praktik  
I ett tidigare avsnitt beskrev jag hur begreppet literacy kan tolkas  på olika sätt och
att jag i den här uppsatsen har valt att definiera literacy som social praktik. Det
betyder att jag använder begreppet som en benämning på allt det som ingår i en
läsfrämjande verksamhet på ett skolbibliotek. Jag har valt att utgå från David
Bartons & Mary Hamiltons definition av literacy som något som betonar
mångfalden av litterära praktiker snarare än enskilda universella attribut och där
literacy som social praktik beskrivs som: 

◦ en process snarare än ett objekt som kan ägas och bytas ut, 

◦ en del av en social praktik, inbäddad i en kollektiv aktivitet, 

◦ ett identitetsverktyg i skapandet av mening och människor, samt 

◦ i ständig förändring genom olika former, från skrift i sten, till papper och digital

skärm (Barton & Hamilton 2012, s.  29.). 3

3Anm. Min översättning. 
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I artikeln What's ”new” in New Literacy Studies? (2003) beskriver Brian Street
hur forskning i New Literacy Studies (NLS) har förändrat vårt sätt att förhålla oss
till literacy och att literacy inte längre kan definieras som en enskild kunskap eller
förmåga utan ska ses som en helhet av en social praktik. NLS definierar literacy
som flera olika litteraciteter samtidigt och begreppet ska alltid tolkas i förhållande
till en kontext, tid och rum, men även i förhållande till olika maktpositioner. Med
maktpositioner menar Street att inom varje social praktik finns någon med makt
att definiera literacy, medan andra inom samma sociala praktik är marginaliserade
och således maktlösa. 

Street redogör för hur forskare utifrån ett socialkritiskt perspektiv har
kopplat samman teorier i NLS med kritisk diskursanalys genom att beskriva olika
diskurser som en central och dynamisk del av människors olika vardagliga
litteraciteter (Street 2003, s. 81). Även Bourdieus klassteorier har applicerats
tillsammans med NLS där Street bland annat hänvisar till Bartlett & Holland
(2002) som menar att literacy som social praktik måste ses ur ett bredare socialt
perspektiv där sambandet mellan sociala strukturer (samhällets institutioner) och
habitus (en persons sociala livssituation) studeras. Bartlett & Holland hävdar att
Bourdieus teorier om habitus kan hjälpa oss att förstå hur literacy som social
praktik ser ut men menar samtidigt att teorierna är ofullständiga för en analys av
NLS då teorierna inte fokuserar tillräckligt på vilken roll den konstruerade
berättelsen spelar. Forskning om literacy i skolan visar att skolans lärare och
pedagoger tenderar att skapa konstruktioner av literacy som begrepp och
identiteter av en läsande elev, till exempel: ”functional illiterates”, ”good readers”
och ”illiterates” (Street 2003, s. 82). Street skriver: ”we should be wary of taking
them at face value, a skepticism that will prove useful as we move towards
applying social litearcy to education in general and schooling in particular” (Street
2003,  s. 82). 

Åse Hedemark (2013) har i en studie undersökt hur synen på barns literacy
tar sig uttryck i läs- och skrivaktiviteter på biblioteken. Studien visar hur
biblioteken tar avstamp i PISA-rapportens statistik över barns bristande
läsförmåga och att biblioteken därför har fokus på barnens bristfälliga
språkkunskaper. Hedemark menar att denna utgångspunkt gör barnet till ett
passivt subjekt som måste förlita sig på att den vuxne, som aktivt subjekt, kan
hjälpa dem (Hedemark 2013, s. 77). Att resonera kring barns literacy utifrån brist
har sitt ursprung i en stark traditionell syn på literacy och läspedagogik något som
har kritiserats av forskare inom NLS. Hedemark menar också, och hänvisar här till
Carina Fast, att det är nödvändigt att skilja på barns och vuxnas literacy då barns
literacy ofta baseras på användandet av populärkultur, vilket ofta förknippats med
låg status inom pedagogiska sammanhang. 
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Pedagogen Catarina Schmidt har i sin doktorsavhandling Att bli en sån som
läser (2013) undersökt vilka läsfrämjande aktiviteter som barn erbjuds för
möjligheten till menings- och identitetsskapande genom texter och skrift (Schmidt
2013, s. 258). Schmidt diskuterar hur literacy i en social praktik ser ut i relation
till makt där barn och ungas olika textbaserade erfarenheter och språkliga resurser
spelar en avgörande roll. Schmidt hänvisar till forskning inom NLS där det
förekommer olika beskrivningar av över- och underordning och där literacy kan
förknippas med låg eller hög status. Literacy kan också beskrivas utifrån termen
dominant literacies, något som värderas högt i samhället och därför fungerar
styrande och reglerande i människors vardag (Schmidt 2013, s. 50). Den
dominerande definitionen av literacy är skolbaserad och har lite att göra med
barns egna textbaserade erfarenheter. Schmidt menar således att literacy handlar
om en förhandling om makt och där ”valet av texter och aktiviteter på många sätt
ställer barn i en beroendeställning till vuxna och utmanar samtidigt vuxnas
personliga investeringar: det som de ser som viktigt och betydelsefullt” (Schmidt
2013, s. 260). 

Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
Min huvudsakliga teoretiska utgångspunkt för analysen är socialkonstruktivismen
och literacy som social praktik där min ambition är att undersöka hur
skolbibliotekarierna förhåller sig till literacy och eleven som läsande subjekt. Här
har jag valt att fokusera på hur definitionen av literacy ser ut och vem som har
makt att definiera literacy. Jag menar att kritisk diskursanalys och Bourdieus
teorier om maktpositioner i det sociala fältet kan ge ytterligare aspekter och
fördjupad förståelse i hur literacy kan konstrueras genom språk och makt. Min
diskursanalys har inspirerats av Fairclough och de kritiska lingvisterna som
betraktar språket som en social konstruktion och ett sätt att beskriva verkligheten
(Ahrne och Svensson 2011, s. 142). Kritiska lingvister ser språket som ett system
av regler baserade på givna antaganden om världen och genom att granska
grammatik och ordval kan vi synliggöra dessa givna antaganden. Enligt Fairclogh
ska en kritisk diskursanalys undersöka ordens värde utifrån tidigare erfarenheter
inom den sociala praktiken, de sociala relationer som kan koppla samman den
sociala praktiken med en diskurs samt de subjekt och sociala identiteter som finns
inom den sociala praktiken (Fairclough 2015, s. 128f). En kritisk diskursanalys
granskar således hur språket används inom en uttalad kontext. Jag använder delar
av den kritiska diskursanalysen parallellt med Bourdieus teorier om
maktpositioner inom det sociala fältet som teoretiska redskap i min analys av
skolbibliotekariernas utsagor för att granska språkets uppbyggnad och
konstruktion i relation med samhällets maktstrukturer. 
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Metodiska utgångspunkter  

Jag har valt den kvalitativa forskningsintervjun som metod för min undersökning
av skolbibliotekariers syn på läsfrämjande verksamhet. Mitt syfte är att undersöka
hur skolbibliotekarier förhåller sig till högstadieelever och högstadielevers literacy
och jag menar därför att det är relevant att låta skolbibliotekarier själva beskriva
sin verklighet. Metodavsnittet börjar med en kortfattad beskrivning av den
kvalitativa intervjuns metoder där jag har valt att utgå från Kvale & Brinkmans
Den kvalitativa forskningsintervjun (2014). Därefter följer en redogörelse av mitt
eget tillvägagångssätt, transkriberingen samt de etiska aspekter jag har tagit
hänsyn till inför och under intervjuerna.  

Intervju som metod 
En kvalitativ forskningsintervju syftar till att generera kvalitativ kunskap genom
beskrivningar av verkligheten i ord, så som den uppfattas av intervjupersonen, i
motsats till kvantitativ kunskap som bygger på siffror och statistik (Kvale &
Brinkman 2014, s. 47). Den kvalitativa precisa beskrivningen och en fördjupad
tolkning av mening kan, enligt Kvale & Brinkman, motsvara den kvantitativa
kunskapens exakthet. Innan intervjutillfället bör forskaren tematisera sin
undersökning genom att formulera sina forskningsfrågor och teoretiskt klargöra
sitt ämne. Det här kräver planering och förberedelse där forskaren bör ställa sig
frågor som: Varför gör jag den här undersökningen? Vad är det jag ska
undersöka? Hur får jag kunskap om ämnet? (Kvale & Brinkman 2014, s.147). 

En viktig aspekt i arbetet med förberedelser av intervjuer är att fundera över
hur många intervjuer som behövs. Kvale & Brinkman menar att antalet intervjuer
beror på undersökningens syfte. Om syftet är att undersöka hur någon eller några
uppfattar världen räcker det med en eller ett par intervjuer. Antalet brukar ligga
kring 5-15 intervjuer och hur mycket tid och resurser en forskare har kan här spela
en viss roll. Kvale & Brinkman betonar dock att flera intervjuer inte
nödvändigtvis leder till en mer vetenskaplig kvalitativ undersökning. 

Nästa steg handlar om att formulera frågor. För kvalitativa metoder är det
viktigt att ställa öppna frågor som besvarar hur något upplevs eller vad något är i
motsats till stängda eller ledande frågor som inte öppnar upp för reflektion och
beskrivningar av fenomen. I ett diskursivt perspektiv är det viktigt att intervjuaren
är uppmärksam på skillnader mellan sin egen och intervjupersonens olika
diskurser, det vill säga deras olika roller och maktpositioner i intervjusituationen,
vilka kan skapa olika förväntningar på intervjun och vad den ska leda till. En
intervju med ett diskursivt syfte kan ”klarlägga de viktiga diskurser som
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människor använder för att etablera sociala band och identiteter” (Kvale &
Brinkman 2014, s. 199) och där intervjupersonen kan beskrivas som en
medforskare. Här läggs tonvikten på samtalet här och nu och det som uppstår i
intervjusituationen snarare än idén om en fast mening. Nedan följer en
genomgång av hur jag har gått tillväga i mina kvalitativa forskningsintervjuer. 

Tillvägagångssätt 
Jag har intervjuat fem skolbibliotekarier på fem olika grundskolor för
högstadieelever som alla är verksamma inom Stockholms län. Jag skickade ut
tjugo förfrågningar via e-post där jag tydligt beskrev syftet med undersökningen
och vem jag var. Jag fick positivt svar från fyra av de skolbibliotekarier som
medverkar i min undersökning, en av skolbibliotekarierna tvekade först då hen
hade ont om tid men bad mig återkomma vid ett senare tillfälle. Då jag inte
lyckats få tag på någon ny intervjuperson skickade jag en ny förfrågan och fick då
ett positivt svar. Flera av de skolbibliotekarier som fick en förfrågan att medverka
i min undersökning valde att avstå eftersom de ansåg att deras skolbiblioteks
läsfrämjande verksamhet var alltför begränsad. 

Jag har valt ett begränsat antal informanter och hade jag haft mer tid hade
jag förmodligen valt att göra fler intervjuer. Jag menar dock att dessa fem
skolbibliotekariers utsagor kan synliggöra viktiga förhållningssätt till
skolbibliotekets läsfrämjande verksamhet som kan vara av betydelse för en
djupare förståelse av skolbibliotekariens roll för högstadieelevers läsning. Det är
samtidigt viktigt att påpeka att det här är en kvalitativ undersökning där det inte
går att dra några generella slutsatser. 

Mina intervjuer gav efterhand insikten om att jag borde ha funderat mer på
hur den sociala praktiken påverkar skolbibliotekariernas förhållningssätt och jag
borde därför lagt lagt ner mer tid på att söka informanter utifrån social kontext. De
socioekonomiska förhållandena i de områden där fyra av informanterna är
verksamma är nu relativt likvärdiga då de alla kan beskrivas som medelklass- eller
övre medelklassområden. Med tanke på min teoretiska utgångspunkt och det
normperspektiv som finns i undersökningen hade det varit önskvärt med en mer
jämlik fördelning av områdenas socioekonomiska förhållanden. 

Samtliga intervjuer gjordes på skolbibliotekariens arbetsplats då det fysiska
rummet spelar roll i ett diskursivt perspektiv och att det därför kan vara av vikt att
ett samtal om hur skolbibliotekarien förhåller sig till det läsfrämjande arbetet sker
i skolbiblioteket. Samtidigt var det ett försök att skapa balans i relationen mellan
intervjuare och intervjupersonen, där jag som forskare och intervjuare redan intar
en maktposition som den kontrollerande och styrande. Intervjun sker på
forskarens villkor, det är forskaren som ställer frågorna och intervjupersonen som
förväntas ge svaren. Om intervjun sker på intervjupersonens hemmaplan kan det
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skapa en känsla av trygghet. På det här sättet tror jag att maktbalansen kan skifta
något under intervjun, vilket jag menar kan skapa förutsättningar för en mer
dynamisk och öppen intervju. 

Intervjuerna varade i  60 minuter, plus/minus tio minuter. Jag utgick från en
intervjuguide (se bilaga) där informanterna fick svara på samma frågor men där
följdfrågorna varierade beroende på informantens svar. 

Transkribering  
Samtliga fem intervjuer är inspelade på min mobiltelefon och sedan överförda till
min dator. Innan jag började transkriberingen bestämde jag mig för att ta med så
mycket som möjligt av ljudmaterialet i transkriberingsmanuset. Jag har sedan
efterhand under arbetet med analysen valt att omarbeta talspråk till skriftspråk
genom att bland annat ta bort pauser, suckar och skratt där det inte har påverkat
innehållet i informanternas utsagor. Vid ett par tillfällen har jag valt att ta bort ord
(till exempel namn och platser) för att skydda informanternas anonymitet. Jag vill
återigen nämna att jag är medveten om hur min roll som tolkare i arbetet med
transkriberingen av ljudupptagningen påverkar det textmaterialet som jag
använder i analysen. Jag menar därför att jag som forskare, intervjuare, skribent
och tolkare är en del av den diskursiva praktiken, något som inte går att bortse
från. 

Transkriberingen av ljudupptagningarna från intervjuerna är det enda
källmaterial som jag har använt i analysarbetet. Vid intervjutillfället fick jag ta del
av tryckt material som används av skolbibliotekarierna i den läsfrämjande
verksamheten, material som jag har läst men som inte kommer att vara en del av
analysen. Vid ett tillfälle skickade jag en kompletterande fråga via mejl till en av
informanterna och fick svar från informanten via e-post. Jag har för tydlighetens
skull hänvisat till e-posten som referens i analysen.  

Etiska riktlinjer 
Jag förklarade redan i den första e-posten jag skickade ut till informanterna att
intervjuerna kommer att ingå i en masteruppsats som en del av masterprogrammet
för bibliotek- och informationsvetenskap på ABM-institutionen vid Uppsala
universitet. I e-posten stod också att medverkan sker anonymt och att inga namn
eller platser kommer att skrivas ut, vilket jag också påminde om vid
intervjutillfället. Informanterna fick även information om att de var en av fem
skolbibliotekarier som medverkade i studien och att samtliga fem
skolbibliotekarier arbetar inom Stockholms län, i övrigt är informanterna
anonyma inför varandra. Innan jag började intervjun frågade jag informanten om
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tillstånd att spela in intervjun på min mobiltelefon och var samtidigt noga med att
förklara att inspelningarna är konfidentiella och kommer att raderas vid studiens
slut. Jag påpekade för samtliga fem informanter att de var välkomna att ställa
frågor  om undersökningen, både innan och efter intervjun.  
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Analys och resultat 

Jag vill börja analysavsnittet med att säga att samtliga fem skolbibliotekarier jag
har träffat och intervjuat för den här undersökningen har visat engagemang och
ambition i det läsfrämjande arbetet för högstadieeleverna på respektive skola. De
har alla utformat olika strategier för att skapa lust och stimulans kring ungdomars
läsning utifrån de förutsättningar de har att förhålla sig till. Min uppgift i analysen
är att jämföra och sammanställa dessa strategier och söka efter eventuella mönster
och underliggande motsättningar som skaver mellan och bakom orden för att på så
sätt synliggöra de normer och värderingar som ligger till grund för informanternas
verksamhet. 

