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Abstract: The aim of this thesis is to investigate how four 
educated school librarians select titels to present to 
their pupils during book talks, and their 
understanding of the concept of quality. I have used 
two main questions: 

 What method of selection do the interviewed 
school librarians use when they choose books 
to present during book talks? 

 How do the interviewed school librarians 
understand the concept of quality in relation 
to book talks? 

In order to obtain answers to my questions I have 
used the qualitative method of semi-structured 
interviews. I interviewed four school librarians who 
work with book talks for children from ages 6-12. 
To analyse their answers I used three views on 
reading: the pragmatic, the traditionalistic and the 
emancipatory view. 

I found that the most important factor in my 
informants’ book selection is that they chose books 
they believe the pupils would enjoy reading. They 
were reluctant to define the concept of quality and 
the common view was that the fact the pupils were 
reading was more important than the value of the 
content in the book. 
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1 Inledning 

Kvalitet är ett begrepp som har en inneboende laddning och kan väcka starka 
känslor. I samband med böcker och litteratur är detta en återkommande stötesten 
som det kan bli heta debatter om. Jag har under mina år som student på 
Högskolan i Borås såväl som i mina anställningar som bibliotekarie på folk- och 
skolbibliotek stött på begreppet om och om igen. Det har dykt upp i 
kurslitteraturen, i styrdokument, i forum på nätet och i samtal med kollegor vid 
inköp av böcker. Det är för mig tydligt att det finns de som har väldigt starka 
idéer om vad som är litteratur av god kvalitet men mina erfarenheter säger mig 
att det är subjektiva åsikter. Begreppet är svårdefinierat och verkar betyda olika 
saker i olika kontexter, för olika individer och vid olika tidpunkter i 
bibliotekshistorien. Att kvalitetsbegreppet är en så laddad fråga, och det faktum 
att viktiga styrdokument såsom bibliotekslagen (Kulturdepartementet 2012) 
uttalat säger att kvalitet är något som ska prägla verksamheten, fick mig att bli 
intresserad av att ta reda på hur utbildade, yrkesverksamma skolbibliotekarier 
arbetar med den läsfrämjande metoden bokprat, hur de gör sina val av de böcker 
de vill förmedla till elever vid bokprat och hur de förstår kvalitetsbegreppet. 

1.1 Bakgrund 

De senaste årens rapporter om sjunkande resultat i läsförståelse har påverkat 
kulturpolitiken och begreppet kvalitet har åter igen blivit viktigare i den 
kulturpolitiska debatten. (Lindsköld, 2013). Statliga utredningar har tillsatts för 
att utreda hur litteraturen ska kunna stärkas och hur vi ska kunna få befolkningen 
att vända den negativa trenden. Utredningarna har bland annat resulterat i en 
proposition där regeringen föreslår nationella politiska mål för litteratur- och 
läsfrämjande. Förslaget innebär att: “Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och 
med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att 
utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.” 
(Kulturdepartementet 2013, s. 22). 
 
I bibliotekslagens 6§ står det att “folkbibliotekens utbud av medier och tjänster 
ska präglas av allsidighet och kvalitet.” Det specificeras aldrig i bibliotekslagen 
att detsamma gäller för skolbibliotek men i propositionen som lades fram stod 
det att “många remissinstanser, bland andra Statens skolverk och Nationella 
skolbiblioteksgruppen, anser dock att det som gäller folkbibliotek angående 
allsidighet, kvalitet och informationsteknik även bör gälla för skolbiblioteken.” 
(Kulturdepartementet 2012, s. 33). “Begreppet kvalitet innebär bland annat att 
folkbiblioteken ska göra ett aktivt urval baserat på bland annat kvalitetskriterier 
när de planerar inköp, upphandlar tjänster eller genomför gallring av bestånden.” 
(Kulturdepartementet 2012, s. 22). 
 
Eftersom utredningarna jag nämnt ovan grundar sig i den sjunkande 
läsförståelsen enligt de senaste årens PISA-undersökningar blev jag intresserad 
av hur skolbibliotekarier arbetar med litteraturförmedling. Eftersom vi har 
skolplikt så når vi barn från alla delar av samhället med de läsfrämjande 
aktiviteter vi bedriver i skolan. Vestheim (2003) skriver att det är politikens 
ansvar att se till att de grupper som har svårt att ta del av litteraturen har en 
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möjlighet att göra det. Flera olika former av litteraturförmedling bedrivs på 
biblioteken men bokprat är enligt Andersson (2015) en av de vanligaste på 
folkbiblioteken och metoden används också på skolbiblioteken. Anledningen till 
att jag väljer att fokusera på skolbibliotekarier är det faktum att de är placerat i 
en verklighet där de ska vara en resurs för elevernas lärande. Skolbiblioteken 
och skolan har enligt Guldér & Helinsky (2013) elevens lärande som gemensamt 
mål och de ska ge eleverna möjlighet att läsa och tolka olika typer av texter. 
Dolatkhah (2013) menar att det finns en inneboende spänning mellan frihet och 
krav i det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteken. Denna spänning finns även i 
förmedlandet av litteraturen, tror jag, även om man som skolbibliotekarie har 
som mål att bokprata om böcker som eleverna ska läsa av fri vilja så finns 
kopplingen till skolan där. Skolbibliotekarien är ju en del av barnens skoldag och 
det är inte troligt att hen inte skulle förknippas med denna. 
 

1.2 Problembeskrivning 

     
Som jag visat ovan finns det alltså styrande dokument för biblioteks-
verksamheten som pekar på att arbetet och beståndet ska genomsyras av kvalitet 
men någon vidare beskrivning av begreppen står inte att finna. Eftersom kvalitet 
är ett begrepp som inte har en fast och tydlig betydelse innebär det att varje 
enskild skolbibliotekarie själv får tolka och förhålla sig till detta efter egen 
förmåga. Skolbibliotekarier arbetar med olika typer av läsfrämjande metoder 
men en av de vanligast förekommande är bokprat. När de väljer vilka böcker de 
ska presentera för barnen vid bokprat sker en aktiv urvalsprocess och på något 
sätt måste de ta ställning till vilka böcker de vill lyfta fram ur samlingarna. Då 
det enbart är ett fåtal böcker i samlingarna som kommer till bokpraten så 
misstänker jag att man tänker ännu mer på vilka titlar man väljer än man gör vid 
inköp av böcker. Enligt mina erfarenheter ligger det mycket tanke bakom vilka 
böcker man väljer och jag tror att jag genom denna studie kan ge lite mer insikt 
i hur de skolbibliotekarierna jag intervjuar gör sina val och hur de förhåller sig 
till kvalitetsbegreppet i detta specifika sammanhang. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av ovanstående är syftet med denna studie att undersöka hur 
skolbibliotekarier väljer vilka titlar de ska förmedla till elever vid bokprat, hur 
de uppfattar begreppet kvalitet och vad de hoppas kunna förmedla. De 
frågeställningar jag har valt för att kunna undersöka detta är: 
 

• Vilken urvalsmetod har de intervjuade skolbibliotekarierna när de väljer 
vilka böcker de ska presentera för eleverna vid bokprat? 

 
• Hur ser de intervjuade skolbibliotekariernas förståelse av begreppet 

kvalitet ut i förhållande till bokprat? 

1.4 Avgränsningar 

För att inte min studie ska bli alltför bred och omfattande har jag valt att rikta in 
mig på utbildade skolbibliotekarier som arbetar med bokprat. Med bokprat 
menar jag att skolbibliotekarierna presenterar ett urval böcker för eleverna i 
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grupp för att ge dem tips på böcker de sedan ska kunna låna och läsa. Jag har 
valt att inrikta mig på skolbibliotekarier som arbetar med elever i någon av 
grundskolans yngre årskurser, närmare bestämt förskoleklass till sexan. 
 
Uppsatsen kommer att behandla urval av skönlitteratur i första hand på grund av 
att majoriteten av de bokprat som görs har fokus på skönlitterära texter. 
(Andersson, 2015). 

1.5  Uppsatsens disposition 

I nästa kapitel kommer jag att gå igenom vilken litteratur jag kommer att använda 
mig av i uppsatsen. Jag börjar med information om hur jag fått tag på mitt 
material och fortsätter sedan med att gå igenom detta tematiskt, uppdelat på 
litteraturförmedling, bokprat och kvalitetsbegreppet. I kapitel 3 fortsätter med 
att beskriva vilken teoretisk modell jag har valt att utgå ifrån när jag ska behandla 
informanternas utsagor. I kapitel 4 redogör jag sedan för min insamlingsmetod 
samt beskriver vilka urval och begränsningar jag har gjort i mitt arbete. Det är 
även i detta kapitel jag beskriver mina informanter, hur analysen av materialet 
ska gå till samt vilka etiska hänsynstaganden jag vidtagit. Sedan går jag vidare 
till att gå igenom resultatet av mina intervjuer och analysen av dessa utifrån 
modellen jag valt i kapitel 5 för att sedan föra en avslutande diskussion i kapitel 
6 och slutligen ger jag förslag till vidare forskning under kapitel 7. 
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2 Litteraturgenomgång 

För att hitta relevanta studier till min uppsats har jag använt mig av tidigare 
kurslitteratur, sökt i högskolebibliotekets summontjänst samt i databaserna LISA, 
ERIC, BADA och uppsatser.nu. Jag har även använt mig av sökmotorn Google 
och den mer akademiskt inriktade versionen Google scholar. Jag använde mig 
av kombinationer av termerna ”litteraturförmedling”, ”bokprat”, ”skolbibliotek” 
och ”kvalitet” när jag sökte på svenska och ”book talk”, ”book talks” ”school 
libraries”, ”school library” och ”quality” när jag sökte på engelska. Jag 
begränsade mina sökningar till att enbart gälla tidskrifter med peer review och 
texter som är skrivna på engelska, svenska, norska och danska. I vissa av 
artiklarna på engelska användes termen ”book talk” för ”boksamtal”, eftersom 
termen ibland även används för det. På grund av att det är en helt annan form av 
litteraturförmedling som går ut på att tillsammans med eleverna diskutera böcker 
som de har läst, valdes dessa texter bort. 
              
Jag försökte fokusera på att hitta forskningsbaserad litteratur och har hittat ett 
fåtal artiklar, några kunskapsöversikter, avhandlingar och metodhandböcker om 
litteraturförmedling men insåg att jag även behövde inkludera studentuppsatser 
på lägre nivåer för att få ihop ett bra grundmaterial. Jag valde också att inkludera 
texter som fokuserade på bibliotekarier i allmänhet och inte enbart 
skolbibliotekarier för att få ett tillräckligt stort material. Flera av de 
metodhandböcker jag hittade visade sig vara rena boktipsböcker med samman-
fattningar av olika böcker som författarna tycke var lämpliga att bokprata om 
och var därför inte användbara för min studie. 
 
I nästkommande kapitel går jag igenom den litteratur jag använder mig av i min 
studie och har för tydlighetens skull valt att dela upp den tematiskt i 
undersektioner med fokus på litteraturförmedling, bokprat och kvalitets-
begreppet. 

2.1 Litteraturförmedling 

I Studier av barn- och ungdomsbibliotek – en kunskapsöversikt sammanfattar 
Rydjö & Elf (2007) forskning och uppsatser som genomförts inom barn- och 
ungdomsbiblioteksområdet från år 1990. Kunskapsöversikten är beställd av 
Regionbibliotek Stockholm av Institutionen för Biblioteks- och informations-
vetenskap vid Högskolan i Borås och hade som mål att utveckla barn-
bibliotekens verksamhet. I den finns det mycket som är intressant för min studie. 
Jag hämtar bland annat den teoretiska modell jag kommer att använda för 
analysen av mitt material härifrån. De beskriver tre olika synsätt på läsning, det 

pragmatiska, det traditionalistiska samt det emancipatoriska synsättet.    Under 
teorikapitlet beskriver jag de tre synsätten mer ingående, samt redogör för var de 
kommer ifrån. Översikten tar upp och beskriver flera olika litteraturfrämjande 
projekt och metoder, en av de läsfrämjande metoder de tar upp är just bokprat. 
Vidare beskriver de också till viss del bibliotekariers syn på kvalitet och urval. 
De kommer bland annat fram till att barnens efterfrågan blir en allt viktigare 
faktor i barn- och ungdomsbibliotekariernas urvalsarbete över tid. De tar också 
upp att acceptansen för långserieböcker har utökats. 
 
Rasmus Grøn (2010) skriver om litteraturförmedling för vuxna på folk-
biblioteken i Danmark i Oplevelsens rammer: Former og rationaler i den 
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aktuelle formidling af skønlitteratur for voksne på danske folkebiblioteker. Han 
beskriver den förändring som sker i litteraturförmedlingen i landet och kommer 
bland annat fram till att den mer direkta litteraturförmedlingen, så som bokprat, 
ökar och att bibliotekariernas roll som litteraturförmedlare har stärkts men att det 
samtidigt är så att biblioteken formar sig mer efter brukarnas behov och 
önskemål. Även om denna avhandling berör folkbibliotek och litteratur-
förmedling för vuxna anser jag att den är relevant då den visar på en 
attitydförändring som jag tror även når in i skolans värld. Trots att han talar om 
danska förhållanden och folkbibliotek är det mycket som stämmer överens med 
hur det ser ut i Sverige. 
 
I forskningsöversikten Med läsning som mål beskriver Andersson (2015) dels 
olika typer av läsfrämjande metoder men presenterar också forskning som pekar 
på att skolan i sin läsundervisning gör fel i att inte mer anamma lustläsning eller 
fri läsning i högre grad. Han menar att lusten att läsa hänger ihop med att fritt få 
välja vad som ska läsas. Översikten har som mål att nå insikter om hur vi kan 
vända den negativa trenden med sjunkande läsförståelse. Även Aidan Chambers 
(2011) understryker i boken Böcker inom och omkring oss vikten av att eleverna 
själva ska få välja vad de vill läsa och att de behöver möta många olika typer av 
texter. Detta är något som även Mats Dolatkhah (2013) tar upp i ”Skolbibliotek 
och läsfrämjande: tre problemområden”. I kapitlet skriver han också att det är 
nödvändigt att ta del av olika typer av medier och litteraciteter. Att möta texter i 
andra former än den traditionella tryckta boken är viktigt men det är inget som 
kommer att beröras vidare i min studie då ingen av informanterna nämnde något 
om att de presenterar något annat än tryckta böcker vid bokpraten.                                                     

2.2 Bokprat 

Beskrivningen av vad bokprat är och vilket syftet med denna läsfrämjande metod 
är tycks vara relativt uniform i metodhandböcker och annan litteratur. Nämligen 
att en bibliotekarie i förväg har valt ut ett antal böcker och presenterar dem för 
en grupp personer på ett sådant sätt att de som lyssnar ska vilja låna och läsa 
dessa. Det är ett, för bibliotekarier, traditionellt läsfrämjande arbete som syftar 
till att skapa lust att läsa genom presentationer av individanpassade böcker för 
en grupp människor menar Guldér & Helinsky (2013).   
 
I sin forskningsrapport sammanfattar Andersson (2015) det som att man hjälper 
individer hitta böcker, oftast skönlitteratur, som passar dem genom att prata om 
karaktärer, viktiga händelser och huvudteman i boken utan att avslöja slutet. Han 
hänvisar också till de gyllene regler som Langemack listar i The Booktalker’s 
Bible ”(1) Läs boken; (2) Prata om böcker du tycker om; (3) Känn din publik; 
(4) Bokprata; (5) Avslöja inte slutet; (6) Lämna en lista.” (ibid. s. 63). 
 
Rebecka Ahlström & Angelica Ekstrandh skriver i sin magisteruppsats, Bokprat 

för barn ur ett förmedlarperspektiv, (2005) om hur bibliotekarier förbereder sig 
för bokprat för barn i åldersspannet 7-12 år. De har dock fokuserat på 
bibliotekarier på folkbiblioteket och kommer fram till att det största syftet är att 
inspirera barn att läsa. De beskriver hur deras informanter går tillväga när de 
bokpratar och hur arbetet inför ett bokprat ser ut. De kommer fram till att 
bibliotekarierna tycker att det är viktigt att böckerna de förmedlar tillhör olika 
genrer och är av varierande svårighetsgrad för att det ska kunna finnas något för 
alla. Det stämmer överens med vad Nyström (2005) skriver i kapitlet ”Bokprat 
Hur? När? Var? och Varför?” nämligen att det ska ingå i bokpratet att visa på att 
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bokutgivningen är variationsrik. Även om bibliotekarierna i Ahlström & 
Ekstrands studie arbetar på folkbibliotek kan har jag användning av resultaten 
då jag kan jämföra resultaten med mina. 

2.3 Kvalitetsbegreppet 

I avsnittet nedan avser jag att lyfta fram vad litteraturen jag valt säger om 
kvalitet. Jag har valt att först gå igenom de Biblioteks- och informations-
vetenskapliga texterna och sedan de kulturpolitiska texterna. 

2.3.1 Kvalitetsbegreppet i biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Även i det material jag hittat är det tydligt att det inte finns en enkel och enhetlig 
definition av begreppet kvalitet. Det är oftare man benämner vad som är dålig 
kvalitet och då dyker väldigt ofta långserier upp som exempel. Det verkar dock 
växa fram en alltmer liberal hållning till dessa. Rydsjö & Elf (2007) 
sammanfattar ett antal magisteruppsatser som undersöker kvalitetsbegreppet och 
i den indikeras det att synen på långserieböcker har förändrats. Tidigare var det 
något biblioteken inte skulle ha köpt in men idag görs det i allt högre grad.                                                                                                        
 
I sin masteruppsats undersöker Andersson (2014) huruvida bibliotekarier skiljer 
på litteratur av högre och lägre kvalitet. Även om det gäller bibliotekarier på 
folkbibliotek och deras syn på kvalitetsbegreppet kopplat till vuxenlitteratur 
anser jag att den var intressant för min studie eftersom synen på litteraturen 
undersöks och även om det är möjligt att den skiljer sig åt mellan bibliotekarier 
som arbetar med vuxna och de som arbetar med skolbarn så kan den ge 
intressanta indikationer. Det hon kommer fram till i sin studie är att definitionen 
av kvalitetsbegreppet sträcker sig från rent hantverksmässiga till innehållsliga. 
Hon menar att en majoritet av de bibliotekarier som ingår i hennes studie tycker 
att det är av liten vikt huruvida man läser skönlitteratur av högre eller lägre 
kvalitet och många av dem vill inte ens göra någon skillnad på litteraturen. Hon 
menar att det till synes är så att de snarare tycker att det är viktigt att inte värdera 
litteraturen alls. 