I arbetet med att transkribera och närläsa intervjuerna med informanterna
har jag kunnat avläsa hur vissa ämnen och teman återkommer. Jag har valt att
synliggöra dessa ämnen som jag menar är tydliga och övergripande i samtliga
intervjuer.  De ämnen som jag har valt att lyfta fram i analysen är Literacy, Skolan
och Normer. Dessa ämnen kommer att utgöra analysens tre avsnitt och eftersom
de är så tätt sammankopplade kommer de även att beröra och påverka varandra i
sina separata avsnitt. Tonvikten i analysarbetet ligger framförallt på literacy som
social praktik, vilket betyder att det avsnitt som berör literacy är mer omfattande
än de andra två.  

Nedan följer en beskrivning av de fem skolbibliotekarier jag har intervjuat.
Jag har valt att ta med information om skolbibliotekariens akademiska och
yrkesmässiga bakgrund då jag menar att detta kan spela en roll för hur de förhåller
sig till den läsfrämjande verksamheten. För att skydda informanternas anonymitet
har jag valt att endast skriva ut examen som rör biblioteks- och
informationsvetenskap. Här hänvisar jag till den teoretiska delen av uppsatsen och
till Bourdieus teorier om habitus och det symboliska kapitalet som talar om hur en
människa formas av sina tidigare livserfarenheter. Även ur ett kritiskt diskursivt
perspektiv spelar den sociala kontexten en avgörande roll och jag har därför valt
att kortfattat beskriva skolans antal elever och skolans geografiska position inom
Stockholms län. 
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Informanterna 

Skolbibliotekarie A har en universitetsexamen och har arbetat som
skolbibliotekarie och på sin nuvarande arbetsplats sedan 2007. 

Skola A är en årskurs F-9-skola med ca 750 elever. Skolan ligger i
Stockholms innerstad.

Skolbibliotekarie B har en examen i bibliotek- och informationsvetenskap
och har arbetat som skolbibliotekarie och på sin nuvarande arbetsplats sedan
2010. 

Skola B är en årskurs F-9-skola med ca 545 elever. Skolan ligger i en
kommun i Stockholms län med ca 11 000 invånare.

Skolbibliotekarie C har en universitetsexamen och har arbetat som
skolbibliotekarie och på sin nuvarande arbetsplats sedan 2014. 

Skola C är en årskurs 7-9-skola med ca 450 elever. Skolan ligger i en
kommun i Stockholms län med ca 32 000 invånare.

Skolbibliotekarie D har en examen i bibliotek- och informationsvetenskap och
har arbetat som skolbibliotekarie i nio år och på sin nuvarande arbetsplats sedan
2008. 

Skola D är en årskurs F-9-skola med ca 450 elever. Skolan ligger i ett
ytterstadsområde i Stockholms kommun

Skolbibliotekarie E har en examen i bibliotek- och informationsvetenskap och
har arbetat som bibliotekarie i femton år och på sin nuvarande arbetsplats sedan
2004. 

Skola E är en årskurs 4-9-skola med ca 1300 elever. Skolan ligger i
Stockholms innerstad.  

Literacy 

I analysdelens första avsnitt kommer jag att redovisa hur skolbibliotekarierna
förhåller sig till literacy. Som jag tidigare har berättat i min forskningsgenomgång
och i den teoretiska översikten väljer jag att se begreppet literacy som en del av en
social praktik, vilken i min undersökning är den läsfrämjande verksamheten på det
skolbibliotek där informanten är verksam. Det handlar alltså om samtliga medier
som förmedlas på skolbiblioteket samt de läsfrämjande aktiviteterna som
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skolbibliotekarierna arrangerar. De teman jag kommer att ta upp i min analys av
literacy handlar om hur skolbibliotekarierna förhåller sig till högstadieelevers
läsning, vilka olika genrer och medier som eleverna använder sig av och de olika
aktiviteter som förekommer inom den läsfrämjande verksamheten på
skolbiblioteket. 

 Som jag har nämnt tidigare i uppsatsen beskrivs ungdomars läsning ofta som
problematisk och bristfällig. I samtliga informanter utsagor finns en generell
problematisering av högstadieelevers läsning och då i synnerhet i jämförelse med
yngre elever.  

De är så entusiastiska när de är små. Det där tappar de ju väldigt mycket, ungefär i
femman, sexan. Då försvinner det till stor del och då blir det som två läger. De
som fortsätter att läsa och som då söker fram sina böcker själv till stor del och de
som inte är så intresserade av läsning men som på den här skolan i alla fall
accepterar det de får och läser. Det är en jättestor skillnad, just den här
entusiasmen och viljan. (Skolbibliotekarie B)

Informant B gör här en skillnad mellan yngre och äldre elevers läsning och säger
att yngre elever har en större entusiasm för läsning än äldre elever. Informanten
delar sedan bokstavligen upp eleverna i ”två läger”, de som läser och de som inte
läser, ”läsare” och ”icke-läsare”, men säger samtidigt att eleverna ”accepterar det
de får och läser”. Den här motsättningen finns även i ett annat uttalande där
informant B säger att: ”De är läsare här, även de som inte gillar böcker är läsare”.
Trots att elever på skolan ibland väljer att inte läsa kategoriseras samtliga elever
på skolan som ”läsare”.   

Även informant D menar att det är mer komplicerat att arbeta läsfrämjande
för högstadieelever än för elever på låg- och mellanstadiet. Informanten säger ”Ja,
det är mycket, mycket svårare. Det säger ju folk att det alltid har varit.” Här
upprepar och befäster informanterna något hen har hört tidigare, en förutbestämd
uppfattning om ungdomars läsning som komplicerad och problematisk. Informant
D ger uttryck för en liknande problematik som informant B men hos D syns en
osäkerhet i beskrivningen: 

En del vill ju stoja och stimma och spela fotboll och då får det väl göra det då. Jag
vet inte. Lite uppgivet, kanske. Jag tycker det är väldigt svårt med högstadiet.
Mycket svårt är det. (Skolbibliotekarie D)

Negativa ord som ”uppgivet”, ”Mycket svårt” och ”Jag vet inte” kan här tolkas
som en känsla av osäkerhet och maktlöshet inför den läsfrämjande uppgiften. 

Informant A är mer undersökande i sitt svar: 
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En del ungdomar i 13-14 års åldern som man kanske inte tror läser så mycket när
man ser på ytan eller på deras skolresultat är ju riktiga bokslukare. De använder
verkligen böckerna som eskapism. De älskar att leva sig in i någon annans
kärleksliv eller perfekta familjeliv eller något som de själva inte har. Jag menar,
vem som helst kan vara en läsare. Som man inte ser på dem. Och vem som helst
kan vara en icke-läsare också. Och vem som helst kan ha en termin där de bara
blah - orkar ingenting. (Skolbibliotekarie A)

Precis som de andra informanterna delar informant A upp eleverna i två grupper
men A reflekterar över sina egna föreställningar om att det går att se på eleven om
hen är en läsare eller icke-läsare: ”när man ser på ytan” eller ”på deras
skolresultat”. Här finns en strävan att förhålla sig öppen till eleven som ett läsande
subjekt, ”vem som helst kan vara en läsare”, men informanten ger trots det uttryck
för sin egen kategorisering av elever som antingen ”läsare” eller ”icke-läsare”.
Informanten använder subjektet ”man” istället för ”jag” i sitt resonemang, något
som kan tolkas som att påståendet gäller alla och därför kan läsas som en
opersonlig konstruktion eller en norm. Det här kan också vara ett sätt att
distansera sig från påståendet och från ansvar. Det är inte ”jag” som tycker så här
utan det är ”man”, det vill säga gemene man. 

Informant C är den enda av skolbibliotekarierna som inte tydligt
problematiserar högstadieelevernas läsning och det kan delvis bero på att skola C
är en högstadieskola, vilket gör att C endast ansvarar för högstadieelever i sin
verksamhet. På frågan hur elever på högstadiet läser svarar C: ”Törstigt. Om de
får rätt bok.” Här har informanten en föreställning om att alla läser om de läser
”rätt” bok, något som senare motsägs när informanten beskriver elever som inte är
roade av läsning. Informanten säger då att: ”Det är alltid svårt att få folk att göra
något de inte vill göra. Skolans stora dilemma. Man får göra så gott man kan”. 

För att sammanfatta informanternas syn på högstadieelever som läsande
subjekt så förekommer en generell indelning av elever som ”läsare” och ”icke-
läsare”. Informant B och C beskriver framförallt sina elever som ”läsare”  medan
A och E beskriver sina elever som både ”läsare” och ”icke-läsare”. Hos informant
D beskrivs eleverna överlag som ”icke-läsare”. 

Varför elever på högstadiet läser mindre än elever på låg- och mellanstadiet
beror, enligt informanterna, på att när eleverna kommer upp i högstadiet får de
högre krav på sig från skolan och jakten på ett bra betyg tar allt mer av deras tid.
De menar även att äldre elever ägnar mer tid åt fritidsintressen än yngre elever. 

Eleverna här har ju jättehöga betyg. Vi har ju 260 meritpoäng när de går ut nian
och många är ju väldigt ambitiösa. (Skolbibliotekarie A)

När man är liten så har man inte så himla många … Även om man går på fotboll
så tar ju inte det upp hela livet men går man på hockey när man går i nian då är ju

37



det ganska stort. Det är väl den största grejen. Den största skillnaden.
(Skolbibliotekarie B)

Det är hormoner och det händer grejer med kroppen, man får andra intressen och
får nya kompisar. Man börjar kanske gå ut och festar lite och så. Sen är det
betygshetsen. Nu börjar det bli på riktigt. Nu måste man prestera och gör man inte
det så kan ju det vara jobbigt att man inte hänger med. Så läsningen blir ju bara
något som hänger på där. Något jobbigt. (Skolbibliotekarie E)

Det är ju fullt med allt möjligt i huvudet som inte har med läsning att göra
naturligtvis men samtidigt kanske läsningen kan hjälpa en. Att läsa om andra
människor och deras problem kan ju hjälpa en att hantera sina egna, men det är
svårt. Samtidigt har vi många, vad ska jag säga, på den här skolan har vi många
elever med sociala problem och olika former av svårigheter och väldigt taskiga
betyg i genomsnitt. (Skolbibliotekarie D)

Här menar jag att de socioekonomiska skillnaderna utgör en avgörande faktor för
hur informanterna konstruerar en ”icke-läsande” högstadieelev. Skola A, B och E
ligger alla i medelklassområden eller övre medelklassområden där eleverna till
stor utsträckning kommer från akademikerhem. Skola D ligger i ett
socioekonomiskt utsatt område där eleverna i stor utsträckning kommer från
arbetarhem. Informanterna A, B och E har fokus på högstadieelevernas
tidskrävande jakt på ”jättehöga betyg” och dyra fritidsintressen (hockey) medan
informanten D talar om elevernas ”sociala problem” och ”taskiga betyg”. 

Vi är en av de skolor i Sverige som har högst medel och det är också svårt att få
bra betyg här för lärarna håller inne på betygen så har du höga betyg så är det för
att du är duktig. (Skolbibliotekarie E)

Eleverna här har ju jättehöga betyg. Vi har 260 meritpoäng när de går ut nian och
många är ju väldigt ambitiösa. (Skolbibliotekarie A)

Jag säger att ni måste tänka på att det här protokollet är till för att ni ska övertyga
mig om att ni har läst boken så ni måste vara lite noggranna när ni fyller i. Annars
kan de vara så lata och då vet jag inte om de har läst boken. (Skolbibliotekarie D)

Informant E och A talar om ”ambitiösa” och ”duktiga” elever medan informant D
använder ordet ”lata” i sin beskrivning av eleverna. Jag nämnde tidigare i
forskningsöversikten hur studier visar att diskurser om begåvade elever är starkt
sammankopplade med social klass och det är därför viktigt att reflektera över hur
vi talar om elever med olika sociala bakgrunder (Jobér 2015, s. 66). 

Samtidigt som skolbibliotekarierna ger uttryck för en problematik kring
högstadieelevers läsning så beskriver fyra av skolbibliotekarierna en minskning av
läsfrämjande aktiviteter i grundskolan, där låg- och mellanstadiet har en relativt
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aktiv frekvens av aktiviteter, något som successivt avtar när elverna börjar
högstadiet.

I. Så ni har inga konkreta läsfrämjande aktiviteter för högstadieelever? 
A. Nej. Det har jag ju på lågstadiet. På lågstadiet har jag ju bokpresentationer och
här har vi bestämt att det ska vara öppet hela tiden och då går det inte att gå ut i
alla klasserna. (Skolbibliotekarie A) 

Mitt uttalade fokus med den läsfrämjande verksamheten är egentligen årskurs 4-6
därför att vi har varit två bibliotekarier från början men sen har man skurit ner på
det och för att jag överhuvudtaget ska hinna så är fokus på elever i årskurs 4-6//
…// Sen är det så att biblioteket ligger lite dumt till för årskurs 7-9 eftersom vi
ligger i 4-6-korridoren. När man börjar i 7-9 så går man i andra flygeln. Man har
långt till biblioteket och dessutom har man nästan bara 5 minuters-raster. Så man
hinner inte. //…//Det är de som är mest intresserade som fortfarande kommer
tillbaka. Det är ett litet problem kan man säga. Det är väldigt mycket
mellanstadieelever som är här. (Skolbibliotekarie E)

Från F-klass upp till 7 kommer de en gång i veckan på fasta tider och då har de
biblioteket för sig själva i ungefär en timme. De lånar böcker och jag bokpratar.
För de äldre barnen i åttan och nian så bokar de in när jag ska ha dem på något vis
och då är det ofta så att de ska starta ett projekt eller så. (Skolbibliotekarie B) 

Här talar skolbibliotekarierna om en prioritering av organiserade aktiviteter för
låg- och mellanstadielever. På skola E har eleverna på högstadiet bokstavligen
blivit avskurna från skolbiblioteket genom att deras lokaler är placerade på andra
sidan skolan ”så man hinner inte” till skolbiblioteket. Informant B är tydlig när
hen talar om hur aktiviteterna för de yngre elverna ser ut medan beskrivningen av
aktiviter för årskurs 8 och 9 är mer obestämd: ”.. jag ska ha dem på något vis” och
”starta ett projekt eller så”. Informant C är den enda av skolbibliotekarierna som
arbetar uteslutande med högstadielever och här beskrivs ett tydligare strukturerat
läsfrämjande innehåll med både frivilliga läsaktiviteter på skolbiblioteket och
schemalagd lästid. 

Hur skolbibliotekarierna arbetar läsfrämjande och vilka aktiviter de
använder varierar på de olika skolbiblioteken och där menar jag att det kan vara
intressant att undersöka hur de socioekonomiska skillnaderna mellan skolorna
påverkar. Som jag har visat i tidigare citat så nämner informant D bland annat
elevernas sociala problem och brist i språkförståelse som en förklaring till varför
elever inte vill läsa. Så här berättar D om hur en planerad läsfrämjande aktivitet på
skolbiblioteket kan se ut: 

Vi har en liten tävling där man läser en genre per månad och för varje bok man har
läst så fyller man i ett litet läsprotokoll som jag tycker är ganska bra gjort, inte
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recension eller förhör utan de får tänka lite. Sedan lottar jag ut biobiljetter, böcker
och godis bland läsprotokollen. Det har varit en måttlig framgång men en del
elever har gått igång på det här. //...//Jag har dragit i gång det här i klasserna 4-6
och där går det strålande. Där är de jätteentusiastiska men på högstadiet, nja.
Niorna säger: Biobiljetter, fjolligt. Så där. Sjuorna tycker att det är lite lockande
med den där biobiljetten. Men niorna vill nog inte bli manipulerade. De blir mest
förorättade av det där. (Skolbibliotekarie D)

Det informant D beskriver här påminner om det som Dressman berättar i sin
studie om hur skolbibliotekarier försöker locka elever som inte är ”naturliga
läsare” att läsa genom tävlingar och priser och där målet främst är att få eleven att
läsa så mycket som möjligt, något som ofta resulterar i att eleven gör motstånd
(Dressman 1997, s. 50f). Informant D betonar att lässtimulans för
högstadieeleverna är problematisk: ”Det är ett litet sorgligt kapitel. Det är jätte,
jättesvårt.” Informanten menar att för att få eleverna att läsa överhuvudtaget så
behövs tävlingar och priser: ”En liten muta är aldrig fel” (Skolbibliotekarie D).
Dressman menar att elevernas motstånd handlar om att de har genomskådat den
läsfrämjande strategin där skolan försöker låtsas göra skolarbete till lek och där
elevens motstånd är ett sätt att själva ta makten och styra sitt läsande som ett
aktivt subjekt (Dressman 1997, s. 145). När informant D talar om elevernas
läsning så är språket och ordförståelse centralt.  