2.3.2 Kvalitetsbegreppet i kulturpolitiken 
 
Lindsköld (2013) beskriver i sin avhandling hur förståelsen av begreppet kvalitet 
har använts i kulturpolitiken mellan 1975 och 2009. Hon har tittat på hur littera-
turstödet har använt sig av begreppet under åren vid bedömning av vilken litte-
ratur som väljs ut och får stöd från Kulturrådet för att säkerställa att det finns en 
bredd i utgivningen så att inte marknaden helt styr vad som finns att tillgå. Hon 
menar att beskrivningarna har gått från att tala om vad det inte är till att försöka 
definiera vad det är och att det under åren har varierat hur snävt arbetsgruppen 
av experter har valt att tolka begreppet. Kvalitet är ett svårdefinierat begrepp. I 
kulturpolitiken används begreppet kvalitetslitteratur i med varierande beskriv-
ningar och definieras sällan tydligt (Lindsköld, 2013). I litteraturutredningen po-
ängteras att det är nödvändigt att tala om kvalitetslitteratur men att det är svårt 
att “svara på vad som är bärare av estetiska och innehållsliga kvaliteter.” (SOU 
2012:65, s 32). 
 
Forskningsantologin Läsarnas marknad – marknadens läsare (Carlsson & Jo-
hannisson, 2012) är skapad för att ge en bild av bland annat litteraturens ställning 
i samhället och läsfrämjande insatser och den sammanställdes som en grund för 
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litteraturutredningens arbete. Carlsson (2012) menar att man i föregående litte-
raturutredning fastslog att kvalitetsbegreppet är på väg att försvinna och att vi 
istället är på väg mot att det enbart är det populära som styr. En rädsla för att 
mångfalden och kvaliteten ska försvinna uttrycks i antologin. Detta resulterade i 
att det i litteraturutredningens slutbetänkande Läsandets kultur (SOU 2012:65) 
framhålls att det är svårt att ge ett tydligt svar på vad kvalitet är men kommittén 
utgår från ”författarskap och böcker som recenseras i prestigefyllda samman-
hang, som behandlas i litteraturhistoriska översiktsverk eller som erhåller litte-
rära priser.” (s.32). Detta gäller generellt för all litteratur då ingen närmare spe-
cificering ges. 
 
Kulturrådet som är de som ger litteraturstöd till barn- och ungdomslitteratur de 
bedömer vara av god kvalitet och är de som i slutändan ska tydliggöra vad kva-
litetslitteratur är enligt kulturpolitiken. Nu beskriver och bedömer de begreppet 
kvalitet med hjälp av följande utgångspunkter återfunna på deras hemsida: 
 

• Originalitet i relation till samtida utgivning och genre. 

• Upphovspersonens självständighet i gestaltandet i 
relation till genren. 

• Förmåga att tänja gränser för såväl genre, form och 
innehåll. 

                     samt bokens förmåga att: 

• engagera och beröra genom fördjupad gestaltning 

• väcka nyfikenhet och vidga medvetenhet 

• förhålla sig öppet och ifrågasättande 

• gestalta komplexitet 

(Kulturrådet, 2015) 

I en föreläsning från Kulturrådets dag om läsfrämjande med kvalitetslitteratur 
framhöll Hultqvist (2015) att kvalitetslitteratur kan beskrivas med de objektiva 
kriterierna hantverksskicklighet, komplexitet, originalitet och förmågan att hålla 
över tid. Han poängterar att det inte går att dra likhetstecken mellan 
kvalitetslitteratur och bra böcker eftersom det senare handlar om vad boken ska 
användas till och individuell smak. Jag anser dock att de kriterier han nämner 
som objektiva är ändå något som bedöms subjektivt. Det är alltid någons idé om 
vad till exempel hantverksskicklighet är som i slutändan avgör om det kan räknas 
som kvalitet. Därför ser jag det som än mer intressant att ta reda på hur 
skolbibliotekarier tar ställning till dessa begrepp i sitt dagliga arbete och vad det 
är som de tycker är viktigast att tänka på vid valet av vilka böcker som ska 
förmedlas.  
 



11 
 

3 Analysram  

I min analys av empirin använder jag mig av de tre synsätt på läsning som Rydsjö 
och Elf (2007) tar upp i Studier av barn- och ungdomsbibliotek – en 

kunskapsöversikt (Med hänvisning till Aant Elzinga och Staffan Thorsson) det 

traditionalistiska, det pragmatiska och det emancipatoriska synsättet.  Louise 
Limberg (2002) beskriver i Skolbibliotekets pedagogiska roll – en 

kunskapsöversikt hur dessa kan appliceras på skolbibliotekariers läsfrämjande 
arbete med just bokprat. Jag har valt att använda mig av detta analytiska ramverk 
för att undersöka vilka olika synsätt jag kan utröna hos mina informanter. För att 
jag även ska kunna säga något om kvalitetsbegreppet med hjälp av dessa tre 
synsätt har jag valt att nedan förtydliga hur jag ser kvalitetsbegreppet i 
förhållandet till dessa. 
  

En person som har ett pragmatiskt synsätt menar att det som är centralt är själva 
läsandet och inte egentligen vad det är som läses (Rydsjö & Elf, 2007). Det som 
utmärker detta synsätt är att läsningens syfte är att komma vidare med läsningen 
och det är då viktigt att man läser mycket (Limberg, 2002). Eftersom det 
pragmatiska synsättet betonar vikten av läsningen och inte av vad som läses 
tolkar jag det som att det inte ligger något fokus på att bedöma litteraturen alls 
utan att man helt enkelt anser att allt som får eleverna att läsa är gott nog. Det 
ligger i detta synsätt inga pekpinnar som menar att en viss typ av böcker är bättre 
att läsa än några andra. En skolbibliotekarie som antar ett pragmatiskt synsätt på 
läsningen anpassar sitt urval vid bokpraten till böcker som de vet att eleverna 
vill läsa. 
                                                                                              
Det traditionalistiska synsättet är mer fokuserat på bildningsfunktionen och vill 
förmedla god kvalitativ litteratur (Limberg, 2002). Det belyser vikten av att ta 
del av kulturarvet och klassiker och att genom detta få barnen att uppskatta 
läsning och litteratur (Rydsjö & Elf, 2007). I detta synsätt är estetisk kvalitet det 
absolut viktigaste och största hänsyn tas till huruvida boken är av hög kvalitet 
eller inte. Syftet med att läsa är inte att lära sig något annat utan snarare att ta del 
av texter som är estetiskt berikande. 
                                                                                                            
När det kommer till det emancipatoriska synsättet är det istället fokus på att 
hjälpa barnen att bli självständiga och kritiska läsare. Bokurvalet blir då viktigt 
eftersom de böckerna barnen tar del av ska vara utmanande och utvecklande 
(Rydsjö & Elf, 2007). Bibliotekarier som ger uttryck för det emancipatoriska 
synsättet strävar efter att hitta texter som är meningsfulla och kan hjälpa 
individen till ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt (Limberg, 2002). 
Deras urval av böcker handlar alltså mer om att böckernas innehåll utmanar 
elevernas förförståelse av världen och har en möjlighet att väcka diskussion och 
reflektion. Kvalitet, frihet och dialog är något som Limberg (2002) lyfter ut som 
viktigt i detta synsätt. Både skönlitteratur och facklitteratur uppmuntras (ibid, 
2002). I detta synsätt används alltså litteraturen inte för sin egen skull eller för 
att enbart komma vidare med sin läsning utan snarare som ett sätt att utveckla 
individen.   
 
Jag har valt att använda mig av dessa tre synsätt på läsning för att sortera upp de 
tankar mina informanter ger uttryck för vad gäller sina urvalsmetoder och syn 
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på kvalitet. Detta för att se om de använder sig av flera synsätt parallellt och för 
att kunna jämföra skolbibliotekariernas utsagor med varandra. 
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4 Metod 

I detta kapitel går jag igenom vilken metod jag valt för insamlandet av min 
empiri, sedan går jag igenom vilka urval jag gjort och presenterar deltagarna i 
min studie. Kapitlet avslutas sedan med information om hur jag använde min 
analytiska modell samt hur jag har resonerat vad gäller etiska hänsyn. 
 

4.1 Insamlingsmetod 

Då det är skolbibliotekariers arbete med bokprat som läsfrämjande metod samt 
den eventuella förekomsten och betydelsen av deras attityder till och förståelse 
av kvalitetsbegreppet i det praktiska arbetet som ska utforskas valde jag att 
använda mig av kvalitativa intervjuer. Detta eftersom jag precis som Trost 
(2010) anser att det är en metod som lämpar sig väl när man vill komma nära 
individers resonemang och åsikter. Även Bryman (2013) poängterar att 
kvalitativa metoder är att föredra när fokus ligger på att försöka beskriva hur 
individen uppfattar sin sociala verklighet. Fördelen jag såg med denna metod var 
att den friare formen kunde ge möjlighet att fånga upp, och fördjupa intressanta 
sidospår som skulle kunna komma upp. Den metod jag valt benämns ibland som 
semistrukturerade intervjuer (Wildemuth, 2009, samt Bryman, 2013). 
Wildemuth (2009) menar att semistrukturerade intervjuer är ett mellanting 
mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Det finns utarbetade frågor 
men det finns möjlighet att ändra ordning på dessa eller utveckla dem under de 
enskilda intervjutillfällena.  
 
Jag utformade en intervjuguide med frågor som jag utgick ifrån (Bilaga 3). 
Intervjuerna genomfördes på en plats vald av informanterna. Alla informanter 
valde att låta mig komma till deras skolbibliotek. Då majoriteten av intervjuerna 
skedde under höstlovet och en utanför skolans öppettid så var störningar utifrån 
inte ett problem. Intervjuerna spelades in och efteråt transkriberades viktiga delar 
i sin helhet något som enligt Wildemuth (2009) är att föredra eftersom 
transkribering är mycket tidskrävande. Samtliga informanter godkände att 
intervjuerna spelades in. 
                                                
Eftersom det alltid finns en risk att man vid en intervju ger tillrättalagda svar 
skulle användandet av flera kompletterande metoder kunna säga mer enligt 
Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2012). Jag anser dock att denna begränsade studie 
inte har utrymme för kompletterande undersökningar. Med tanke på att jag valde 
att genomföra mina intervjuer öga mot öga blev processen mer tidskrävande. 
Hade intervjuerna istället skett över telefonen hade jag möjligen haft utrymme 
att tala med fler informanter och därmed fått ett större empiriskt material att 
kunna dra slutsatser ifrån. Även en kvalitativ enkätundersökning hade eventuellt 
kunnat ge ett större material, men då hade möjligheten till följdfrågor försvunnit 
helt. 
 
Då denna uppsats har en kvalitativ ansats har jag inga ambitioner att vara 
heltäckande och ge några generella svar utan hoppas snarare kunna ge en 
indikation på hur de skolbibliotekarier jag har intervjuat ser på sitt arbete med 
bokprat och hur de går tillväga för att välja vilka titlar de ska lyfta fram ur 
beståndet. 



14 
 

4.2 Urval och begränsningar 

Min urvalsmetod är målinriktad (Bryman 2013) för att säkerställa att de 
informanter som var aktuella även var relevanta för studien. Redan i den 
förfrågan jag skickade ut till möjliga deltagare i intervjun beslutade jag mig för 
att begränsa min studie till 4-6 deltagare. Anledningen till detta är att det ska 
finnas tid till att göra en noggrann analys av materialet. Att välja att begränsa sig 
till ett fåtal intervjupersoner och därmed få ett hanterbart material och att istället 
lägga vikten på förberedelse och analys är något både Kvale & Brinkmann 
(2014) och Trost (2010) berör. 
                                                                                                
I min studie undersöker jag utbildade bibliotekarier som arbetar i skolbibliotek 
vilka bedriver verksamhet för elever från förskoleklass upp till sexan. För att det 
skulle vara relevant att intervjua dem var det också tvunget att de arbetar med 
bokprat mot någon av årskurserna. Jag valde också att begränsa det geografiska 
avståndet från orten där jag bor till platsen där personerna jag intervjuade för att 
det skulle vara möjligt för mig att komma fram och tillbaka på en dag. Det gav 
mig möjlighet att kunna träffa personerna och göra intervjuerna på plats samt 
gav mig god tid till att transkribera och analysera mitt material. Eftersom jag för 
närvarande är anställd som skolbibliotekarie valde jag att inte intervjua någon av 
mina kollegor då jag under arbetets gång har diskuterat studien med dem och jag 
ville inte att det skulle riskera att jag skulle få svar som var påverkade av detta.                                                    
 
För att hitta deltagare till min studie kontaktade jag en skolbibliotekschef och 
två länsbibliotekarier med en förfrågan om de hade möjlighet att förmedla 
kontaktuppgifter till några som passade in i beskrivningen ovan. Jag publicerade 
också en förfrågan i facebookgruppen Skolbibliotekssamtal som vid det tillfället 
hade 570 medlemmar (Bilaga 2). Mina eftersökningar resulterade i kontakt-
uppgifter till två bibliotekarier som jag via e-post skickade en förfrågan om de 
ville delta i min studie (Bilaga 1). Båda svarade att de kunde ta emot mig, men 
jag lyckades enbart boka en tid med en av dem. Jag fick också fyra svar från 
personer som arbetade med bokprat i de årskurser jag riktat in mig på. En av de 
som svarade var dock inte utbildad bibliotekarie och eftersom det är en av de 
begränsningar jag gjort i min studie så kvarstod tre personer som jag bokade in 
intervjuer med. Efter genomförda intervjuer med fyra skolbibliotekarier jag fått 
svar från ansåg jag mig ha fått ett tillräckligt stort empiriskt material, detta då 
svaren på mina frågor inte var så varierande som jag först trodde. Vidare 
eftersökning av informanter skulle vara alltför tidskrävande och med bakgrund 
av att de svar jag fick var relativt lika valde jag att gå vidare med min analys. 
Det innebär att det totalt är fyra informanter som ingår i studien.  En pilotintervju 
för att prova min intervjuguide (Bryman, 2013) fanns det inte utrymme för. Om 
jag hade genomfört en sådan hade jag kunnat få indikationer på att jag skulle 
behövt göra ändringar för att uppnå ett tillräckligt material. Anledningen till att 
jag riktade mig till skolbibliotekarier som arbetade med bokprat från 
förskoleklass upp till årskurs sex var för att jag trodde att det skulle vara svårt 
att få tag på ett tillräckligt stort antal informanter om jag fokuserade mig på en 
specifik årskurs. I efterhand kan jag se att det kanske hade varit lättare för 
informanterna att ge mer specifika svar om det varit mer tydligt vilken typ av 
bokprat det gällde. Kanske skulle jag ha kunnat göra en snävare avgränsning vad 
gäller vilken årskurs bokpratet riktar sig till. Det hade kunnat ge en tydligare ram 
för informanterna och eventuellt gjort det lättare att svara på frågorna utifrån en 
given situation och inte generellt för alla bokprat. Studien hade också gynnats av 
tydligare följdfrågor vad gäller syftet med bokpratet. Kanske skulle en tydligare 
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frågeställning gällande vilka val de gör vid bokprat med olika syften ha lagts till. 
Det kanske är stor skillnad på både urval och kvalitetsfunderingar beroende på 
om det syftar till nöjesläsning eller fritidsläsning och bokprat som är knutet till 
skolarbetet på något sätt.  

4.3 Intervjuerna 

De fyra intervjuer jag genomförde varierade i tid från 20 minuter upp till 40 
minuter och de spelades in på en diktafon för att förenkla transkribering. Som 
jag nämnt i urvalsdelen är alla mina informanter utbildade bibliotekarier, de 
arbetar i tre olika kommuner i Mellansverige så två av informanterna arbetar på 
skolor i samma kommun. Nedan presenteras informanterna kortfattat en och en. 
För att inte röja deras identitet har jag valt att inte använda deras namn utan 
titulerar dem Skolbibliotekarie A, B, C och D. Då jag inte anser att 
vederbörandes könstillhörighet har någon relevans i denna studie väljer jag att 
inte heller specificera detta. Eftersom jag gör detta val kommer jag att använda 
det könsneutrala pronomenet hen.                                       

4.3.1 Skolbibliotekarie A 
 
Min första informant, från och med nu kallad Skolbibliotekarie A, arbetar heltid 
på en F-9 skola men 50 % av tjänsten är inriktad på F-6. Hen har en 
magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap sedan 2007, men har 
arbetat som skolbibliotekarie under hela sin utbildningstid. Uppskattningsvis har 
hen arbetat som skolbibliotekarie i minst 15 år, varav 9 efter det att utbildningen 
avslutats. Hen arbetade tidigare som barnskötare och utöver biblioteks- och 
informationsvetenskap har hen också läst litteraturvetenskap med inriktning på 
barn och unga samt pedagogik. Skolbibliotekarie A menar att valen av de andra 
kurserna var medvetet fokuserade på barn och skola eftersom hen visste att det 
var med detta hen ville arbeta. Bokprat har hen för alla årskurser i varierande 
mängd.                                                                          
 

4.3.2 Skolbibliotekarie B 
 

Informant nummer två kallar jag Skolbibliotekarie B och hen arbetar heltid, men 
på två skolor. En F-9 och en F-6. Hen är bibliotekarie sedan 1983 och har sedan 
dess arbetat som skolbibliotekarie, något siktet var inställt på redan från början. 
Innan bibliotekarieutbildningen läste hen Engelska och litteraturvetenskap och 
arbetade då som kontorist, motsvarande biblioteks-assistent, på ett stadsbibliotek 
och under de sista åren så arbetade hen mest på barnavdelningar och en bokbuss 
som åkte ut till förskolor. Skolbibliotekarie B bokpratar för alla årskurserna men 
lägger fokus på att se till att alla klasser i årskurs 1-3 har ett bokprat per termin, 
men alla lärare som ber om ett bokprat får det till sin klass. 