Det räcker med språket. Det är mitt syfte. Det är helt överskuggande. Sen tycker
jag att litteraturen har en massa andra funktioner också och det hoppas jag att de
tar till sig men jag behöver inte ens tänka på det för det är så uppenbart att språket
är så otroligt viktigt. (Skolbibliotekarie D)

Skola D är en skola där eleverna talar 24 olika språk och där många av eleverna
går i så kallade förberedande klasser med nyinvandrade barn och ungdomar och
där de flesta talar lite eller ingen svenska alls. Här skiljer sig skola D markant från
de övriga skolorna som inte är flerspråkiga i alls samma utsträckning. Jag menar
att det kan vara relevant att synliggöra den svenska skolans segregation som en
viktig sociologisk aspekt i en analys av literacy som social praktik eftersom det är
sannolikt att det påverkar hur verksamheten på skolan ser ut som helhet. Jag
kommer att återkomma till det här i ett senare kapitel i analysen av normer där jag
undersöker informanternas beskrivningar av elever utifrån klass och social
bakgrund. 

Att se på läsning i första hand som ett sätt för eleven att lära sig ett språk eller
få ett ordförråd är ett perspektiv som länge präglat skolans pedagogik och som
kan kopplas till en traditionell syn på literacy. Jag nämnde också i
forskningsgenomgången hur Limberg kopplar ihop det här synsättet med ett
pragmatiskt förhållningssätt där nyttoaspekten är central (Limberg 2002, s. 63).
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Nyttoaspekten som en central del av den läsfrämjande verksamheten går att finna i
nästan alla skolbibliotekariers utsagor även om det är mer uttalat hos några av
informanterna. I skolorna A, B och C, där de flesta av eleverna kommer från
medelklasshem eller hem från övre medelklass, talar informanterna om läsning
som ”träning” inför framtiden. 

Jag är helt övertygad om att man utökar sitt ordförråd och man behöver ett stort
ordförråd för att ha läsförståelse. Ja, man måste diskutera det man har läst och hur
har någon annan tolkat det men basen är att man har ett stort ordförråd så att man
inte måste slå upp vartenda ord eller hoppa över vart tredje ord och det tror jag att
man får genom att träna mycket läsning. (Skolbibliotekarie A)

Dels det här med ordförråd, att man klarar sig bättre i livet med ett ordförråd, att
man förstår vad folk vill säga till en. Att man kan fylla i en blankett, att man kan
utrycka sig så att folk ser en på ett sätt eller på ett annat sätt. (Skolbibliotekarie C)

Båda informant A och C lyfter fram ordförråd som det viktigaste argumentet för
läsning och deras läsfrämjande verksamhet kan även den kopplas till en mer
traditionell syn på literacy. Informant B uttrycker en önskan att låta elever testa
olika genrer och medier men säger samtidigt att svenskalärarna anser att ”ska man
träna lästräning så måste det vara en skönlitterär bok”. Det är dock viktigt att
påpeka här att att informanterna A, B och C även betonar vikten av
upplevelseläsning och läsning som meningsskapande och lustfyllt för eleven men
nyttoaspekten och den resultatinriktade läsningen lyfts fram som central. En
traditionell syn på literacy har också en stark koppling till kulturarv, kanon och
kvalitativ läsning. Hos informant C syns ett fokus på kvalitativ läsning med en
strävan att bilda eleverna i språk och form. 

I slutet av lektionen så har vi en liten loggbok där jag ger små uppgifter som de
ska skriva varje gång. Som vad är premissen i boken du läser? Kan du beskriva
huvudpersonerna eller vad tror du är författarens budskap? Eller vad tar du med
dig från den här läsningen? Sådana saker kan man prata om. Vad är intrig, vad är
premiss, vad är konflikt. Sådana ord så man får in lite mer sådana tankar också.
(Skolbibliotekarie C)

Här finns en strävan att få eleverna att uppskatta litteratur ut ett intellektuellt
perspektiv utifrån literära och estetiska kvaliteter, något som sedan redovisas i en
loggbok. Den kvalitativa strävan är även tydligt i talet om urval och förmedling av
böcker. Så här berättar C om varför boken Fifty shades of grey inte köptes in till
skolbiblioteket: 

När filmen kom så sa jag att det här är dels en bok som är skitdåligt skriven. Jag
tycker ni kan läsa bättre böcker. Det ska ju inte jag lägga mig i, i och för sig eller
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jo, eller du vet. Men då sa jag att om det är sexet ni vill åt så kan jag tipsa om
andra böcker som är mer välskrivna och som handlar mindre om misshandel och
som inte förstärker otroligt sunkiga könsroller. Det här är inte bara en moralisk
förkastlig bok utan den förstärker saker som är sunkiga och dåliga. Den är dåligt
skriven och det kanske inte ska vara den första sex-boken man läser. Det är inte
sex, det är någonting annat. (Skolbibliotekarie C)

Enligt informant C är Fifty shades of grey inte en bok som eleverna bör läsa.
Orden ”dålig” (uttalas tre gånger), ”förkastlig” och sunkig” används för att
beskriva bokens innehåll. Informant C uttalar dessa omdömen som om det var en
objektiv sanning: ”Det här är inte bara en moraliskt förkastlig bok”, ”Det där är
inte sex det är någonting annat”. Samtidigt finns det en tveksamhet i uttalandet:
”Det ska ju inte jag lägga mig i, i och för sig eller jo, eller du vet.”. 

Så här beskriver informant D  hur urvalsprocessen av litteratur går till: 

D. Jag försöker ju att inte bara välja tramslitteratur men så väldigt genomtänkt är
det inte. 

    I. Nej. Vad är tramslitteratur?
    D. Nej men (skratt). Ja, det var intressant. Ha! Bok-serier som bara är 
   gjorda efter en tv-serie och inte så genomtänkta. Jag köper ju in sådana om eleven
   efterfrågar. Jag köper ju i stort sett allt som de efterfrågar. (Skolbibliotekarie D) 

Att beskriva böcker som baseras på tv-serier som ”tramslitteratur” kan sägas höra
samman med en traditionell syn på literacy där vad som är kvalitativ litteratur är
givet i en litteraturkanon. Det är ett uttryck för skolans problematiserande av
populärkultur som en del av elevens literacy i skolan. Böcker baserade på tv-serier
och filmer ingår inte i skolans syn på literacy som uppfostrande och bildande.
Bibliotekariernas kategorisering av böcker som ”dålig” och ”tramslitteratur” kan
också kopplas samman till det kulturella kapital som Bourdieu menar synliggör
olika maktpositionerna inom ett socialt fält. Skolbibliotekariens överordnade
maktposition, den vuxne i relation till barnet och skolbibliotekarien i relation till
eleven, gör eleven till ett passivt subjekt som behöver fostras in i medelklassens
sociala koder. 
  Dressmans studie (1997) visar att ju mer öppen och tillåtande
skolbibliotekarierna är i sitt förhållningssätt till elevens läsning desto lättare är det
för eleverna att uppleva lust i läsningen. En fri läsning med en aktivt läsande elev
skapar möjligheter för eleven att inta ett mer kritiskt och meningsskapande
förhållningssätt till läsning. Jag menar att detta förhållningssätt går att skönja hos
samtliga informanters beskrivning av läsfrämjande aktiviteter men att det ser olika
ut hos informanterna. 

Informant D beskriver ett samarbetande läsprojekt mellan lärare och
skolbibliotek där skolbibliotekarien, lärare och elever varje år gemensamt läser
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böcker skrivna av årets ALMA-pristagare.4 Det finns ingen redovisande plikt i
form av bokrecensioner eller bokrapporter för eleverna i det här projektet utan det
är fokus på samtal utifrån böckerna. Här beskriver informant D hur den
läsfrämjande aktiviteten ”blir en glädje kring litteraturen” i ett annorlunda
sammanhang. 

Det är något helt annat som händer i diskussionerna. Och lärarna blir så här: Wow,
vilka samtal vi hade! Det har varit jättemånga sådana reaktioner på det här
projektet när de på olika sätt har gripit sig an delar av ALMA. Nej, det har varit
riktigt bra. Det kan jag vara stolt över. Det är klart att det är ju också läsfrämjande
att hela skolan jobbar med någonting gemensamt som har med litteratur att göra.
(Skolbibliotekarie D) 

Det är intressant att se på de positiva ordval informanten gör i beskrivningen av
detta projekt; ”glädje”, ”riktigt bra” och ”stolt”. Beskrivningen står i skarp
kontrast till informantens tidigare negativa beskrivningar av den läsfrämjande
verksamheten; ”mycket svårt”, ”uppgivenhet” och där eleverna beskrivs som
manipulerade och under tvång, något som väcker motstånd. Informanten ger här i
stället uttryck för en positiv känsla i beskrivningen av en läsfrämjande aktivitet
som inkluderar ett nära samarbete med lärare på skolan och där eleverna har en
aktiv och en mer delaktig roll i form av reflekterande samtal om litteratur. 

Informant E beskriver en läsfrämjande aktivitet som anordnas i
skolbiblioteket under elevernas raster en dag i veckan där alla elever på skolan är
välkomna för att pyssla utifrån olika teman. Informanten beskriver det som en
aktivitet som uppmanar elever ”att vara kreativa med både händer och hjärna”och
en önskan att låta eleverna upptäcka att ett skolbibliotek kan vara mer än ”bara
böcker”. Det informant E uttrycker här är en strävan att vidga synen på vad
läsfrämjande verksamhet kan vara genom att låta eleverna utforska sin kreativitet
med hjälp av olika medier och aktiviteter. Men det finns delar i informantens
beskrivning av projektet som skaver. I slutet av aktiviteten så utser
skolbibliotekarien en vinnare bland de elever som deltagit. Den som har den mest
kreativa idéen vinner ett pris: ”en goody-bag med böcker som är skänkta från
olika förlag. Förlag som ger giveaways. Ja du vet, klistermärken och sådant”. 

Jag menar att det finns en risk att syftet med aktiviteten, att skapa läslust och
kreativitet hos eleverna, går förlorad när eleverna måste tävla om priser. Samtliga
informanters utsagor beskriver en skola fylld av krav och elever i ständig jakt på
betyg där tvång och krav leder till minskad läslust. Jag har tidigare beskrivit
forskning som visar hur användandet av priser som lockbete kan ge omvänd effekt
och skapa motstånd istället för kreativitet (Dressman 1997, s. 50f, 78f). Det kan

4ALMA – Astrid Lindgren Memorial Award. Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne som årligen delas ut i
Stockholm under maj/juni. (Wikipedia, svenska versionen, gå till: Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.
160430)
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också vara problematiskt att den läsfrämjande verksamheten i ett skolbibliotek
använder sig av pr-produkter, så kallade giveaways, från kommersiella bokförlag
för att locka elever till läsning då det väcker frågor om på vilka kriterier urval och
förmedling av litteratur baseras. Om bokförlagens försäljningslistor används som
läsinspiration för eleverna på skolbiblioteket finns en risk att annan, mer
marginaliserad, litteratur försvinner. 
    Informant B beskriver en situation där elever visade aktivt motstånd inför ett
traditionellt bokprat på skolbiblioteket och hur hen fick skapa en ny strategi för att
fånga elevernas intresse. 

Jag hade en klass som verkligen totalvägrade att låna böcker. Jag bokpratade och
de kom in och sa att biblioteket var skit. De hatade det verkligen. De var riktigt
elaka. Då bestämde vi att då ska vi sluta att låna böcker, så det släppte vi helt och
hållet. Ingen lånade en enda bok. Så började jag berätta historier för dem istället. //
…// Nästa gång de kom berättade jag en till historia, nästa gång ännu en och så
blev de lugna och tysta efter ett tag. De tyckte det var jättespännande med
berättelserna. När de hade lärt sig att biblioteket var berättelser då kunde jag börja.
De här berättelserna kan ni ta med er hem för de finns i böckerna. För att de skulle
hitta den här kopplingen mellan berättelsen och boken. Då försvann likhetstecknet
mellan boken och läskodning. Att läsa var bara att koda text. Men det är ju inte
det. Det är ju så himla mycket mer i läsning. Det är det här med att hitta en
berättelse. Vara någon annan för en stund, kliva in i någon annans liv och uppleva
andra saker. (Skolbibliotekarie B) 

Informantens beskrivning av hur ett bokprat kan utgå från berättelsen och vad
berättelsen kan ha för betydelse för eleven är ett bra exempel på hur literacy i en
social praktik formas utifrån tid och rum, här och nu. Fokus ligger inte på att
eleven ska läsa för att lära sig något eller bli någon inför framtiden. Jag menar att
det informant B beskriver visar på en lyhördhet inför elevens motstånd. Genom att
släppa den traditionella bokprats-mallen väljer B att närma sig eleverna och skapa
berättelser på elevernas villkor. 

Det är intressant att reflektera över hur informanterna beskriver elevernas
motstånd i den läsning som sker under lektionstid och där läsningen inte är
frivillig. Informant C beskriver att eleverna under lektionstid helst vill ”sitta och
prata” medan den fria läsningen beskrivs som ”mer lugn”. Dressman påpekar i sin
studie att elevens ”prat” kan vara elevens möjlighet att ta makt över det egna
läsande subjektet och visa på en egen vilja (Dressman 1997, s. 78f). Informant B
beskriver det bra här: 

Jag har precis stött på det problemet med sjuorna i bokjuryn för de har fått önska
böckerna helt fritt. De är väldigt trendkänsliga på den här skolan. De vill alltid
bara ha det senaste så i vanliga fall så önskar de bara böcker från det senaste året
ändå. Men nu i ett projekt där de blev tvungna att… tvungna att läsa böcker från
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senaste året då har det blivit som en motvilja mot att läsa, även om de skulle ha
valt de där böckerna annars. Då är det så här: Det är tråkigt, vi får bara välja de här
böckerna. Jamen, ni skulle ju valt dem ändå. Det är jättesvårt för då har de ju gjort
det till en skoluppgift. I deras huvud har de kodat om läsningen. De är läsare, de
tycker om att läsa, men det har blivit en skoluppgift. Ja, det har varit jättesvårt.
(Skolbibliotekarie B) 

Här blir det tydligt hur elevernas motstånd kan kopplas samman med krav från
skolan. Det är som om informanten i sin beskrivning plötsligt får syn på
problemet: ”de blev tvungna (paus) tvungna (upprepning) att läsa”. Informanten
säger att trots att eleverna  är ”läsare” upplevde ett motstånd. När barnen upplevde
läsningen som ”skoluppgift”, något som skulle redovisas inom ett projekt
upplevde de en ”motvilja”.  

Samtliga informanters utsagor beskriver läsfrämjande aktiviteter där eleven
inte är delaktiga i planerandet eller utformandet av aktiviteterna. Här utgår jag
från den definitionen av delaktighet som Sandin (2011) beskriver och där hon gör
en skillnad på barns deltagande och barns delaktighet i sitt diskussionsunderlag
för lässtimulerande projekt. Deltagande innebär att eleven deltar i aktiviteten men
att maktstrukturen mellan barn och vuxen kvarstår. För att eleven ska vara
delaktig krävs en reell möjlighet att kunna påverka och bli lyssnad på. Så här
beskriver informanterna hur högstadieelevernas delaktighet ser ut i den
läsfrämjande verksamheten: 

Alla vet ju om att vill man ha en bok så går man hit så köper jag den på en gång.
Det finns ingen inköpsansvarig annat än jag så jag kan sätta mig vid Adlibris och
köpa den när eleven står där och det gör jag nästan alltid och så kommer den efter
bara nån vecka. (Skolbibliotekarie B) 

Mycket vid inköp. Om eleverna önskar en bok så köper jag in den.
(Skolbibliotekarie C) 

Det finns inga formella aktiviteter där eleverna är delaktiga utan det är väl när
eleverna säger något och man pratar med dem då lyssnar jag ju på dem. Det är inte
så många önskemål jag får så jag kan lugnt köpa in de böcker som önskas.
(Skolbibliotekarie D) 

När det är större evenemang som Världsbokdagen så brukar jag involvera dem så
att de känner att de gör lite saker också och bidrar till aktiviteterna som är där. De
efterfrågar böcker och kommer ibland och frågar: Kan inte bibblan göra det här?
Ibland säger jag ja och ibland hinner jag inte. (Skolbibliotekarie E)

Begreppet delaktighet tolkas av informanterna som en möjlighet för eleverna att
önska böcker som skolbibliotekarien sedan köper in. Ingen av informanterna
beskriver ett läsfrämjande projekt där eleverna själva har initierat aktiviteter och
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där eleverna deltar i planeringen av aktiviteten. Sandin menar att ”Delaktighet är
inte något som innehas eller tilldelas, delaktighet är något som utövas” (Sandin
2011, s.196). För att hävda att eleven har varit delaktig krävs således att eleven
betraktas som ett aktivt läsande subjekt med en möjlighet att själv påverka och
utforma sin verklighet. I informanternas beskrivningarna av elevernas delaktighet
är skolbibliotekarien det enda aktiva subjektet: ”Jag köper in..”, ”Jag lyssnar..”,
”Jag involverar dem...”. Läsfrämjande aktiviteter för barn och unga där
bibliotekarien utgår från barnets bristfälliga kunskap och där barnet blir ett passivt
subjekt som förväntas förlita sig på den vuxne går, enligt Hedemarks studie
(2013), att koppla samman med PISA-rapportens genomslag och där ungdomars
läsning beskrivs som bristfällig. 

För att sammanfatta informanternas syn på den läsfrämjande verksamheten
för högstadieelever så finns det intressanta avgörande skillnader. Informant B och
C beskriver den läsfrämjande verksamheten som strukturerad och välfungerande
medan den hos informanterna A och E beskrivs som sporadisk och ostrukturerad.
Informant D beskriver den läsfrämjande verksamheten som mycket problematisk.

Samtliga informanter ger uttryck för en relativt traditionell syn på de medier
och genrer som förmedlas inom den läsfrämjande verksamheten. Den
skönlitterära, tryckta boken lyfts fram som en självklarhet i beskrivningen av
elevers läsning. Så här säger informant B: 

De jobbar väldigt mycket med den skönlitterära läsningen här men de är väldigt
fria i den skönlitterära läsningen. Nu ska de jobba med deckare då kan alla läsa
olika deckare, bara det är en deckare. (Skolbibliotekarie B)

Här beskriver informant B hur eleverna är ”fria” i den skönlitterära läsningen trots
att de uppenbart måste läsa en skönlitterär deckare. Att elever frivilligt väljer att
läsa skönlitteratur ses som något självklart. Informanten väljer att skilja på
skönlitteratur och kravläsning. 

Jag tycker ju att det är väldigt viktigt att det inte blir läsning lika med läxa lika
med skola utan hos mig hittar de det skönlitterära. Och skönlitteratur är skön
läsning, inte kravläsning. (Skolbibliotekarie B)

Även informant E talar framförallt om skönlitteratur som något självklart i
beskrivningen av till exempel bokprat. I beskrivningen av bibliotekets fysiska
genre-uppdelning låter det så här: 

Där är skönlitteratur och där är facklitteratur och då blir det så att där inne får de
vara lite tystare. Så det enda tysta stället är skönlitteratur-rummet.
(Skolbibliotekarie E)
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Och så här beskriver E hur läslust kan skapas hos elever som inte är roade av
läsning: 

Kanske att se att läsning inte bara är skönlitteratur. Det finns ju jätteintressant
facklitteratur som är lättillgänglig och populärvetenskaplig. Där kanske man kan
nå elever som inte läser så mycket annars. (Skolbibliotekarie E)

Här kopplas ordet ”tyst” ihop med ”skönlitteratur-rummet” för att betona allvaret i
den skönlitterära läsning medan sådana tysthetskrav inte ställs på den delen av
biblioteket där facklitteraturen är placerad. Informanten reflekterar över
facklitteratur som ett allternativ till skönlitteratur och något som kan vara
”jätteintressant” men det går också att tolka beskrivningen av facklitteratur som
något avvikande, för de ”elever som inte läser så mycket”. 

Informant A uppmärksammar ett intresse för facklitteratur hos vissa elever: 

Om de har ett specialintresse kan de börja via faktavägen. De vill läsa någon
biografi kanske eller det finns ju en del som är åt det hållet. De gillar inte det här
med skönlitteratur för de vill gärna att det ska ha hänt på riktigt eller att det är sant
då kan man försöka med biografier och sådant. (Skolbibliotekarie A)

Beskrivningen av facklitteratur och elever som är intresserade av facklitteratur
som något avvikande påminner om det tidigare citatet av informant E. När A
säger att ”… det finns ju en del som är åt det hållet” synliggörs ett förhållningssätt
där elever som gillar facklitteratur avviker från den norm där den skönlitterära
boken är utgångspunkt och facklitteratur ett sidospår. Informant A säger att ”de
kan börja via faktavägen…”, vilket visar att målet med läsningen är
skönlitteraturen. Det här sättet att lyfta fram skönlitteratur som en självklar del i
den läsfrämjande verksamheten kan sägas kopplas samman med det som New
Literacy Studies kallar för dominant litteracies, där en viss typ av läsning
värderas högre än annan läsning och därför fungerar styrande inom skolvärlden
(Schmidt 2013, s. 260). 

Tidigare forskning visar hur skolans lärare och pedagoger ofta har en
negativ inställning till IKT något som delvis bekräftas av mina informanter
(Lundh, 2010; 2011). Här finns en tydlig problematisering av användandet av
digitala medier i läsfrämjande syfte men det finns också tecken på ett
reflekterande över problemet och en vilja till förändring. När jag frågar
informanterna om de använder digitala medier i den läsfrämjande verksamheten
fokuseras svaren främst på e-böckers höga kostnader samt svårigheter med
tillgänglighet. 

Jag har absolut inte råd att köpa in e-böcker eller hänga på det här Epub-
abonnemanget för då skulle hela mitt anslag gå till ett mycket begränsat utbud och
vi har ingen hårdvara. (Skolbibliotekarie A) 
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Nej, det pysslar vi inte med alls här. Vi har ju tillgång till det via folkbiblioteket
men det krävs att eleverna har ett lånekort på folkbiblioteket. (Skolbibliotekarie B)

Jag har inte lagt ner tid eller energi på att köpa in skivor för det är ingen som har
nånting att lyssna på så de kan inte lyssna på dem, vilket är lite sorgligt. Det är
Legimus då. Det finns ju inget som är gratis utan då är det ju till exempel Storytel
som man får köpa om man vill. Men det är ingenting som biblioteket har. Jag har
inte rotat i det heller. Det kanske man borde göra. (Skolbibliotekarie C) 

Vi har ju ingen vettig tillgång till IT på den här skolan på något sätt. Det finns
datorvagnar som lärare lånar in på vissa lektioner och de blir så upprörda för det
tar sån tid att logga in och saker krånglar. Så e-böcker och stimulans att läsa e-
böcker har inte varit aktuellt. (Skolbibliotekarie D) 

Jag har inte e - böcker därför att det är ganska nyligen det har kommit möjligheter
för skolbibliotek att komma in på e-böcker men det är fortfarande ganska dyrt. Så
säger de att det kostar bara 50 kr per elev. Ja, men har man 1300 elever så är det
ganska mycket pengar.  (Skolbibliotekarie E)

 

Ingen av informanterna använder e-böcker som en självklar del i den läsfrämjande
verksamheten. Jag har i föregående avsnitt om tidigare forskning talat om hur
pedagoger inom skolan använder uppfattningen om elevers oförmåga att använda
IKT som ett argument för att inte använda digitala medier i undervisningen.
Digitala medier anses som svårbegripliga och bör därför undvikas att användas
som en del av undervisningen i skolan. Det här förhållningssättet är delvis synligt
hos mina informanter men här syns framförallt ett reflekterande kring den egna
kunskapsbristen och en osäkerhet över hur kunskapen om digitala mediers
tillgänglighet ska förmedlas till eleverna. 
     

Man måste ha ett adobe-konto. Man måste ha ett lånekort med PIN-kod. Ja, det är
vissa handgripligheter. Jag läser jättemycket e-böcker, det har jag gjort sen 2001
så det är inte det att jag tycker det är bökigt. Det går jättesnabbt för mig nu men
jag tycker att det är lite bökigt att lära ett barn. (Skolbibliotekarie A) 

Vi har inte e-böcker. Det kanske är något jag borde ta tag i men jag vet inte hur
det funkar. Vi ingår ju i samma system med dom andra kommunbiblioteken så på
sitt lånekort som är samma här som på huvudbiblioteket så kan dom låna via nätet
så där kan jag ju visa hur man gör men det har inte varit så många som har frågat.
(Skolbibliotekarie C) 

Vi har ganska många elever som reser hem till hemländer på loven och då kan
man ju inte ta med sig så många böcker och då är det verkligen bra med e-
böckerna. Så då har jag försökt uppmana dem att de ska ladda ner i mobilerna.
Lite joxigt är det ju men jag vet att det är elever som har gjort det, men inte så
många. Det är ju inte så lätt faktiskt om man inte förstår instruktionerna. Det är
flera steg. Det går väldigt fort med utvecklingen. Nu har de flesta av våra elever
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smartphone men för tre år sedan var det inte så. Våra elevers föräldrar kan inte
riktigt hjälpa dem heller med att läsa instruktionerna på Stadsbibliotekets hemsida,
hur man gör när man ska ladda ner och Adobe. Det är ett antal steg innan man gör
det första gången i alla fall. Man ska använda rätt webb-läsare och allt vad det är.
Det är lite joxigt och då klarar inte föräldrarna att hjälpa dem med det och då
klarar inte elverna det heller.  (Skolbibliotekarie D)  

Här blir det tydligt hur informanterna problematiserar användandet av digitala
medier i den läsfrämjande verksamhetens och hur förmedlandet av de digitala
medierna till eleverna ska gå till: ”lite bökigt”, ”lite joxigt”, ”jag vet inte hur det
funkar”. Informanterna talar även om skolans och lärarnas ointresse av att arbeta
med digitala medier som en del av problemet. Informant A säger: ”Jag önskar att
eleverna kunde välja mer fritt om de vill lyssna eller läsa i pappersbok eller läsa
på en skärm.” Informanten menar att eleverna är ofria i sitt val av medier och att
det är skolan eller lärarna som avgör vad som används i undervisningen. 

Det är aldrig någon lärare som har frågat om vi kan göra något e-boksprojekt eller
det är aldrig någon lärare som har frågat om jag kan hjälpa dem att låna e-böcker.
För några år sedan tänkte jag ha en bokcirkel med lärare med en e-bok. Det var
ingen som anmälde sig. Jag har tipsat om det varje gång det är Stockholm läser, då
brukar jag tipsa lärare om att nu är det Ivar Lo Johanssons Kungsgatan som är
Stockholm-läser-bok. Den finns som e-bok som ni kan ladda ner den genom att
använda den här koden men det är ju aldrig någon som har frågat om det.
(Skolbibliotekarie A) 

Hos informant A finns också en uppfattning om att digitala medier är skadliga för
elevers sociala tillvaro i skolan. 

Det är mycket problem med mobilerna och nätet. Vi har jättebra WiFi så man
skulle kunna koppla upp mycket enheter men lärarna vill verkligen inte att
eleverna är uppkopplade. Det händer så mycket skit helt enkelt. De filmar
varandra, de filmar lärare, de mobbar varandra. Det går nästan mot att det ska vara
mindre och mindre hårdvara på lektionerna så att säga. (Skolbibliotekarie A) 

Det är intressant att informanten här använder de digitala medierna för att förklara
hur problem med till exempel elevers mobbning på skolan ser ut men utan att
direkt reflektera kring etiska frågor angående elevers empati och medkänsla.
Varför använder elever sociala forum på internet för att mobba varandra? På det
här sättet rekonstruerar informanten ett problem som i grunden handlar om
elevers etik och moral till ett problem om elevers användande av digitala medier.
Det här synsättet kan kopplas samman med idéen om att skolan har ett ansvar att
upprätthålla den goda barndomen där eleven uppmanas att använda mer
traditionella medier och redskap i motsats till den moderna barndomen, som
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utspelar sig under elevens fritid, där eleven förväntas ägna sig åt digitala medier
(Lundh 2011). Samtliga informanter reflekterar över hur användandet av digitala
medier i den läsfrämjande verksamheten skulle kunna förändras men det finns en
osäkerhet över hur den förändringen skulle gå till. Informant B resonerar hur
användandet av digitala medier till exempel skulle kunna gynna de elever som
inte läser så mycket. 

Jag tror att det skulle peppa ganska många i läsningen. Det märker man särskilt på
de som inte är så vana läsare. De gillar ju Legimus väldigt mycket för då kan de
ha med sig sin bok i fickan utan att ha med sig boken. Den finns alltid tillgänglig.
Så det skulle ju vara grymt om man kunde ha det så men inte än i alla fall. Vi har
precis köpt in tvåhundra nya ipads så det kanske kommer. (Skolbibliotekarie B) 

Några av informanterna är skeptiska till användandet av e-böcker men beskriver
en önskan att öka användandet av ljudböcker. 

Det skulle ju vara jättehäftigt om alla kunde få lyssna på saker för det tror jag
många mår bra av. Om man går någonstans eller sitter på bussen. Men det har jag
inte riktigt tagit tag i. Men det är nåt som jag har tänkt att jag borde kolla upp.
(Skolbibliotekarie C)

Jag skulle vilja ha ett ljudboksabonnemang. Storytel vill inte ha med bibliotek att
göra för de vet nog inte hur de ska lösa det här med abonnemang. Vi håller på och
diskuterar med några andra också, men min dröm är att kunna erbjuda
ljudboksmöjligheter där man kan sitta och lyssna. (Skolbibliotekarie E) 

Jag menar att informanternas beskrivning av hur de förhåller sig till digitala
medier i den läsfrämjande verksamheten visar på en viss osäkerhet, vilket jag
menar  kan handla om en upplevelse av att vara fast mellan å ena sidan en vilja till
förnyelse och modernisering och å andra sidan den traditionella idén om skolan
som förebild för elevens goda barndom. Här finns en föreställning om att de
traditionella verktygen för läsning måste prioriteras för att skapa balans i
förhållande till den moderna barndomen som utspelar sig under elevens fritid och
där eleven riskerar att uppslukas av dataspel, appar och sociala medier. 

En annan orsak till varför informanterna uttrycker en osäkerhet i
beskrivningen av digitala medier i den läsfrämjande verksamheten kan vara deras
upplevelse av maktlöshet när det kommer till utveckling och förändring av
skolbibliotekets verksamhet, något jag kommer att undersöka närmare i analysens
nästa avsnitt. 
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Skolan 

I det här analysavsnittet har jag valt att lyfta fram relationen mellan skolan och
skolbibliotekarien då jag menar att den synliggör skolans olika maktpositioner;
hur de ser ut och hur de förhåller sig till varandra. De teman jag kommer att
fokusera på handlar således om hur skolbibliotekarien förhåller sig svenskaläraren
och litteraturundervisningen i svenskaämnet samt hur synen på skolledningen och
de olika styrdokumenten ser ut. 