4.3.3 Skolbibliotekarie C 
 
Den tredje skolbibliotekarien jag intervjuade väljer jag att kalla 
Skolbibliotekarie C. Hen har en heltidstjänst som skolbibliotekarie på en F-6 
skola men arbetar för tillfället 75 %. Hen är utbildad lärare i svenska och SO för 
årskurs 1-7 sedan 1999 och har sedan 2013 en kandidatutbildning i Biblioteks- 
och informationsvetenskap. Parallellt med bibliotekarieutbildningen har hen 
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arbetat några timmar i veckan i skolbiblioteket. Sedan 2009 har hen arbetat som 
skolbibliotekarie. Även denna informant hade intentionen att arbeta på 
skolbiblioteket efter färdig utbildning. Hen bokpratar för elever i årskurs 1-6 
men fokus ligger på årskurs 1-3. 

4.3.4 Skolbibliotekarie D 
 
Informant nummer fyra har jag valt att kalla Skolbibliotekarie D. Hen har en 
magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap från 2002 och har 
utöver det en kandidatexamen i historia och några poäng beteendevetenskap. 
Efter utbildningen var hen vikarie på ett högskolebibliotek, sedan arbetade hen 
på ett folkbibliotek där en del av tjänsten var förlagd på en skola. Sedan 2008 
har hen arbetat heltid som skolbibliotekarie på en F-6 skola. Skolbibliotekarie D 
är den enda av mina informanter som inte riktat in sig på att bli skolbibliotekarie 
från början. 

4.4 Genomförande av analysen 

För att analysera min empiri använder jag mig av de tre förhållningssätten på 
läsning jag presenterade under rubriken teori med mitt tillägg om kvalitet knutet 
till de tre begreppen. Genom att analysera innehållet i mina respondenters svar 
uppdelat på frågorna i min intervjuguide har jag försökt finna mönster i deras 
svar som jag sedan kunnat jämföra dem emellan. På så vis har jag kunnat se vilka 
skillnader och likheter som finns dem emellan. Jag sorterar sedan mina 
informanters svar enligt de tre synsätten för att se hur tänker gällande kvalitet 
och urval. Deras utsagor om hur de väljer litteratur har delats upp i de olika 
synsätten och sedan har jag försökt att titta på dessa och även på deras svar 
gällande hur de ser på kvalitetsbegreppet för att utröna om det finns någon 
koppling mellan synen på läsning och synen på kvalitet. Vidare kommer jag 
också att använda mig av den litteratur jag gick igenom under rubriken 
litteraturgenomgång.  

4.5 Etiska hänsynstaganden 

Studien följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har 
tagit fram. Det innebär att de intervjuade deltagarna fått information om 
uppsatsens syfte, att deras medverkan är helt frivillig och att de hade möjlighet 
att ångra sig eller välja att inte svara på någon fråga utan att motivera varför. De 
fick också veta att allt material hanteras konfidentiellt och att individen eller 
arbetsplatsen inte skulle bli identifierbara i uppsatsen. Information ovan 
tillkännagavs informanterna redan i de texter där jag söker medverkande till 
studien och den upprepades också i de inspelningar jag genomförde vid 
intervjutillfällena. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar jag först mitt empiriska material tematiserat i bokurval 
och kvalitet. Efter det analyserar jag svaren med hjälp av den teoretiska modell 
samt litteraturen jag valt att använda. 
 
Det mest utmärkande i mina informanters svar var att de är eniga i vad bokprat 
är. Deras bild stämmer väl överens om den förförståelse jag har fått av begreppet 
under min utbildning nämligen att det är en planerad aktivitet för en specifik 
grupp; i deras fall en skolklass där skolbibliotekarien har valt ut ett antal titlar 
som denne har läst och sedan presenterar för dem med syfte att få eleverna 
intresserade av att låna och läsa dessa. En av dem beskriver det så här: 
 

Med bokprat menar väl jag att jag läser in mig på en bok, att jag läser den 
själv och jag plockar ut bitar ur den och kanske läser ur den ett litet stycke. 
Så presenterar jag den för eleverna. 
(Skolbibliotekarie D) 
 

Att syftet är att få barnen intresserade av att låna och läsa de böcker man pratar 
om är alla överens om. Hälften av informanterna menar också att en del av det 
är att hjälpa dem in i böckerna och att ge eleverna verktygen för att sedan kunna 
välja böcker själva. Antalet böcker de väljer att bokprata om skiljer sig något. 
Det rör sig dock mellan fem och åtta titlar per grupp. De flesta bokprat 
informanterna genomför är förlagda till biblioteket så att eleverna kan låna 
böcker i direkt anslutning till avslutat bokprat. 

5.1 Presentation av resultat 

I det här avsnittet går jag tematiskt igenom mina informanters svar. Jag börjar 
med hur de arbetar med bokprat och går sedan vidare med deras bokurvals-
metoder och avslutar med hur de tänker runt begreppet kvalitet i förhållande till 
bokpratet. 

5.1.1 Bokurval 
 

Precis som de intervjuade bibliotekarierna i Ahlström & Ekstrandhs (2005) 
uppsats anser mina informanter att det är viktigt att de läst de böcker de väljer 
att prata om. En av dem poängterar att det är viktigt både för att man ska veta 
om boken är bra men också för att kunna svara på frågor om innehållet. Samtidigt 
erkänner hen att det ibland är så att hen inte alltid har läst boken så noggrant som 
hen önskar utan kanske bara skumläst boken när hen inte haft tid. 
 
Alla informanter anpassar svårighetsgraden efter den specifika klassen de ska 
prata om böckerna för. Med tanke på att de alla har arbetat i sitt skolbibliotek 
under en längre tid har de haft en möjlighet att lära känna eleverna och har fått 
en förståelse för vilken nivå de olika klasserna ligger på generellt. Till skillnad 
från informanterna i Ahlström & Ekstrandhs studie (ibid.) köper majoriteten av 
mina informanter in speciella böcker för sina bokprat för att säkerställa att det 
ska finnas flera exemplar av dessa. I ett av fallen har alla skolbibliotek i 
kommunen ett gemensamt bestånd av bokpratsböcker. 
                                         
Gemensamt för alla är att det viktigaste kriteriet är att boken ska uppskattas av 
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barnen. En av dem poängterar att det inte är någon motsättning mellan det och 
att boken är av god kvalitet. Flera nämner också att de väljer bort allt för ”smala” 
böcker.                
 
Hälften av informanterna nämner att en av de viktigaste faktorerna är att det ska 
finnas flera exemplar av de titlar de talar om så att eleverna inte ska behöva vänta 
på att få ett exemplar av boken de blir sugna på att läsa. En av informanterna 
som köper in speciella bokpratsböcker för att säkerställa att det finns fler 
exemplar av dem. Det hen fokuserar på vid inköp är att boken ska uppskattas av 
eleverna på skolan. För att böckerna ska passa så många som möjligt tycker hen 
att det är viktigt att det finns en blandning i svårighetsgrad, huvudpersoner och 
både spännande böcker och vardagsskildringar. 
 
Att det ska vara en variation i innehållet vad gäller genrer, svårighetsgrad och 
huvudkaraktärer är genomgående något informanterna framhåller som viktigt 
när de väljer sina böcker. En av informanterna uttrycker också att författarens 
kön och var boken utspelar sig är av betydelse i urvalet. 
                                   

Jag försöker få en blandning på litteraturen, jag försöker få en blandning 
på författare, både manliga och kvinnliga författare, vi köper mycket nytt 
för det gamla finns ju redan. Jag försöker få in lite blandat från olika delar 
av världen. (Skolbibliotekarie C) 
 

Alla är eniga om att böckerna de väljer ska gå att presentera på ett bra sätt. En 
av dem beskriver det så här: 
 

Det kanske ska finnas något att läsa också så att det blir en bra presentation. 
Att den ska passa för att presentera och att jag tror att eleverna gillar den, 
olika svårighetsgrader och olika genrer. (Skolbibliotekarie D) 

 
En av de informanter som mest frekvent bokpratar för de yngre årskurserna ser 
barnens ålder som en betydande faktor vid valet av böcker. 

 
[D]et ska vara böcker som är lätta att läsa om vi håller på med läsinlärning 
i ettan, tvåan är det ju ingen ide att komma med Harry Potter, även om de 
tror det. (Skolbibliotekarie C) 
 

5.1.2 Kvalitet  
 
När jag under intervjuerna kom till mina frågor gällande kvalitet och definition 
av kvalitetsbegreppet var det uppenbart att alla de jag talade med tycker att det 
är ett begrepp som är väldigt svårt att definiera om det ens tyckte att man ska 
göra det. Det var också tydligt att flera av informanterna inte funderar så mycket 
kring begreppet i sitt dagliga arbete och att de ansåg att det var svårt att göra det. 
Alla menade att det är vanskligt att göra en alltför snäv bedömning av vad 
kvalitet är. En av dem poängterade att om man sätter en alltför fast ram runt 
begreppet kan det bli fel och hävdar istället att det är ”en definitionsfråga som 
sagt vad kvalitet är” (Skolbibliotekarie B). 
 