När jag ber informanterna att beskriva hur den läsfrämjande verksamheten
ser ut så beskriver de en verksamhet som uppenbart är påverkad av
svenskaundervisningen. 

På högstadiet är det ju ganska hårt styrt av svenskämnet. De läser gemensamma
böcker som vi också lånar från medioteket eller cirkulationsbiblioteket. En
klassuppsättning. Lärarna har ett program för hur det ser ut och det programmet
återkommer. Nu har jag lärt mig att det programmet återkommer efter tre år. Så i
Sjuan kör nog alla Ett hål om dagen till exempel. I åttan är det lite olika, lite mer
avancerat. Så då är de ganska fast i det. (Skolbibliotekarie A)

Informant A beskriver här en situation där svenskaläraren styr den läsfrämjande
verksamheten och där skolbibliotekariens roll är underordnad svenskalärarens
roll. ”Nu har jag lärt mig …” säger informanten om hur litteraturprogrammet i
svenskaämnet ser ut, vilket kan tolkas som att skolbibliotekarien här får inta en
position som påminner om elevens. Det är läraren som bestämmer hur och vad
eleverna ska läsa och skolbibliotekarien har inget inflytande över detta. Den sista
satsen, ”Så då är de ganska fast i det”, menar jag visar att informanten önskar att
det såg annorlunda ut men att hen upplever att situationen är ”fast”. Informant A
fortsätter: 

På högstadiet så är det: nu har vi de här lektionerna och man måste göra det här.
Och sen hela sista delen av nian så drillas de för de nationella proven och sen ska
de göra de nationella proven. Det är mycket svårare att få in någon luft i arbetet.
(Skolbibliotekarie A)

Här beskrivs en närmast klaustrofobisk tillvaro för eleven i skolan: ”man måste
göra det här”, i ”nian drillas de för de nationella proven” och det är ”svårare att få
in någon luft i arbetet”. Jag menar att informanten här ger uttryck för en
maktlöshet, både inför elevens underordnade situation och sin egen underordnade
roll inom skolans hierarkiska maktstruktur. 
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Många elever känner att de måste läsa ut boken. Det kanske bygger på att många
lärare gärna vill det. Vi har ju lästid på schemat på högstadiet så den boken man
har då … Man ska helst inte springa ner till biblioteket och byta hela tiden och jag
tror att många elever även på högstadiet lever kvar i det från mellanstadiet att man
måste läsa färdigt och då blir det ju mer på liv och död. Så att det inte blir urtråkigt
i tre veckor. (Skolbibliotekarie A) 

Här är det intressant att se på det ordval som informanten gör för att beskriva
elevens läsning i skolan: ”måste läsa färdigt”, ”på liv och död” och ”urtråkigt”,
ord som signalerar tvång och krav snarare än lust och stimulans. Informanten
fortsätter att berätta hur förmedlandet av litteratur till eleverna kan se ut: 

I Stockholm har vi krav på att sätta läsutvecklingsschema på alla barn. Nu tror  jag
inte man måste göra det på högstadiet längre men de håller på mycket med det på
mellanstadiet. För att vara på de högsta poängen så ska man kunna bolla flera
böcker i huvudet så det försöker jag också tänka på när jag hjälper dem att välja,
att de ska ha enligt det här programmet på svenskan. Ibland använder man lästiden
till att läsa den boken men ibland är det en annan bok, en fritt vald bok som man
ska ha på lästiden och sen ska man ha böcker hemma och då försöker jag liksom
tänka: hur klarar du av att bolla? Ska det vara olika så du inte blandar ihop det i
huvudet? (skolbibliotekarie A) 

Informanten beskriver en situation där det finns ”krav” på att poängsätta elevernas
läsning utifrån ett utvecklingsschema. Här hänvisar informanten till ett politiskt
regelverk som säger att elevernas läsning ska fokuseras på resultat och där det
viktiga är att eleverna samlar poäng och får höga betyg, något som resulterar i att
skolbibliotekariens bokrekommendationer till eleven utgår från tanken: ”hur
klarar du av att bolla”. 

Hur samarbetet med lärarna ser ut varierar kraftigt på de olika skolorna.
Informant A beskriver ett närmast obefintligt samarbete mellan skolbibliotek och
lärare medan informant B och C ger uttryck för ett aktivt och välfungerande
samarbete. 

Det är ju ganska lite samarbete. Det är mest jag som är en serviceinstans. Det är de
som gör planeringen. Hur de tänker arbeta med skönlitteraturen, i vilken takt och
med vilken bok. De frågar mig om jag kan fixa fram det. Ibland frågar de innan
om jag har något boktips eller om jag vet om det finns en klassuppsättning som
inte de kan hitta i katalogen men jag skulle inte säga att det är jättemycket
samarbete utan jag är en serviceinstans för dem. (Skolbibliotekarie A) 

Här fungerar det fantastiskt! De är superengagerade och villiga att samarbeta.//…//
Men hon som jobbade här innan mig hon jobbade stenhårt på att komma in i
klasserna så att det inte bara blir så att: Här sitter jag i mitt bibliotek och ni får
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komma och låna om ni vill. Hon var verkligen så här: Vi ska jobba med böcker!
Så det är verkligen inarbetet här. (Skolbibliotekarie B) 

Jag upplever att vi samarbetar mycket. Hundra procent mer än vad min företrädare
gjorde till exempel. Inget ont om honom men då var biblioteket väldigt slutet, det
fanns ingen kontakt med resten av skolan riktgt. Så där har jag som lärare mer
kunskap om hur skolsystemet funkar. Vad det innebär med betygsättning, vad det
innebär för eleverna. Jag tror jag har en mer skolförankrad roll i och med att jag
har skolbakgrund. (Skolbibliotekarie C) 

Här blir det tydligt hur en skolbibliotekaries uppdrag kan se väldigt olika ut
beroende på vilka förutsättningar som finns på skolan. Informant A beskriver
skolbibliotekariens roll som en serviceinstans där rollen är att passivt förmedla
den litteratur eller de medier som lärarna efterfrågar. Informant B beskriver hur
den skolbibliotekarien som tidigare arbetet på skolan aktivt arbetat för att skapa
ett fungerande samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier och hur det påverkar
skolbibliotekets uppdrag. Informant C beskriver en läsfrämjande verksamhet där
samarbetet mellan lärarna och skolbibliotekarien fungerar väl och hänvisar då till
tidigare erfarenheter som svenskalärare. Informanten säger sig veta ”hur
skolsystemet funkar” och tror därför att hen har lättare att anpassa sig till skolans
rutiner än andra skolbibliotekarier. Informant D beskriver hur samarbetet mellan
skolbiblioteket och lärarna har fokuserat på ordförståelse och det är lärarna och
svenskaundervisningen som styr. 

Jag bedömde att det viktigast under en period var hur lärarna jobbar med
läsförståelsen och då engagerade jag mig väldigt i det. Sen tyckte jag att det går
mig förutan så då har jag den senaste tiden börjat tänka mer på det här med
fritidsläsningen. Kopplingen mellan undervisningen och fritidsläsningen. Som
handlar mycket om hur man kan samverka. Vad i undervisningen spiller över på
fritidsläsningen och vad det har för betydelse för den språkliga utvecklingen som
är så viktig för våra elevers resultat i skolan. (Skolbibliotekarie D)

Informanten reflekterar över hur ett samarbete mellan läraren och skolbiblioteket
med fokus på fritidsläsning kan se ut och lägger vikten på ”den språkliga
utvecklingen”. Enligt informanten är det svenskaundervisningen som måste styra
hur den läsfrämjande verksamheten ska se ut. Fritidsläsningen är sekundär i
sammanhanget och får ta det som ”spiller över” från undervisningen. 

På skola C har eleverna fri lästid i skolbiblioteket på schemat och det verkar
finnas en tydlig uppdelning där litteraturundervisningen i klassrummet sker på
svenskalärarens villkor medan den fria lästiden är skolbibliotekariens ansvar. 
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Vi har ganska många klassuppsättningar men sen finns det väl ingen bestämmelse
runt det utan det brukar vara det som svensklärarna tycker passar för tillfället.
(Skolbibliotekarie C)

Vad eleverna ska läsa under litteraturundervisningen är ”det svenskalärarna tycker
passar”, ”det är upp till svenskalärarna”. 

Informant E beskriver en liknande situation i samarbetet mellan lärare och
skolbibliotekarien: 

På högstadiet egentligen ingenting utan bara om jag blir ombedd. Mitt uppdrag är
att inte gå ut till dem. Så är det nog. Det är väldigt lite inblandning där just på
högstadiet. Bokpratet handlar ju om att väcka intresset för läsning för det är ju ett
pedagogiskt uppdrag där jag spelar på lärarens premisser förstås.
(Skolbibliotekarie E)

Informanten säger här att det pedagogiska uppdraget sker på ”lärarens premisser
förstås”. Skolbibliotekarien intar en position där lärarens roll i den läsfrämjande
verksamheten är överordnad och där skolbibliotekariens position är underordnad.
Ordet ”förstås” kan här tolkas som att informanten menar att detta är i sin ordning.
Läraren har högre status i frågan om elevers läsning i skolan än vad
skolbibliotekarien har, vilket ska ses som något självklart. Här menar jag att
skolbibliotekarierna inte bara accepterar en lägre maktposition inom den sociala
praktiken men att de är med och skapar en hierarkisk maktstruktur inom skolan
där bilden av en skolbibliotekarie som underordnad en svenskalärare konstrueras.

Som jag visade i analysavsnittet om literacy beskriver informanterna en
situation där lärarna till stor del styr valet av medier och genrer i den läsfrämjande
verksamheten. 

Ibland erbjuder jag även en ljudbok till eleverna men där är det lärarna som sätter
stopp. Lärarna vill att eleverna ska ha det här avkodandet, själva tryckta boken,
och då får ju jag rätta mig efter det. Det är ju inte mer med det. Det är ju deras
premisser. (Skolbibliotekarie E) 

Väldigt många lärare tänker att ska man träna lästräning så måste det vara en
skönlitterär bok. (Skolbibliotekarie B)

D. Nu är det lärarnas val de här böckerna och det är ju ingen lärare som väljer
fantasy till exempel.
I.  Vad väljer lärarna? 
D. Ungdomsböcker. Vi har haft nån lärare som har valt klassiker men annars är
det ungdomsböcker och gärna med problem som liknar våra ungdomars med
förort och så och det blir ju lite enahanda. De skulle ju behöva … Det är så olika
på lärare. Den vi har nu som slutar om några veckor hon är lite bredare och lite
mer nyfiken. (Skolbibliotekarie D) 
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Informanterna beskriver en verksamhet där vad, när och hur eleverna läser i
skolan är ”på lärarnas premisser”. Samtidigt finns det enligt skollagen ett tydligt
läsfrämjande uppdrag i rollen som skolbibliotekarie. Hur går det här ihop? När jag
frågar informanterna vad de anser att deras viktigaste uppgift som
skolbibliotekarie är lyfter flera av informanterna fram skolbiblioteket som en
kreativ och lässtimulerande plats och ett alternativ till den kravfyllda
undervisningen i skolan. Så här svarar informant D om vilken uppgift hen anser är
den viktigaste som skolbibliotekarie:

Det är lässtimulansen därför att när min rektor skar ner i biblioteksverksamheten
så sa hon: Det där är läraruppdrag och det där är biblioteksuppdrag. Okej, lärare
som undervisar yngre elever de tänker mycket kring lässtimulans och
fritidsläsning men de klarar inte av det så bra på så sätt att de inte är inlästa på
litteraturen som jag är. Då klarar jag det uppdraget bättre än de gör helt enkelt. Jag
kan vägleda eleverna och prata om böcker och köpa in framförallt. Lässtimulansen
är inte det viktigaste utan läsförståelsen är det viktigaste men läsförståelse är ett
läraruppdrag. Sen har jag hjälpt lärarna i det, att jobba med studiedagar och hur
man kan läsa. Och jag kanske fortfarande i viss mån under lektionstid visar hur
man kan jobba. Men lässtimulansen är ju specifikt mitt uppdrag.
(Skolbibliotekarie D) 

Informanten säger uttryckligen att lässtimulansen är skolbibliotekariens viktigaste
uppdrag men säger samtidigt att ”lässtimulansen är inte det viktigaste utan
läsförståelsen är det viktigaste men läsförståelsen är ett läraruppdrag”. Här gör
informanten en värderingsskillnad mellan lässtimulans och läsförståelse och
värderar således läraren och lärarens läsförståelseuppdrag högre än
skolbibliotekariens läsfrämjande uppdrag. I tidigare kommentarer ger informanten
uttryck för lärarnas överordnade position i det läsfrämjande arbetet då böckerna
under läsningen i klassrummen väljs av lärarna. Informanten ger här uttryck för en
osäkerhet inför den läsfrämjande rollen och kopplar den osäkerheten till
styrdokumenten. 

Det är svårt med bibliotekarieuppdraget på så sätt att det inte finns skrivet
någonstans vad som är vårt ansvar i något styrdokument, om det inte är lokala
styrdokument. (Skolbibliotekarie D) 

Det är alltså skolledningen och varje skolas läroplan som talar om hur
skolbibliotekariens uppdrag ser ut. Informant E menar att det är upp till varje
skolbibliotekarie att själv utforma en verksamhetsplan efter de förutsättningar som
finns på skolan. 
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Här är det så att vill man ha någonting så får man ju själv skriva. Det är ingen

annan som gör det eller som tänker på det utan det skriver man själv. Det blir ett

dokument som givetvis godkänns av pedagogiska ledningsgruppen men sen kan

man ju undra lite. Jag hade nog kunnat skriva vad som helst om det inte lät  allt för

avskräckande så skulle de säga ja till det. (Skolbibliotekarie E) 

Det här stämmer väl överens med informant B:s tidigare beskrivning av hur
skolbibliotekets läsfrämjande verksamhet integrerats i den övriga
skolverksamheten på skola B genom en längre tids engagerat arbete från den
tidigare skolbibliotekarien. 
       Samtliga informanter beskriver en önskan att skolbiblioteket ska kunna vara
en oas i en skola med allt hårdare krav. En plats där elverna har möjlighet att
utveckla sin kreativitet och lust för litteratur. Det är intressant att flera av
informanterna beskriver skolbibliotekariens viktigaste uppdrag med nästan exakt
samma ord. 

Att vara en fast punkt som inte sätter betyg. På nåt sätt är det att jag är en trygg

vuxen som är här i den här lokalen och jag kommer inte sätta betyg på det de

säger, på det de skriver eller på det de väljer att läsa. Det är det viktigaste.

(Skolbibliotekarie A) 

Jag måste vara en vuxen på skolan som inte är en lärare. För det upplever jag är

det som gör att mitt arbete går att utföra. Det handlar ju om det här att man kan

alltid gå hit, man kan fråga om vad som helst, det är alltid hemligt det man säger

till mig. Man kan låna vilken bok som helst utan att jag någonsin andas om det till

din mamma, din syster, din kompis eller till din lärare. (Skolbibliotekarie B)

En vuxen som man känner att man kan prata med utan att behöva tänka hur

kommer det här att påverka mitt betyg. I relationen med läraren så blir det ju en

makt som är konstig och ska man gå och prata med kuratorn så kan det bli en

sådan stor grej om man har något litet problem. Att de känner att de kan prata med

mig och där tror jag att jag fyller en jätteviktig funktion. (Skolbibliotek C)

Här beskriver informanterna hur tillit och trygghet är viktiga element i relationen
mellan skolbibliotekarien och eleven, något som informant B menar är det ”som
banar väg för det läsfrämjande helt och hållet”. Ur det perspektivet är det
intressant att undersöka vilka normer och värderingar som görs gällande i
relationen mellan skolbibliotekarien och eleven och hur det synliggörs i
informanternas beskrivning av begreppet normkritik. 
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Normer 

I analysens avslutande avsnitt undersöker jag vilka normer och värderingar som
synliggörs i skolbibliotekariernas berättelser. Min utgångspunkt är begreppet
normkritik och hur skolbibliotekarierna förhåller sig normkritisk i det
läsfrämjande arbetet.  

När jag ber informanterna berätta hur de förhåller sig till begreppet
normkritik och hur det avspeglas i verksamheten talar samtliga informanter
uteslutande om genus och hbtq. Andra normperspektiv, som till exempel klass,
etnicitet och funktion, kopplas inte samman med begreppet även om dessa
perspektiv berörs vid ett flertal tillfällen i andra sammanhang under intervjun. 

När informant A reflekterar kring normkritik beskriver hen en önskan att
undvika att koppla samman litteratur till kön.  

I mitt huvud så har jag hela tiden ett normkritiskt tänkande. Jag ska inte säga
någonting om att det här är en tjejbok eller det här handlar om homosexuella eller
den här är speciell. Det har jag ju när jag köper in på egen hand och när jag tittar
så där men om någon kommer och frågar mig: Kan vi köpa in fler Gossip Girls så
skulle jag aldrig säga: Nej, det är skräp. Är det någon som vill läsa så vill de läsa.
(Skolbibliotekarie A) 

Informant A säger att det är viktigt att inte uttrycka vad hen egentligen tänker, till
exempel ”det här är en tjejbok”, och är därför uppmärksam på vad hen säger till
eleverna men reflekterar inte över vilka konsekvenserna blir då dessa
benämningar och kategorier används vid inköp. Så här beskriver A hur inköpen
till skolbiblioteket går till: 

A. Jag skulle aldrig erkänna det men att det är så jag vet att det passar alla. 
I. Hur menar du då? 
A. Nej men jag skulle aldrig säga det här är högen med tjejböcker och det här är
högen med killböcker men i huvudet har jag ju ändå så att det ser någorlunda jämt
ut vad gäller utgivning som finns i förhållande till huvudkaraktärens kön och att
det finns representation av hbtq och så. (Skolbibliotekarie A) 

Informanten utvecklar inte betydelsen av ”tjejböcker” och ”killböcker” men
påpekar att det är av betydelse vilket kön huvudkaraktärerna har i böckerna. Det
är viktigt att båda ”tjej” och ”kille” finns representerade som kön. Informanten
förhåller sig till kön utifrån en tvåkönsnorm, vilken begränsar definitionen av
könsidentitet till ”tjej” och ”kille”. Informanten beskriver vidare hur hen har
reflekterat kring hur pojkars läsning på skolan ser ut. 
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Det är så mycket snack om hur pojkar ska läsa. Pojkar som läser mycket sämre
eller har mycket sämre läsförståelse, både på prosa och sakprosa, och alla PISA-
resultat som man ser på statistisk nivå men här har ju jag ganska många läsande
pappor. För det är ju mer än en gång som killar har kommit in och frågat efter
böcker och sen när man frågat: Jaha, vem har tipsat dig om den? Ja, det är pappa.
(skolbibliotekarie A)

Här finns en reflektion kring synen på pojkar som sämre läsare i jämförelse med
flickor och informanten kopplar samman det synsättet med PISA-rapportens
statistik men beskriver i nästa andetag pojkars läsning utifrån den läsande flickan
som norm. När en pojke är intresserad av en bok måste det gå att härleda intresset
för litteratur till en läsande pappa. Skola A är en innerstadsskola där ”läsande
pappor” kan sägas ingå i föreställningen av övre medelklass som en
socioekonomisk klasstillhörighet och där en stor del av eleverna beskrivs som
”läsare”. ”Läsande pappor” kan således också beskrivas som pappor med en
akademisk bakgrund tillhörande en högre social klass. Att informanten kopplar
samman läsande pojkar med läsande pappor kan också vara problematiskt ur ett
hbtq-perspektiv då det inte går att ta för givet att alla pojkar har en pappa. 

Även informanterna D och E beskriver begreppet normkritik utifrån genus
och tvåkönsnormen när de talar om killars och tjejers läsning. Informant D
uttrycker en osäkerhet i förhållande till normkritik och förmedlandet av litteratur. 

D. Jag kommer ju på mig själv hela tiden med det här att jag tror att tjejer vill läsa
böcker om tjejer och att killar vill läsa böcker om killar och eftersom jag är så
otroligt angelägen om att läsningen ska lyckas så är jag ju mycket mer angelägen
om att de överhuvudtaget ska läsa än att våga provocera dem. Alltså är jag feg i
mina bokrekommendationer. Jag försöker tänka på det och ändra på mig men det
är ganska mycket så. 

                          I. Och med feg så menar du att … 
D. Att jag inte väljer något som jag inte vet om de kommer tycka om därför att de
kan bli provocerade av det. Men det kanske vore nyttigt att bli provocerad? Jag
väljer någonting som stryker dem medhårs för jag hoppas att de kommer gilla det
för att det är så viktigt med själva läsningen. Det kanske är fel. Det kanske är att
underskatta eleverna. Jag får väl tänka mer på det. Jag vet inte. Jag tänker på det
men jag tror inte har har någon särskilt god praktik vad gäller att vara normkritisk.
(skolbibliotekarie D) 

Informanten beskriver hur eleverna blir provocerade av litteratur som utmanar
normer och väljer därför litteratur som ”stryker dem medhårs”. Här finns en
uppfattning hos informanten om vad eleven blir provocerad av. Informant E har
ett liknande förhållningssätt där hen beskriver en frånvaro av ett normkritiskt
perspektiv i verksamheten baserad på uppfattningen om att eleverna på skolan
redan är insatta i normkritiska frågor. 
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Jag kanske inte har någon genomtänkt tanke kring det här utan det är mer att: oj,
här var en sån här bok. Den vill jag läsa och berätta om. Sen är det ju så att det här
är ju elever som är ganska medvetna och pratar om såna här saker, tror jag och
tycker att det är viktigt och spännande. (Skolbibliotekarie E) 

Informant D och E resonerar kring normkritik utifrån ett ställningstagande där ett
reflekterande av normkritik inte anses vara relevant för deras elever. När det finns
ett normkritiskt perspektiv i den läsfrämjande verksamheten sker det motvilligt
eller slumpmässigt. Informant B och C uttrycker å andra sidan ett intresse för
genus och hbtq-frågor och talar om normkritik med en reflekterande självklarhet
som inte är synlig hos de andra informanterna. 

Jag brinner för hbtq-rätt till exempel så jag har försökt bredda och har köpt in fler
böcker som har hbtq-tematik. Jag tycker det är viktigt för demokratins skull också.
(Skolbibliotekarie C) 

Jag brinner ju för genusfrågan. Jag är genusvetare i botten också så jag har ju fått

med mig ganska mycket. Jag antar att mitt intresse gör att jag antagligen fortbildar

mig själv ganska mycket utan att jag tänker på det för det är det jag är intresserad

av. (Skolbibliotekarie B) 

Informant C beskriver vidare hur hen har startat en frivillig Jämställdhetsförening
på skolan där informanten träffar elever en gång i månaden för att diskutera
normkritiska frågor. Informant B beskriver hur hen har gjort ett aktivt val att
använda begreppet normkreativ istället för normkritisk då informanten menar att
normkritik syftar till att fokusera på problemen med normer medan normkreativt
handlar om att praktiskt utmana normer. ”Det som är intressant är ju snarare att
alla människor ska på lika villkor finnas representerade som både onda och goda i
litteraturen” (Skolbibliotekarie B). 

Det är alltså en markant skillnad i hur de olika informanterna förhåller sig
och reflekterar kring normkritik. Det här blir även tydligt när jag frågar om
skolbibliotekets hyllsystem och hbtq-litteratur. Fyra av fem informanter har ingen
hbtq-hylla och argumenterar för att inte kategorisera litteratur utifrån sexualitet
(se e-post från skolbibliotekarie D). 

Jag gillar inte riktigt att skylta saker på ett specifikt sätt heller som: Här är vår
hbtq-hylla. Det skulle jag aldrig ha för då skulle det vara som att hit går du om du
vill läsa om det här. Det ska vara som allt annat. Precis som vanligt. 
(Skolbibliotekarie B) 

Vi har regnbågstema i hela biblioteket. Kuddarna, flaggan och regnbågsväggen.
Jag frontar gärna med det för jag tycker det är viktigt. Alla böcker som står där är
inte hbtq-böcker, det är inte någon regnbågshylla för jag vill inte ha någon
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regnbågshylla. Jag tycker inte man ska dela upp böcker på det sättet. Det finns
bättre sorteringsgrunder så det är bara färgmässigt. Men jag har ju sett till att
regnbågen syns på flera ställen av en anledning. Jag tycker det är viktigt att
eleverna ser det. Det är inga konstigheter. Alla är välkomna. (skolbibliotekarie C)

Endast informant E beskriver ett aktivt val att lyfta fram hbtq-litteratur på en
särskild hylla. Informanten berättar att en undanskymd hylla med litteratur om
könsrollsfrågor alltid har funnits i biblioteket och när eleverna frågade efter hbtq-
litteratur valde hen att lyfta fram och synliggöra hyllan som nu står intill sex och
samlevnad-hyllan. Så här beskriver informant A hur hen resonerar kring hyllor
och sortering i skolbiblioteket: 

Det fanns specialhyllor när jag började här. Då fanns det spökböcker och
hästböcker men eftersom vi har ett system som vi är hänvisade till via Stockholms
stad så blev det helt omöjligt att använda det. En hästbok kan handla om kärlek
också. Så det blev jätteråddigt för eleverna att hitta de böckerna. Då petade jag ut
allting. Jag petade ut lättlästa böcker också. För det fanns en Lättläst-hylla också
men det förstod jag inte vitsen med för jag menar ska några elever … Jag kan
förstå på ett sätt. Det finns några skolbibliotekarier som argumenterar för det. Då
vet eleverna och det är lättare för de elever som är läsovilliga att gå till den hyllan.
Men nej, de lättlästa böckerna står också efter författarnas efternamn.
(Skolbibliotekarie A) 

Informanten beskriver ett konsekvent sorteringssystem på biblioteket där de
lättlästa böckerna står tillsammans med övrig litteratur. Det här är också den enda
skolbibliotekarien av de fem som jag har intervjuat som beskriver hur de lättlästa
böckerna är integrerade i den övriga samlingen. Informant C beskriver hur viktigt
det är för eleverna att det finns en hylla med lättlästa böcker då de böckerna är så
centrala i den läsfrämjande verksamheten på skolbiblioteket. ”De utbrytningar jag
har handlar om språknivån. Som den där hyllan, Träna svenska, den är för de
nyanlända. Det är de allra första böckerna för dem att läsa” (Skolbibliotekarie C).
Ingen av de andra informanterna reflekterar över varför de lättlästa böckerna står
på en egen hylla. Informant E beskriver den lättlästa hyllan som ”sorgligt
oorganiserad” och frågar sig: ”Hur ska man ha det med lättläst? Var ska man ha
dem?” Det är intressant att ur ett bredare normkritiskt perspektiv fundera över om
det finns en skillnad mellan att skapa en avvikande hylla med litteratur för elever
med läsnedsättning och en avvikande hylla med litteratur för elever som är
intresserade av hbtq-litteratur. 

Att informanterna inte reflekterar över normer som utgår från funktion,
klass eller etnicitet på ett djupare plan i diskussionen kring normkritik har med
största sannolikhet att göra med att begreppet normkritik i de flesta sammanhang
kopplas samman med just genus och hbtq-frågor. Jag vill lyfta fram andra normer
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eftersom jag menar att olika normer parallellt och tillsammans påverkar och
skapar förutsättningar för samhällets/skolans/bibliotekets maktstrukturer. Ett
intersektionellt perspektiv är därför viktigt för ett demokratiskt förhållningssätt.
Hur talar informanterna om klass och vilka förhållningssätt synliggörs? Jag menar
att informanterna har en reflekterande syn på elevernas olika socioekonomiska
förutsättningar och att informanterna konstruerar eleven som läsande subjekt efter
det. Jag nämnde tidigare i analysavsnittet om literacy hur elever från
medelklassområden  beskrivs som ”läsare” medan eleverna från skolan i det mer
socialt utsatta området beskrivs som ”icke-läsare”. Det kan vara intressant att titta
närmare på informanternas ordval i beskrivningen av skolor och elever i
medelklass- och övre medelklassområden. 

Jag vill gärna ligga lite i framkant just därför att vi har ett sånt kapitalstarkt
område där de faktiskt kan köpa böcker. (Skolbibliotekarie A)

 
De är väldigt trendkänsliga på den här skolan. De vill alltid bara ha det senaste.
(Skolbibliotekarie B) 

Just på den här skolan är de ju väldigt vuxna. Vi har ju elever i fyran som läser
vuxenböcker. (Skolbibliotekarie E)

De läser mycket på den här skolan. De tycker det är roligt att läsa. Och det är ju en
majoritet tjejer på den här skolan//...// så det är mycket läsning. 
(Skolbibliotekarie E) 

Jag menar att när informanterna använder ord som ”kapitalstark” och
”trendkänsliga”, ord som kan kopplas samman med kapitalism och konsumtion,
finns en risk att stereotypa bilder av skolor i övre medelklassområden befästs.
Eleverna beskrivs som vuxna i bemärkelsen ”lika begåvade som en vuxen” där
”vuxen” är norm. Skolan blir en plats där eleverna förväntas leva upp till bilden
av en ”vuxen”, ”kapitalstark” och ”trendkänslig” konsument. Informanten
beskriver samtidigt hur en majoritet av eleverna på skolan är tjejer och kopplar
således samman klass och kön med intresse för läsning. Den här konstruktionen
av klass blir särskilt tydligt i en jämförelse med hur elever på Skola D beskrivs, en
skola som ligger i ett socioekonomiskt utsatt område. 

Vi har ju många elever med sociala problem och olika former av svårigheter och
väldigt taskiga betyg i genomsnitt. (Skolbibliotekarie D)

Det kanske alltid är en stor homofobi på högstadiet men den är ju extra stor här
eftersom det är en väldigt stark religiositet. (Skolbibliotekarie D)
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Ett normkritiskt intersektionellt perspektiv menar att olika normativa
föreställningar samverkar och är tillsammans orsaken till samhällets strukturella
diskriminering. När informant D beskriver eleverna i skola D som elever med
”sociala problem”, ”taskiga betyg” och ”homofobi” riskeras diskriminerande och
generaliserande föreställningar av människor med en lägre socioekonomisk
bakgrund och icke-vit etnicitet 5 att befästas. Tidigare forskning om hur klass
konstrueras i skolan visar att hur vuxna i skolan beskriver elever kan påverka hur
elever bemöts och hur deras kunskap värderas (Martinsson 2008, s. 20). På det här
sättet blir skolan ofrivilligt medskapare i samhällets konstruerande av
klassnormen. Det här blir synligt när informant E, skolbibliotekarie på en
innerstadsskola, beskriver hur hen tolkar betygssystemet på skolor i olika
socioekonomiska områden: ”Jag tror att det är skillnad på ett högt betyg här och
ett högt betyg på en förortsskola”. 

På samma sätt som hur informanterna talar om skolor och elevers olika
socioekonomiska förutsättningar så skiljer sig informanternas utsagor åt i fråga
om mångspråk och etnicitet. En ny rapport från LO, Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund (2016) visar att den svenska skolvalsreformen har skapat en ojämlik
och segregerad skola och att det påverkar kvaliteten på undervisningen, vilket
bekräftas av mina informanter. Så här beskriver informant B hur den segregerade
skolan påverkar den läsfrämjande verksamheten och varför det är viktigt för
eleverna att läsa olika typer av berättelser: 

Det här med att hitta en berättelse, vara någon annan för en stund, kliva in i någon
annans liv och uppleva andra saker. Särskilt som ett sånt här ställe som är ganska
isolerat och där man inte får se så himla mycket annat är andra som är precis som
jag. Då är det ganska viktigt och även spännande att kliva in i någon annans liv.
(Skolbibliotekarie B)  

Skola B ligger i en kommun som statistiskt sett har få utrikes födda svenskar
bland befolkningen. När informant B beskriver kommunen som ett ”ställe som är
ganska isolerat” skulle det kunna tolkas som att hen syftar till kommunens
segregation men någon fördjupning i hur en ”isolerad” skola  påverkar eleverna
och den läsfrämjande verksamheten ges inte. Informant E beskriver hur den
segregerade innerstadsskolan gör att det finns en kunskapsbrist när det kommer
till mångspråksfrågor. 