En av informanterna beskriver kvalitetsbegreppet som något uppdelat i två olika 
delar. Hen menar att även den materiella kvaliteten är en aspekt som inte går att 
komma ifrån, då vissa böcker är så dåligt bundna att sidorna ramlar ur dem. Hen 
menar att böcker utgivna på förlag där detta är vanligt förekommande kan väljas 
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bort av den anledningen. De andra informanterna väger inte alls in detta i 
kvalitetsbegreppet utan fokuserar enbart på innehållet i böckerna och språket när 
de funderar över begreppet. Det framgår tydligt att språket i böckerna de väljer 
är viktigt och det första alla nämner när begreppet kvalitet dyker upp är just att 
språket i en bok ska vara bra. Ingen av dem kan ge några mer konkreta svar på 
vad ett bra språk är men flera hävdar att det är någonting man känner. 
 
En av de som uttryckligen väljer böcker med ”någon sorts kvalitet” menar att 
hen inte är så kräsen. Den av de fyra som tydligt säger att hen anser att kvalitet 
är en faktor hon använder sig av vid val av böcker beskriver sin förståelse av 
begreppet så här: 

 
Att det ska vara en bra bok, på ett språk som är bra och en handling som är 
ok. Man känner igen en bra bok när man läser den. Jamen, det känns ju i 
språket och att innehållet fångar en. Alltså jag skulle ju säga att med lång 
erfarenhet så sitter det ju lite i ryggmärgen på en. (Skolbibliotekarie B) 

                                        
Det verkar genomgående vara lättare att beskriva vad som är dålig kvalitet. En 
av informanterna nämner böcker fulla av schabloner som ett exempel. Hen 
beskriver att även om kvalitet inte är en faktor när hen väljer böcker till bokpratet 
så finns de ändå ett kvalitetsurval på vägen till inköp. Samma informant 
beskriver hur hen vid ett tillfälle slutat läsa en bok på grund av ett undermåligt 
språk och att det bara var ”trams och tjafs”. Hen anser dock att hen inte har någon 
”snobbig attityd till litteratur” utan väldigt sällan tycker att en bok är av dålig 
kvalitet.  
 
Alla informanter tar upp bokserien Dagbok för alla mina fans av Jeff Kinney 
som böcker man inte behöver lägga energi på att bokprata om eftersom barnen 
hittar dem ändå. Skolbibliotekarie B menar dock att man inte alltid vet att det är 
en blivande långserie när första delen kommer. Hon beskriver hur hon reagerade 
när första delen i Dagbok för alla mina fans kom: ”när första delen kom, det var 
ju liksom wow, man stod ju och gjorde vågen.” Mina informanter nämner även 
andra typer av långserieböcker när de pratar om kvalitet och alla menar att de 
köper in den typen av litteratur till biblioteket men att de inte vanligtvis bokpratar 
om dem. En av informanterna säger uttryckligen att långserieböcker har en 
tendens att tappa i kvalitet, även om den första boken i serien var bra. Alla övriga 
informanter säger underförstått att dessa böcker är av lite lägre kvalitet då de 
samtliga talar om böckerna i samma andetag som de ska beskriva vilka böcker 
de inte bokpratar om. En av dem beskriver detta: 
 

Men däremot vill inte jag lägga ner, jag vill inte övertala dem att läsa 
böcker jag inte tycker är bra. Läser de så är det bra ändå, men Suneböcker 
för tio år sedan… Det var jättebra att de läste och det är klart att man köpte 
in det till biblioteket men jag behöver inte hålla på och locka med 
Suneböckerna. Nu är det väl Greg, de går så bra av sig själva. Jag behöver 
inte hålla på att läsa på med dem. Kapten kalsong har vi nåt nytt med. Vi 
har en hel hylla full med älvor av Meadows de har jag inte heller, jo jag 
kanske har läst någon för hemskt länge sedan förresten. Jag har inte läst 
dem nu och jag försöker inte prångla ut dem utan de går av sig själva 
liksom. (Skolbibliotekarie A) 

 
Samtliga intervjuade skolbibliotekarier påpekar på ett eller annat sätt att det att 
boken är nyskapande inte är av så stor vikt eftersom barnen inte har mött så 
många texter ännu. Skolbibliotekarie A uttrycker det såhär: ”Det man lägger i 
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kvalitet är det att det ska vara lite nyskapande och personligt och det är ju inte 
intressant för ett barn som inte redan har läst 800 böcker...” Kanske är det så att 
kvalitetsbegreppet även skiftar beroende på vem mottagaren är. De första tre 
punkterna i kulturrådets bedömning av vilken barn- och ungdomslitteratur som 
ska få litteraturstöd som jag nämnde ovan (originalitet, upphovspersonens 
självständighet, samt förmåga att tänja gränser) kanske inte är applicerbara när 
man som enskild skolbibliotekarie ska bedöma vad som är kvalitet. Med tanke 
på att skolbibliotekarierna jag intervjuat poängterar att inte alla barn i denna 
åldersgrupp har mött så många texter ännu så kanske andra faktorer blir viktigare 
i detta sammanhang. 
 
Flera av informanterna menar att det inte är så ofta de känner att en bok är av 
dålig kvalitet. En av dem säger: 
 

Det kan vara nånting nån enstaka gång så stöter man på nån bok som man 
känner, nej det här vill jag absolut inte, då tar jag inte med den. Men det är 
väldigt sällan tycker jag... en känsla om att den är nog inte så 
genomarbetad, den skulle nog ha gått en runda till på förlaget. 
(Skolbibliotekarie D) 

 
Samma individ menar att kvalitet är en mer betydande faktor när hen tipsar om 
högläsningsböcker och gruppläsningsböcker och menar att eftersom barnen blir 
så styrda i vilka böcker de läser i andra delar av skolan tycker hen att det är 
viktigt att de ska få vara fria att läsa vad de vill vid den tysta läsningen. Hen vill 
inte lägga någon värdering i bokpratsböckerna och undrar helt sonika: ”Vem är 
jag att döma det?” (Skolbibiotekarie D). 
 

…[I det]första urvalet i varför jag överhuvudtaget har läst en bok ligger 
nån sorts kvalitetsgrej i det sen är det nog mer rent personligt vad jag 
tycker om boken och om jag tror att den kan funka för mina elever. (Bib-
liotekarie A) 

5.2 Analys av materialet 

Nedan analyserar jag mitt empiriska material med hjälp av den teoretiska modell 
jag valt. Jag har gått igenom mitt empiriska material och försökt hitta uttryck för 
de olika synsätten och jämföra de olika informanternas svar med varandra. För 
att göra det överskådligt har jag valt att gå igenom ett synsätt i taget. 

5.2.1 Det pragmatiska synsättet 
 
Det finns tydliga tecken på ett pragmatiskt synsätt hos samtliga informanter då 
de precis som majoriteten av respondenterna i Anderssons studie (2014) menar 
att det viktigaste är att eleverna läser. En av informanterna använder själv termen 
när hen funderar på om det är någon skillnad på hur urvalet ser ut på folk- 
respektive skolbibliotek: 

 
I skolan är man ju mycket mer pragmatisk och nöjd bara eleverna läser för 
man tänker ju att man tränar avkodning och man tränar flyt och man får 
erfarenheter av litteratur vad man än läser för nåt. (Skolbibliotekarie A) 

 
En av informanterna uttrycker bestämt att hen inte tycker att det är nödvändigt 
att ha kvalitet som en faktor vid valet av bokpratsböcker utan säger bestämt: 
”Neeej, jag tycker att man ska hålla sig borta från det. Det är ändå barnen som 
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läser, vem är jag att döma det?” (Skolbibliotekarie D). Denna tro att inte en 
person är bättre än någon annan att bedöma vad som är god kvalitet är något som 
flera bibliotekarier gav uttryck för även i Anderssons (2015) studie. 
Skolbibliotekarie B betonar att urvalet böcker ska vara skräddarsytt för den 
grupp man talar för. Detta är något som stämmer överens med Anderssons 
(2015) slutsatser. Han menar att det viktigaste är att fokusera på elevernas egna 
intressen och låta dessa styra vilka böcker de läser och att låta ambitionen att 
vidga läsintresset komma i andra hand. 
                                                                                     
Skolbibliotekarie B menar att hen säkert bokpratar om en del böcker som inte 
har något stort litterärt värde men som ändå har ett pedagogiskt värde i att det är 
en bok som kan slussa in ungar i en läsande värld. 
 

Då det enligt Grøn (2010) har skett en förändring av synen på litteratur-
förmedling hos bibliotekarier generellt, att kulturen demokratiseras och att de 
generella kvalitetskriterierna avvisas till förmån för en mer brukarorienterad 
inställning, kanske det inte är så förvånande att det är så tydligt pragmatiska idéer 
som styr skolbibliotekariernas bokurval. 

5.2.2 Det traditionalistiska synsättet 
 
De intervjuade skolbibliotekarierna är i många avseenden noggranna med att 
poängtera att det absolut viktigaste är att barnen läser men trots det så lyser det 
stundtals igenom traditionalistiska tankar. 
 
Även om de flesta av mina informanter säger att kvalitet inte är en faktor vid 
urvalet av böcker till bokpratet så talar de alla om att de vill att boken ska vara 
bra och passa för bokprat. Trots att de inte medvetet planerar att välja böcker av 
god kvalitet enligt de kriterier som kulturrådet har punktat upp så tror jag att de 
har en egen mall de går efter. Det språkliga är något som återkommer i alla 
intervjuer.  
 

Men språket är ju viktigt, det får inte va ett, det är svårt att definiera vad 
som är ett dåligt språk men man känner igen det när man läser det. Dåligt 
språk, då menar jag inte...men de använder ju svärord, menar jag inte. Utan 
jag menar ett platt och livlöst språk kanske. Lättlästa böcker kan ofta bli 
väldigt platta och ibland kan de bli väldigt bra. Det är nånting med att få 
liv i språket och gestaltningen. Jag kan nog inte definiera det. 
(Skolbibliotekarie B) 

 
En informant menar att något som får hen att välja bort en bok ett väldigt 
undermåligt språk och flera nämner att språket ska vara bra och rikt men det är 
ingen av dem som nämner några direkta kvalitetskriterier utöver detta. 
 
Skolbibliotekarie B menar att det kommer med erfarenheten och att ”[man] 
känner igen en bra bok när man ser den”. Då skolbibliotekarie B är den som har 
längst yrkeserfarenhet är det troligt att hens känsla för vad som är god kvalitet 
har satt sig i ryggmärgen och något som hen inte reflekterar över i så stor 
utsträckning längre. De är alla tydliga med att de vill hjälpa barnen hitta det som 
de inte annars skulle hitta och en av mina informanter uttrycker att hen med åren 
blivit en alltmer medveten läsare och att hen oftare än tidigare tänker: ” -Nä, det 
här är inte bra.” (skolbibliotekarie A). Hen säger också att det i bakgrunden 
döljer sig någon form av kvalitetsbedömning: 
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[V]arför jag överhuvudtaget har läst en bok ligger nån sorts kvalitetsgrej i 
det sen är det nog mer rent personligt vad jag tycker om boken och om jag 
tror att den kan funka för mina elever…(Skolbibliotekarie A) 

 
Nyströms (2005) ide om att bokpraten ska visa på en bredd i utgivningen belyser 
väl att det inte bör vara enbart de böcker som barnen redan känner till som 
presenteras vid bokprat. Det finns en poäng i att låta barnen se att det faktiskt 
finns fler böcker än de som ligger på topplistorna eller som kompisarna läser. 
Dolatkhah (2013) poängterar att det är viktigt att “hjälpa barn och unga att få 
kontakt med olika typer av medier och litteratur.” Därmed inte sagt att populära 
böcker inte ska presenteras. 
 
Vid ett flertal tillfällen benämner informanterna långserier i samma andetag som 
de talar om kvalitetsurval och menar att de väljer att inte bokprata om dessa ger 
de en indikation på att de trots allt har någon sorts kvalitetsnivå. De köper in den 
typen av böcker men de försöker inte aktivt få eleverna att läsa dessa. 

5.2.3 Det emancipatoriska synsättet 
 

Det är vanligast att skolbibliotekarierna själva väljer ut vilka böcker de ska prata 
om men det händer att de får i uppdrag av lärarna att prata om skönlitterära 
böcker som knyter an till det ämne som eleverna arbetar med i skolan och då 
måste de givetvis ta ställning till det i valet av böcker. 
 
En av informanterna belyser vikten av att det ska vara böcker som ger någonting 
att prata om och det tolkar jag som att eleverna kan få ut något mer av boken än 
att bara läsa den. I detta uttalande uttrycker hen en emancipatorisk idé där 
läsningen inte enbart sker för läsningens skull utan syftar till att på något sätt ge 
eleven litteratur som har ett innehåll man kan reflektera över och som är värt att 
diskutera med andra.  
 

Och jag menar man försöker ju också titta på sånt här som är det starka 
tjejer och starka killar och elever eller barnkaraktärer med olika ursprung 
eller utseende och sådär så att det finns ju med också i ett försök att … jag 
dissar ju inte en bok bara för att det är en stark kille i boken men man letar 
ju också efter att ha starka tjejer i böckerna, som ett komplement eller för 
att det är bra för alla. (Skolbibliotekarie A) 

 
När en av informanterna beskriver hur hen vill få barnen att hitta böcker de inte 
annars hittar säger hen: ”De fastnar ju lätt i, just nu är det Märtaböckerna, och 
det är Greg förstås och då de fastnar ju i samma böcker bara och då hitta lite 
andra böcker som kanske är…” Här ger hen en indikation på att hen vill att 
barnen ska ta del av litteratur av annan sort och menar att: ”En faktor är att 
försöka hitta sånt som de inte har läst… Bredda läsningen lite kanske man kan 
säga.” (Skolbibliotekarie C). En annan av mina informanter beskriver att hens 
mål är ”att verkligen försöka välja ut och hjälpa barnen till den litteratur som 
skulle vara mest intressant och givande för dem att läsa. Men oftast är, man vill 
ju att de läser” (Skolbibliotekarie A). Här ges uttryck för en önskan att lyfta 
eleverna från det de är vana att läsa och istället erbjuda dem något som kan verka 
utvecklande. Det blir dock tydligt att de har en splittrad roll här då de är 
fokuserade på att hitta något som barnen vill läsa men också något som kan verka 
utvecklande. Samma informant menar också att hen på senare år har börjat 
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använda sig av bokpratet som ett sätt att skapa verktyg som hjälper eleverna att 
välja böcker i bibliotekets hyllor. 
 

Det är de här reciproka läsundervisningarna och en läsande klass pratar 
om… Den här lässtrategin ”att förutspå” och hur man gör innan man sätter 
igång en läsning och där kom jag på att det är ju… att bokprata på så vis 
att man pratar ju inte om den lästa boken men det är ju också ett sätt att 
tydliggöra för eleverna hur man går i hyllorna och tittar på en bok. Hur gör 
man? Man tittar ju på framsidan och läser på baksidan och bläddrar och 
tittar och provar och läser och funderar vad den handlar om och om den 
känns lagom svår sådär (Skolbibliotekarie A). 

 
Det finns alltså också en vilja att hjälpa eleverna att nå annat än bara en förmåga 
att läsa. De ska även kunna hitta till de böcker som kan vara av intresse. 
 
En av informanterna visar att även innehållet är av värde när hen efter att ha fått 
reflektera en stund kring vad kvalitet är säger: ”Jag tittar mer på genus, eller 
varifrån i världen…” (Skolbibliotekarie C). Här ger hon enligt mig uttryck för 
en vilja att låta eleverna möta andra verkligheter än den egna och på så sätt få 
individen att växa.  
 
Jag har i detta kapitel visat att skolbibliotekarierna jag har intervjuat ger uttryck 
för att använda sig av alla synsätten, men att det traditionalistiska är det som är 
minst vanligt. De svar jag fått på mina frågor pekar på att informanterna i första 
hand är intresserade av att få eleverna att bli intresserade av böckerna de valt ut 
och att det absolut viktigaste är att de faktiskt läser och inte att det i måste vara 
uttalad kvalitetslitteratur. 
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6 Avslutande diskussion 

Syftet med bokpraten är något som förändrats över tid menar Andersson (2015). 
De har från att under 1970-talet fokuserat på folkbildning gått över till att istället 
att betona vikten av den personliga läsupplevelsen under 1990-talet. Det är något 
som tydligt visar sig i mina resultat då samtliga belyser att det viktigaste är att 
barnen läser. Även om de alla tycker att böckerna de presenterar ska vara böcker 
de själva på ett eller annat sätt tycker är bra, så ger de alla uttryck för att det är 
av största vikt att böckerna når mottagaren och att de uppskattar dem. Det är 
alltså ett övervägande pragmatiskt förhållningssätt som genomsyrar 
informanternas svar. En anledning till detta skulle kunna vara den spänning 
mellan frihet och krav som Dolatkhah (2013) beskriver att skolbiblioteken 
oundvikligen har. Skolbibliotekens tvådelade roll, i vilken både fritidsläsning 
och läsning i skolan uppmuntras, gör att det är än viktigare att inte komma med 
de pekpinnar som enligt Chambers (2011) kan leda till en negativ bild av 
läsningen. Jag tror att det Hultqvist (2015) säger om kvalitet är relevant i detta 
sammanhang eftersom man måste väga in vad det är boken ska användas till. 
 
En annan anledning till att skolbibliotekarierna ger uttryck för övervägande 
pragmatiska idéer i sitt arbete med bokprat tror jag är att de riktar sig både till 
barn som är läsare och som är på väg att bli det. Att det är pragmatiska och 
emancipatoriska tankar som överväger kan också bero på att tre av informanterna 
har varit tydliga med sin inriktning mot skolbibliotek från början och att två av 
dem dessutom har arbetat i skolan och förskolan redan innan sin 
bibliotekarieutbildning. Det verkar dock som att även bibliotekarierna som 
deltog i Anderssons studie (2014) till största delen hade ett mer pragmatiskt 
synsätt vad gäller läsning då många av dem inte tyckte att man kan värdera vad 
som är god och dålig litteratur. Det verkar i hennes studie alltså vara den 
personliga läsupplevelsen och lusten att läsa som är det viktigaste även för 
bibliotekarier på folkbiblioteken. Även Rydsjö & Elf (2007) tar upp att synen på 
litteraturen har förändrats då inköp av barn- och ungdomslitteratur har blivit 
alltmer efterfrågestyrd och att man istället tror att barnen i sinom tid själva 
kommer att efterfråga ”bättre” litteratur. 
 