E. På den här skolan har vi inte mångspråksfrågor överhuvudtaget. 

I. Hur kommer det sig? 

5Begreppet icke-vit etnicitet kopplas här samman med vithetsnormen där vithet är en social konstruktion och
således en skapad maktposition (Rummet; url: www.rummet.se/blog/faq. 160503). 
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E. Därför att man kan säga att det är en innerstadsskola och det är ju inga … Är

man helt nyanländ så kommer man inte på idén att söka in här utan det är väl ofta i

de kretsar där mamma och pappa kanske har gått här när de var små eller man vet

att det är fint eller så där. Så man är redan etablerad i samhället när man kommer

hit. Nu ska vi få en sådan här förberedelseklass till hösten med nyanlända

ensamkommande barn och det är väldigt spännande. Det är en ganska stor

utmaning för en skola som den här som inte alls har jobbat med dom här frågorna.

Det finns ju bibliotekarier som jobbar jättemycket och är asduktiga på det här och

jag har nollkoll där. (Skolbibliotekarie E) 

Informant D har till skillnad från de övriga informanterna stor erfarenhet av att
arbeta med mångspråk och läsfrämjande verksamhet för nyanlända elever. 

Det fattas något språk men de flesta har vi, 24 språk. Ja, det finns väldigt många.

De nyanlända eleverna använder ju i väldigt hög grad böckerna på sina modersmål

men de som är uppväxta i Sverige eller har varit här i fem, sex år de läser inte så

mycket på sina modersmål. Tyvärr, och det gör att jag inte riktigt håller efter det

eller ser till att det finns böcker. Det finns elever som inte bryr sig om att läsa på

sitt modersmål och då har jag heller inte brytt mig om att ta hem böcker.

(Skolbibliotekarie D) 

Det är intressant att ställa de här beskrivningarna bredvid varandra då de
åskådliggör en skarp kontrast mellan skolbibliotekens olika fokus och visar tydligt
hur skolans segregation påverkar informanternas förutsättningar för en
läsfrämjande verksamhet på skolbiblioteket. Informant E reflekterar över
frånvaron av mångspråksfrågor då innerstadsskolan där hen arbetar är allt för
homogen medan informant D uttrycker en uppgivenhet i beskrivningen av det
läsfrämjande arbetet på ytterstadsskolan där elever talar 24 olika språk; ”Det finns
elever som inte bryr sig om att läsa på sitt modersmål och då har jag heller inte
brytt mig om att ta hem böcker”. När informanten säger att elever med ett annat
modersmål än svenska väljer att inte läsa litteratur på sitt modermål och att
skolbiblioteket därför inte bryr sig om att köpa in eller aktivt förmedla böcker på
andra språk än svenska kan det tolkas som att det svenska språket och den svenska
litteraturen prioriteras i den läsfrämjande verksamheten. Tidigare studier av
skolbibliotekets förmedlande av litteratur visar att när skolbibliotekarien främst
köper in den litteratur som efterfrågas av skolbibliotekets besökare upprätthålls en
struktur där vissa elever inkluderas medan andra elever exkluderas (Lafferty
2014). 

63



Sammanfattning av analys och resultat 

Informanternas utsagor om den läsfrämjande verksamheten synliggör ett
problematiserande av högstadieelevers läsning och en indelning av
högstadieelever som ”läsare” och ”icke-läsare”, ett statiskt ställningstagande där
den läsande eleven beskrivs som ett passivt subjekt oförmögen att själv förändra
eller påverka sin position. Informanternas beskrivningar av en högstadieelev är en
konstruktion av högstadieeleven som ett läsande subjekt, vilken här tolkas utifrån
normativa stereotypa bilder av klass. Här finns också avgörande skillnader i
beskrivningarna av hur de läsfrämjande aktiviteterna ser ut på de olika skolorna.
Två av informanterna ger uttryck för välfungerande läsfrämjande aktiviteter
medan övriga beskriver verksamheten som problematisk eller nästintill obefintlig.
Den resultatinriktade läsningen är central när informanterna beskriver syftet med
den läsfrämjande verksamheten där ordförståelse och språkkunskap lyfts fram
som viktiga mål.  Läsupplevelse och kritiskt reflekterande samtal kring litteratur
lyfts fram hos några av informanterna men beskrivs som sekundärt i jämförelse
med det förstnämnda. Gemensamt för samtliga informanters utsagor är frånvaron
av aktiviteter där eleverna själva varit med och utformat och påverkat aktivitetens
innehåll. Vidare ger informanterna uttryck för en traditionell syn på literacy.
Skönlitteratur och den tryckta boken ses som en självklar del i den läsfrämjande
verksamheten medan IKT problematiseras och beskrivs som obefintlig i elevernas
läsning. 

När informanterna beskriver relationen till lärare och skolledning så ger
informanter uttryck för en osäkerhet i hur samarbetet bör fungera. Här synliggör
informanternas utsagor hur skolbibliotekariens maktposition är underordnade
inom skolsystemet, vilket kan skapa en osäkerhet över hur skolbibliotekariens roll
ser ut. Endast två av informanterna ger uttryck för ett väl fungerande samarbete
mellan lärare och skolbibliotek. Dessa informanter beskriver hur deras skolor
aktivt har arbetat med att integrera skolbiblioteket i undervisningen under en
längre tid. 
     I informanternas utsagor angående normkritik synliggörs en tydlig skillnad
mellan informanternas olika förhållningssätt. Två av informanterna ger uttryck för
ett starkt engagemang för normkritiska frågor, vilket står i kontrast till de övriga
informanternas relativt ljumma engagemang. Samtliga informanter kopplar
samman normkritiska-frågor med genus och hbtq och nämner inte andra
perspektiv som funktion, klass eller etnicitet. Analysen avslutas med fokus på
klass och etnicitet där informanternas utsagor synliggör hur deras olika
förhållningssätt till literacy, skolan och normer är starkt påverkad av deras
förhållningssätt till den segregerade skolan och de socioekonomiska
förhållandena, något som bidrar till konstruktionen av en högstadieelev. 
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Slutdiskussion

Min ambition med den här uppsatsen har varit att synliggöra skolbibliotekariers
förhållningssätt till läsfrämjande verksamhet för högstadieelever och
högstadieelevers literacy. Genom att intervjua fem skolbibliotekarier på fem olika
grundskolor i Stockholms län vill jag undersöka vilka normer och värderingar
som kommer till uttryck i skolbibliotekariernas utsagor och hur det påverkar
skolbibliotekets läsfrämjande verksamhet. Min teoretiska utgångspunkt i analysen
av intervjuerna är socialkonstruktivistiskt där  den kritiska diskursanalysen har
använts som ett teoretiskt redskap. Jag utgår från grundtesen att ett skolbiblioteks
läsfrämjande verksamhet går att beskriva utifrån begreppet literacy som social
praktik och jag har därför valt att använda literacy som social praktik som
ytterligare ett teoretiskt perspektiv. Den kritiska diskursanalysen och literacy som
social praktik kräver en mer sociologisk teoretisk utgångspunkt då en analys av
maktpositioner  inom en social praktik kan synliggöra samhälles maktstrukturer.
Jag använder därför Bourdieus klassteorier om maktpositioner inom det sociala
fältet parallellt med diskurs och literacy som  social praktik. Jag menar att ingen
av dessa teorier är tillräcklig var för sig i den här undersökningen men att de
tillsammans kan synliggöra hur makt och språk hänger samman och hur det
påverkar skolbibliotekariernas förhållningssätt till läsfrämjande aktiviteter för
högstadieelever på grundskolan. 

   Det empiriska intervjumaterial som ligger till grund för min analys visar på
en relativt homogen syn på skolbibliotekets läsfrämjande verksamhet och där
skolbibliotekariernas förhållningssätt kan sägas höra samman med olika
diskurser. De diskurser som jag lyfter fram i analysens olika delar har jag valt att
benämna läsdiskursen,  skolbibliotekariediskursen och normkritikdiskursen. Dessa
diskurser är nära sammankopplade och berör och påverkar varandra. Med
avstamp i Faircloughs  kritiska diskursanalys väljer jag att se ett skolbiblioteks
läsfrämjande verksamhet som en diskursiv praktik där skolan som social
institution ska ses som den diskursiva ordning inom vilka flera diskursiva
praktiker samspelar. Den enskilda diskursiva praktiken innehåller flera olika
parallella diskurser, vilka ständigt överlappar och påverkar varandra. Det här
betyder att informanterna rör sig  flytande inom den diskursiva ordningen och
befinner sig således mellan flera olika diskursiva praktiker samtidigt. 
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Jag menar att den problematiserande bilden av högstadieeleven som läsande
subjekt som skolbibliotekarierna ger uttryck för är en del av den läsdiskurs som
synliggörs i analysen. Läsdiskursen konstruerar bilden av läsning i skolan utifrån
bilden av eleven som ett lärande subjekt och där syftet med läsning främst
fokuserar på att eleven ska lära sig något inför framtiden. Läsdiskursens innehåller
också en konstruktion av högstadieeleven som antingen läsare eller icke-läsare
och där ungdomars läsning problematiseras därför att den anses bristfällig i
jämförelse med till exempel yngre barns läsning. När Lotta Olsson skriver i
Dagens Nyheter (Olsson, 2016) att ungdomar inte längre läser eftersom de
tillbringar för mycket tid på internet och sociala medier är det ett exempel på hur
media bidrar till skapandet av en läsnorm där ungdomars läsning ses som ett
problem. Hedmark (2013) visar i sin studie hur många bibliotekariers
läsfrämjande verksamhet utgår från PISA-rapportens statistik över svenska
ungdomars läsning och menar att när vi utgår från barn och ungas läsning som
bristfällig så utgår vi från en traditionell syn på literacy där den tryckta,
skönlitterära boken är norm. Det här förhållningssättet bekräftas av
skolbibliotekarierna i min studie. En bredare syn på literacy som social praktik
visar att barn och ungas läsning kan se ut på många olika sätt och vi bör därför
inte fokusera på en eventuell bristfällig läsning av traditionella medier. Att skolan
problematiserar elevernas användande av internet och sociala medier och kopplar
det till destruktiva sociala sammanhang som till exempel mobbning bidrar till att
IKT problematiseras och anses skadliga för eleverna i skolan. Här menar jag att
det vore eftersträvansvärt om skola och skobibliotek talade mer om etiska frågor i
samband med förmedlandet och användandet av IKT. Forskning har tidigare visat
att hur eleverna använder digitala medier på sin fritid är avgörande för hur digitala
medier bör användas i skolan (Lundh 2010; 2011). Det är inte nödvändigtvis de
tekniska verktygen som är problemet utan hur de tekniska verktygen används. Jag
menar att det är avgörande att vuxna intresserar sig mer för vad ungdomar gör på
sin fritid och vilka medier och genrer som lockar unga människor att läsa. För att
inta barnets perspektiv måste vuxna på skolan förhålla sig till eleven som ett
aktivt läsande subjekt med en möjlighet att själv påverka sin läsning. Ett sätt att
göra det är att inspirera elever till ett mer aktivt deltagande i de läsfrämjande
aktiviteterna. Skolbibliotekarierna i min studie ger alla uttryck för en önskan att
öka elevernas delaktighet samtidigt som de beskriver hur elevers inflytande i de
läsfrämjande aktiviteterna idag sträcker sig till en möjlighet för eleven att komma
med önskemål om bokinköp. 

Den andra dominerande diskursen i analysen är skolbibliotekariediskursen. I
skolbibliotekariernas utsagor synliggörs skolans hierarkiska maktstruktur där
skolbibliotekarien konstruerar en yrkesposition underordnad i relation till lärarens
position. Här blir det tydligt hur de olika maktpositionerna inom det sociala fältet
är flytande och föränderliga. De skiftar beroende på vilken diskursiv praktik som
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görs gällande. I relation med eleven inom en läsdiskurs är skolbibliotekarien
överordnad medan i en skolbibliotekariediskurs är maktfördelningen en helt
a n n a n . I jämförelse med grundskolans yngre elever synliggörs ett
problematiserande i skolbibliotekariernas beskrivning av dels högstadieeleven
som läsande subjekt och dels hur de läsfrämjande aktiviteterna för högstadieelever
är organiserade. Det är intressant att samtliga skolbibliotekarier som arbetar på
grundskolor för elever på både mellan-, och högstadiet beskriver högstadieelevers
läsning som problematisk i jämförelse med de yngre eleverna samtidigt som de
ger utryck för en generell minskning av läsfrämjande aktiviteter för
grundskoleelever på högstadiet. Här menar jag att skolbibliotekarierna ger
uttryck för en uppgivenhet över sakernas tillstånd, de upplever en maktlöshet och
utan mandat att förändra situationen. Skolbibliotekarierna beskriver en
resultatinriktad skola där det ställs höga krav på eleverna. En resultatinriktad skola
med fokus på betyg och poäng och där elevers läsning mäts i språk och
ordkunskap snarare än som en reflekterande och meningsskapande läsupplevelse.
Jag menar att det här är en viktig aspekt i förståelsen kring varför
skolbibliotekarien och den läsfrämjande lustläsningen inte jämnställs med
svenskalärarens litteraturundervisning i klassrummet. Skolbibliotekarierna
upprätthåller  skolans traditionellt fostrande syn på literacy när de lyfter fram
språk- och ordförståelse som det primära syftet med elevers läsning och jag menar
att betydelsen av skolbibliotekariers roll som läsfrämjare för elevers lustläsning
bör synliggöras, omvärderas och upphöjas. 

Skolbibliotekarie B och C beskriver ett väl fungerande samarbete mellan
lärare och skolbibliotekarien på skolan men även i deras utsagor finns motsägelser
där de båda ger uttryck för en underordnad roll i relation till läraren och
litteraturundervisningen. En av skolbibliotekarierna har tidigare arbetat som
svenskalärare på skolan och menar att det bidrar till en möjlig anpassning då hen
har ”mer kunskap om hur skolsystemet fungerar”. Den andra skolbibliotekarien
beskriver hur den tidigare skolbibliotekarien på skolan ”jobbade stenhårt för att
komma in i klasserna” och på så sätt lyckats öka skolbibliotekets betydelse som
plats och resurs i skolan och för elevernas undervisning. Jag menar dock att det
fungerande samarbete på skolan som  skolbibliotekarie B och C ger uttryck för
skapar en möjlighet för dem att upprätthålla en mer självständig läsfrämjande
verksamhet på skolbiblioteket där de i sin yrkesroll har möjlighet att arbeta mer
fritt och reflekterande tillsammans med eleverna. De skolbibliotekarier som ger
uttryck för ett ostrukturerat eller nästintill obefintligt samarbete med lärarna ger
också uttryck för en större osäkerhet i det läsfrämjande arbetet. 

Enligt Foucault produceras och konstrueras makt genom språket och hur vi
positionerar oss inom den diskursiva praktiken avgör vår sociala roll, vilken
maktposition vi har inom en social praktik (Lenz Taguchi 2014). Fairclough
(2015) menar dock att det är nödvändigt att förstå makten ur icke-diskursivt
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perspektiv såväl som ett diskursivt om vi vill förändra samhällets maktstrukturer.
Jag menar att den skolbibliotekariediskurs som är dominant i skolbibliotekariernas
utsagor synliggör  en maktlöshet i rollen som läsfrämjare. För att maktlösheten
ska förstås och kunna förändras krävs att skolbibliotekets och skolbibliotekariens
maktposition blottläggs, dels som social praktik inom skolan som social
institution och dels som social praktik inom samhällsstrukturen. Grundskolan som
social institution beskrivs idag ofta som bristfällig och den har förlorat den
position i samhället som utbildningsinstitutioner historiskt sett har haft. Den hårt
kritiserade skolan har gjort att läraryrkets status har sjunkit, vilket även har en
negativ effekt på skolbibliotekariens yrkesroll. Jag anser därför att det är
nödvändigt att höja statusen på skolbiblioteket som en egen självständig
institution samt att höja statusen på skolbibliotekarien som yrkesroll. 

Det är lovande att regeringen nu har beslutat att höja anslagen till
skolbiblioteken med femton miljoner 2016 och med ytterligare trettio miljoner
nästkommande tre år (SOU 2015/16:1 s. 54). Det visar på en politisk vilja som
kan verka som en viktig markör för skolbibliotekens betydelse. Höjt anslag kan
bidra till att skolor har möjlighet att anställa fler skolbibliotekarier, något som
efterfrågas av de  skolbibliotekarier jag har intervjuat då nästan samtliga gav
uttryck för brist på tid och upplevelsen av att inte hinna med. Jag menar dock att
det krävs mer strukturella förändringar för att höja statusen på skolbibliotekariens
yrkesroll. När Kulturrådets läsrapport (Andersson 2015) säger att det inte finns
några avgörande skillnader mellan en läsfrämjande verksamhet på ett
folkbibliotek och på ett skolbibliotek menar jag att det förminskar skolbiblioteket
och skolbibliotekariens betydelse för barn och ungas läsning. Limberg har tidigare
kritiserat styrdokument för att vara alltför fokuserade på bibliotekets fysiska
tillgångar och att skolbibliotekets personal osynliggörs (Limberg & Lundh 2013).
Jag håller med Limberg och menar att det krävs en lagändring i Bibliotekslagen
som tydliggör skolbibliotekariens roll. Frasen ”tillgång till ett skolbibliotek” bör
omdefinieras så att skolbibliotekarien lyfts fram som en obligatorisk del av ett
skolbiblioteks verksamhet. Det betyder också att det bör vara lika viktigt för en
skolbibliotekarie att ha en examen i bibliotek- och informationsvetenskap som det
är för en svenskalärare att ha en lärarexamen. Jag menar också att bibliotek- och
informationsutbildningen på universitet och högskolor skulle kunna arbeta mer
aktivt för att göra yrket mer attraktivt och intressant genom att rikta mer
uppmärksamhet mot skolbiblioteket och skolbibliotekariens roll. 

Den avslutande diskursen som är dominant i skolbibliotekariernas utsagor har
jag valt att kalla normkritikdiskursen. Här synliggörs en gemensam definition av
begreppet normkritik utifrån ett hbtq- och genusperspektiv. Att definiera
”normkritik” som en kritik av heteronormen och tvåkönsnormen är vanligt
förekommande i såväl akademisk forskning som i den allmänna debatten (se till
exempel Abrahamsson 2015; Samuelsson 2016). På så sätt är normkritikdiskursen
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redan en etablerad diskurs i samhället. Det är positivt att skolbibliotekarierna
reflekterar över normer kring hbtq och genus men det är samtidigt problematiskt
att de väljer att lyfta fram och synliggör vissa normer då det samtidigt osynliggör
andra. Ett utelämnande av normer om klass och etnicitet kan tolkas som en
svårighet för skolbibliotekarierna att se bortom sin egen normposition som vit
medelklass, vilket jag menar leder till en konstruktion av högstadieeleven och
högstadieelevens läsning skapad utifrån elevens klass och sociala bakgrund.
Samtliga skolbibliotekarier uttrycker ett visst problematiserande i  beskrivning av
unga människors läsning men vad som avgör hur en elev beskrivs som en ”icke-
läsare” kan kopplas samman med socioekonomiska faktorer. De två
skolbibliotekarier som arbetar på innerstadsskolor beskriver en ”icke-läsande”
högstadieelev som ambitiös och upptagen av studier i strävan efter höga betyg
medan en ”icke-läsande” elev från en skola i ett ytterstadsområde beskrivs som lat
med taskiga betyg och sociala problem. När elever beskrivs utifrån begåvning
eller förmåga säger det samtidigt något om hur vi förhåller oss till klass och social
bakgrund (Jobér 2015). Skolbibliotekarierna i min studie är väl medvetna om
vilken socioekonomisk bakgrund eleverna på skolan har, vilket synliggörs i
beskrivningen av eleven och elevens läsning. Det är problematiskt att inte klass
lyfts fram i skolbibliotekariernas förhållningssätt till normkritik och jag hävdar att
skolbibliotekarien bör sträva efter ett mer reflekterande perspektiv utanför den
egna medelklassnormen. 

Ur det här perspektivet är det också viktigt att synliggöra hur beskrivningen
av eleven som ”icke-läsare” går att finna i de flesta skolbibliotekariers utsagor och
att det inte enbart är de socioekonomiska faktorerna som avgör hur
skolbibliotekarier förhåller sig till literacy som social praktik. Limberg (2003)
menar att det pragmatiska förhållningssättet till elevers läsning där nyttoaspekten
är central är traditionellt sett det mest framträdande pedagogiska perspektivet
inom skolan, vilket bekräftas av skolbibliotekarierna i min studie men jag vill
ändå påstå att det inte går att kategorisera förhållningssätt till literacy på det sätt
som Limberg gör. Skolbibliotekariernas beskrivning av den läsfrämjande
verksamheten visar på ett mer dynamiskt förhållningssätt där syftet med
läsfrämjande aktiviteter kan skifta och förändras beroende på tid och rum och
olika diskursiva praktiker. Den läsfrämjande verksamheten som diskursiv praktik
innehåller flera olika diskurser, vilka samspelar och påverkar varandra. Samtliga
skolbibliotekarier betonar betydelsen av språk och ordkunskap i högstadieelevers
läsning men de uttrycker samtidigt ett starkt engagemang och en vilja att skapa
öppna, fria och kreativa läsfrämjande aktiviteter där varje elev får ta plats utifrån
sin egen individualitet. Förutsättningarna för att realisera den typen av aktiviteter
ser olika ut beroende på vilken skola de arbetar på. 

Dressman (1997) visar i sin studie att skolbibliotekariers arbetsmetoder i det
läsfrämjande arbetet har större betydelse för elevers vilja eller ovilja att läsa än
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vad socioekonomiska faktorer  har. Det här överensstämmer till viss del med min
studie men jag menar också att vilka förutsättningar skolan har som social
institution kan spela en avgörande roll för skolbibliotekets verksamhet. Med andra
ord påverkas den diskursiva praktiken  av den icke- diskursiva. Fairclough (2015)
menar att för att vi helt och fullt ska förstå hur diskurser inom en social praktik ser
ut måste vi synliggöra den icke-diskursiva praktiken, det vill säga de sociologiska,
politiska och ekonomiska förutsättningarna. Jag menar att det är omöjligt att
diskutera ett skolbiblioteks verksamhet 2016 utan att samtidigt tala om den
segregerade svenska skolan. Rapporten Friskoleurval med segregation som
resultat (Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och LO, 2016) berättar om en
social verklighet där elevens  socioekonomiska bakgrund avgör vilken skola
eleven går. Enligt Bourdieu är samhällets skolsystem utformat av och för
medelklassen, vilket betyder att systemet per automatik gynnar medelklassens
barn. När skollagen säger att: ”Alla ska oavsett geografisk hemvist och sociala
och ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till utbildning” (SOU 2010:800, §8)
så ska det förstås som att de som inte är födda med det symboliska kapital från
vilket skolans värderingar utgår kommer att ha sämre förutsättningar att
tillgodogöra sig den utbildning och kunskap som krävs för ”ett socialt
uppåtstigande” (Månsson 2015, s. 385f). Det här är en bild som bekräftas av min
studie i de skillnader som blottläggs mellan beskrivningen av läsfrämjande
verksamheter för elever från medelklass- och övre medelklassområden och elever
med arbetar- och underklassbakgrund. Jag vill här återigen påpeka att inga
generella slutsatser kan dras utifrån de intervjuer jag har gjort då en djupare
klassanalys av skolbibliotekets verksamhet kräver en jämnare fördelning av
skolornas olika socioekonomiska status. 

En normbrytande läsfrämjande verksamhet på ett skolbibliotek kräver således
ett intersektionellt perspektiv där skolbibliotekarier reflekterar över sin egen
normposition och hur olika normer och värderingar samspelar i konstruktionen av
en högstadieelev som ett läsande subjekt. 

Den övergripande slutsats som jag drar av min undersökning är således att
trots att samtliga skolbibliotekarier visar ett stort engagemang för
högstadieelevers läsning ger de samtidigt uttryck för en osäkerhet i beskrivningen
av den läsfrämjande verksamheten. Osäkerheten tar sig olika uttryck och är
framförallt framträdande hos tre av de fem skolbibliotekarierna jag har intervjuat.
Jag menar att upplevelsen av osäkerhet som skolbibliotekarierna ger uttryck för
går att koppla samman med skolbibliotekariens roll inom skolan som social
institution, det vill säga hur den diskursiva praktiken förhåller sig till andra
diskursiva praktiker inom den diskursiva ordningen. Min undersökning visar att
skolbibliotekariens roll som läsfrämjande aktör på skolan är underordnad i
relation till svenskalärarens litteraturundervisande roll i klassrummet. De här
maktpositionerna kan sägas höra samman med skolans traditionellt fostrande roll
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och eleven som ett passivt lärande  subjekt . En upplevelse av osäkerhet och tvivel
kan skapa en ofrihet hos skolbibliotekarierna, vilket i sin tur gör att
skolbibliotekets verksamhet riskerar att bli statisk och oföränderlig. När
skolbibliotekarierna inte vet vad som förväntas av dem eller upplever att de inte
har någon makt att påverka eller förändra är det lättare att göra som man alltid har
gjort och på så sätt har verksamheten inte möjlighet att verka mer dynamiskt. Det
här skapar också sämre förutsättningar för skolbibliotekarien att reflektera över
sin egen maktposition i förhållande till eleven, vilket ökar risken för att de i sin
yrkesroll fortsätter att konstruera och  rekonstruera bilden av högstadieeleven som
”läsare” eller ”icke-läsare”. 

Två av skolbibliotekarierna beskriver en väl fungerande läsfrämjande
verksamhet där samarbetet mellan lärare och skolbiblioteket fungerar bra. De
beskriver primärt eleverna på skolan som ”läsare” även om den bilden blir
motsägelsefull då deras berättelser om verksamheten visar att det finns elever som
inte läser. Det här förhållningssättet synliggör hur skolbibliotekarierna konstruerar
bilden av en högstadieelev som ”läsare” eller ”icke-läsare”, samtidigt som deras
utsagor visar att elever inte är statiska subjekt, antingen eller, utan föränderliga,
påverkbara och där flera identiteter kan rymmas inom en och samma person.
Dessa båda skolbibliotekarier beskriver en läsfrämjande verksamhet med ett
engagerat hbtq- och genusperspektiv, vilket jag menar kan vara en viktig
utgångspunkt för ett intersektionellt perspektiv och en välfungerande verksamhet.
Med ett intersektionellt normkritiskt perspektiv har skolbibliotekarierna möjlighet
att bryta diskurser och öppna upp för en mer reflekterande och meningsskapande
verksamhet där elever ses som självständiga läsande subjekt. 

Slutligen vill jag nämna något om behovet av framtida forskning. Under
arbetet med den här uppsatsen har jag vid ett flertal tillfällen undrat hur eleverna
själva förhåller sig till läsning i skolbiblioteket. Jag menar att det finns ett behov
av forskning om skolbibliotek med fokus på högstadieelever och deras
förhållningssätt till literacy. Det finns en del forskning som utgår från
svenskalärarens litteraturundervisning i klassrummet och vilken betydelse den har
för elevers läsning men jag har inte hittat någon svensk fallstudie av
skolbiblioteks läsfrämjande arbete. Det här är en av anledningarna till att jag har
valt att använda Dressmans studie om amerikanska skolbibliotek från 1997 som
inspiration för  min undersökning. 

Den läsdiskurs som jag menar är framträdande i skolbibliotekariernas utsagor
visar att för att förstå hur högstadieelever förhåller sig till literacy måste eleverna
ges möjlighet att göra sina röster hörda. Det är därför väsentligt att inta barnets
perspektiv som läsande subjekt där barn och ungas läsning ses utifrån social
kontext. 

Jag hävdar också att det behövs mer kunskap om vad den allt mer ojämlika
och segregerade skolan får för konsekvenser för ungdomars läsning. Den
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normkritikdiskurs som blottläggs i analysen visar hur normer om klass och
etnicitet osynliggörs och jag menar därför att det finns ett behov av en fördjupad
klassanalys av skolbiblioteket och skolbibliotekariers betydelse för elevers
läsning. 
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Sammanfattning 

Flera larmrapporter har under senare år visat statistik på hur barn och ungas
läsning drastiskt försämrats och i den allmänna debatten spekuleras det om
orsakerna till ungdomars minskade läslust. En ökning av användning av
surfplattor och sociala medier kan spela en roll menar vissa medan andra söker
svaren i den allt mer kritiserade skolan. Med den här uppsatsen vill jag undersöka
hur fem skolbibliotekarier på fem olika grundskolor förhåller sig till
högstadieelevers literacy och skolbibliotekets läsfrämjande verksamhet. Genom
att synliggöra de normer och värderingar som kommer till uttryck i
skolbibliotekariernas utsagor vill jag undersöka vilka diskurser som görs gällande
i den läsfrämjande verksamheten. Jag använder ett socialkonstruktivistiskt
teoretiskt perspektiv där den kritiska diskursanalysen och literacy som social
praktik använts som teoretiska verktyg. För att få en förståelse för hur samhällets
maktstrukturer kan påverka språket har jag valt en sociologisk utgångspunkt för
min analys och använder därför vissa begrepp från Bourdieus klassteorier. 

Mina resultat synliggör tre diskurser i skolbibliotekariernas utsagor, vilka jag
benämner som läsdiskursen, skolbibliotekariediskursen och normkritikdiskursen.
Läsdiskursen består av en konstruktion av högstadieelever som passivt läsande
subjekt där elever delas in i kategorierna ”läsare” eller ”icke-läsare”, samt en
konstruktion av literacy som bottnar i en traditionell syn på elevers läsning i
skolan som resultatinriktad med fokus på språk och ordförståelse. I
skolbibliotekariediskursen konstrueras skolbibliotekariens roll i relation till
svenskaläraren och där lärarens litteraturundervisande roll i klassrummet är
överordnad skolbibliotekariens roll som läsfrämjare i skolbiblioteket. I
Normkritikdiskursen synliggörs ett hbtq- och  genusperspektiv medan andra
perspektiv som till exempel funktion, klass och etnicitet osynliggörs.
Skolbibliotekariernas normperspektiv utgår delvis från den egna normpositionen
som vit medelklass, vilket kan bidra till att högstadieeleven och högstadieelevens
literacy konstrueras utifrån klass och socioekonomisk bakgrund. Studien visar
också att en segregerad skola skapar olika förutsättningar för skolbibliotekarierna
i den läsfrämjande verksamheten. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

Bakgrund 
Hur länge har du arbetat som skolbibliotekarie? 
Vad har du för utbildning? 

Den läsfrämjande verksamheten 
Hur arbetar du läsfrämjande för högstadieelever?
Kan du beskriva en läsfrämjande aktivitet för högstadieelever? 
Vad anser du är syftet med läsfrämjande verksamhet för högstadieelever? 
Hur ser du på högstadieelevers läsning? 
Hur resonerar du kring förmedlandet av olika medier och genrer i den
läsfrämjande verksamheten för högstadieelever? 

Normkritik
Vad innebär normkritik för dig? 
Hur resonerar du kring normer och värderingar i den läsfrämjande verksamheten? 
Hur ser du på högstadieelevers delaktighet i den läsfrämjande verksamheten? 

Skolan
Hur förhåller sig skolbibliotekets verksamhet till den övriga verksamheten på
skolan? 
Hur upplever du samverkan mellan skolbiblioteket och lärarna? 
Hur förhåller du dig till skolbibliotekets olika styrdokument? 

Vad anser du är din viktigaste roll som skolbibliotekarie? 
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