Sammanfattningsvis återgår jag till att försöka besvara de forskningsfrågor jag 
formulerade i början av denna studie. 
 

• Vilken urvalsmetod har de intervjuade skolbibliotekarierna när de väljer 
vilka böcker de ska presentera för eleverna vid bokprat? 

 
Jag har kommit fram till att mina informanter har ett övervägande pragmatiskt 
förhållningssätt till läsning och att den viktigaste faktorn vid valet av böcker till 
bokprat är att de tror att eleverna kommer vilja låna boken och att detta ska leda 
till läslust. De anser också att man ska anpassa urvalet efter målgruppen så att 
det finns något för alla. Anpassningen sker genom en bredd i bokurvalet bland 
annat i fråga om genre, svårighetsgrad och en variation av vilka huvudkaraktärer 
som porträtteras. Hälften säger att de vill att böckerna ska ha någon form av 
kvalitet även om de inte utvecklar detta nämnvärt. Trots att två av mina fyra 

informanter uppger att kvalitet inte är en faktor när de väljer böcker till sina 
bokprat så tar de upp aspekter som på något sätt kan kopplas till en kvalitetsidé, 
även om det kanske ännu mer handlar om individuell smak.  
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• Hur ser de intervjuade skolbibliotekariernas förståelse av begreppet 

kvalitet ut i förhållande till bokprat? 
 
Jag har i studien visat att de skolbibliotekarier jag intervjuat ställer sig 
tveksamma till om begreppet alls bör definieras. Hälften av dem menar också att 
det är något man ska akta sig för att göra. Samtliga nämner trots allt språket som 
en viktig kvalitetsmarkör. Jag tror att detta kan bero på att det i biblioteksvärlden 
i stort har skett en förändring i synen på vad som bör läsas men också att 
resultaten på läsförståelsetesterna gjort att man är fokuserad på att få barnen att 
läsa mer. Även det faktum att skolbibliotekarierna arbetar i skolans värld tror jag 
är av stor betydelse. Det är ju så att eleverna i låg och mellanstadiet, i synnerhet 
i de lägre årskurserna fortfarande är på väg att bli läsare och är i behov av att 
knäcka läskoden och få upp läshastigheten för att kunna komma vidare och få en 
fördjupad läsförståelse. Informanternas svar visar att det de i första hand vill 
förmedla vid bokprat är lusten att läsa böckerna de pratar om och att det ska leda 
till en lust att läsa mer. Det kanske är en av anledningarna till att de är ovilliga 
att trycka på kvalitetsbegreppet vid urvalet av bokpratsböcker eftersom en 
farhåga finns att eleverna inte ska vilja läsa de böckerna. Detta är något som 
Chambers (2011) berör när han poängterar att barn kommer vidare i sin 
läsutveckling snabbare om ingen lärare talar om vad som är bra och dålig 
litteratur. Att komma med den typen av pekpinnar kan leda till blockeringar mot 
läsning menar han (ibid.). Jag tror att det även gäller om skolbibliotekarien 
poängterar vad som är god och dålig litteratur i samtalet med eleverna. Detta i 
sig innebär inte automatiskt att en värdering inte bör göras utan snarare att den 
värderingen skolbibliotekarien gjort inte bör kommuniceras med eleverna. 
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7 Förslag till fortsatt forskning 

Jag har i denna studie valt att titta på hur utbildade skolbibliotekarier ser på urval 
av böcker till bokprat och huruvida kvalitet är en faktor i detta. Det skulle även 
vara intressant att undersöka om kvalitet är en faktor vid valet de gör när det 
gäller vilka böcker de väljer att köpa in. Flera av mina informanter indikerar att 
de är mer medvetna om kvalitet vid inköp samtidigt som de säger att de köper in 
böcker till biblioteket som de inte skulle välja att bokprata om. Det är en 
intressant paradox som skulle kunna utredas. 

Eftersom bibliotekarier som arbetar på folkbiblioteket med vuxna arbetar med 
en helt annan målgrupp och riktar sig till dem på deras fritid skulle det också 
vara intressant att se om bibliotekarier som bokpratar för vuxna på folk-
biblioteken har en annan syn på kvalitetsbegreppet och urval av bokpratsböcker.
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Bilaga 1 

Hej NN, 
 
Jag heter Janette Wigh och läser sista terminen på Bibliotekarieprogrammet på 
Högskolan i Borås. Just nu skriver jag min kandidatuppsats och har valt att i 
den undersöka hur utbildade skolbibliotekarier som arbetar med bokprat för 
barn från förskoleklass upp till sexan förbereder sig inför dessa och hur de väl-
jer ut böcker att prata om. 
 
Jag letar efter ca 4-6 deltagare till min studie, och jag har [hittat dig/blivit 
rekommenderad att kontakta dig] [på XX sätt/av YY person]… Om det stäm-
mer att du arbetar som skolbibliotekarie och även genomför bokprat med barn 
från förskoleklass till årskurs sex så skulle jag mycket gärna vilja göra en inter-
vju med dig. 
 
Jag är alltså intresserad av att veta mer om hur du förbereder dig inför ett 
bokprat och hur du väljer böcker till det. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter 
och jag kommer att spela in den för att kunna lyssna och analysera i efterhand. 
Jag kan komma och träffa dig på en plats och tid som passar dig och som vi 
kommer överens om. Studien följer forskningsetiska principer vilket betyder att 
ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medver-
kan eller välja att inte svara på någon fråga utan att motivera varför. Allt 
material kommer att hanteras konfidentiellt och du som individ eller din arbets-
plats kommer inte att vara identifierbara i uppsatsen. 
 
Om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju så svara gärna på detta mail, 
annars försöker jag nå dig på din arbetstelefon inom ett par dagar. 
 
 
 
Tack på förhand och vänliga hälsningar 
 
Janette Wigh 
Telefon: 0760xxxxxx 
Epost: xxxxx@xxxxx.net 



 
 

Bilaga 2 

Jag heter Janette Wigh och läser sista terminen på Bibliotekarieprogrammet på 
Högskolan i Borås. Just nu skriver jag min kandidatuppsats och har valt att i 
den undersöka hur utbildade skolbibliotekarier som arbetar med bokprat för 
barn från förskoleklass upp till sexan förbereder sig inför dessa och hur de väl-
jer ut böcker att prata om. 
 
Jag letar efter ca. 4-6 deltagare till min studie. Om det stämmer att du arbetar 
som skolbibliotekarie, och även genomför bokprat med barn från förskoleklass 
till årskurs sex, så skulle jag mycket gärna vilja göra en intervju med dig. Jag 
är alltså intresserad av att veta mer om hur du förbereder dig inför ett bokprat 
och hur du väljer böcker till det. Då jag bor i Vingåker i Sörmland ser jag gärna 
att du är verksam inom en 20 mils radie så jag kan komma till dig och genom-
föra en intervju på plats. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter och jag kommer 
att spela in den för att kunna lyssna och analysera i efterhand. Jag kan komma 
och träffa dig på en plats och tid som passar dig och som vi kommer överens 
om. 
 
Studien följer forskningsetiska principer vilket betyder att ditt deltagande är 
helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan eller välja att 
inte svara på någon fråga utan att motivera varför. Allt material kommer att 
hanteras konfidentiellt och du som individ eller din arbetsplats kommer inte att 
vara identifierbara i uppsatsen. 
 
Om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju skicka ett e-postmeddelande 
till mig på adressen nedan så hör jag av mig! 
 
 
Tack på förhand och vänliga hälsningar 
 
Janette Wigh 
Epost: xxxxx@xxxxx.net 



 
 

Intervjuguide 

Information 

 
I min uppsats ämnar jag undersöka hur utbildade skolbibliotekarier som arbe-

tar med bokprat för barn från förskoleklass upp till sexan förbereder sig för 

dessa och hur urvalet av böcker går till. Den här intervjun spelas in för att jag 

ska kunna lyssna och analysera i efterhand. Studien följer forskningsetiska 

principer och ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när du vill välja att av-

bryta din medverkan eller välja att inte svara på någon fråga, utan att moti-

vera varför. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt och du som individ 

och din arbetsplats kommer inte vara identifierbara i uppsatsen. Är 

detta ok? 

 
1. Bakgrund 

 

a) Hur ser din utbildning ut? -olika examen, utbildningsnivå etc 
 
b) Vilket år blev du klar med din bibliotekarieutbildning? 
 
c) Vilka yrken eller andra relevanta erfarenheter har du sedan tidigare? 
 
d) Vilken typ av skola/skolor arbetar du på? 
 
e) Hur länge har du arbetat som skolbibliotekarie? 
 
2. Bokprat 

 

a) Vilka årskurser bokpratar du för? 
 
b) Hur skulle du beskriva bokprat? 
 (Vad är det? Vad innehåller det? Vilket är syftet?) 
 
c) Hur många böcker väljer du? 
 
d) Hur väljer du vilka böcker du ska prata om? 
 (Varför gör du på det sättet? (Förklara, motivera…) 
 
e) Hur förbereder du dig för ett bokprat? 
 (Inläsning, presentationer) 
 
f) Finns det några särskilda faktorer som är viktiga för dig vid bokvalet? 
 (Krav på böckerna… Om kvalitet eller “bra bok” kommer upp 
 fråga vidare om definitionen av begreppen.) 
 
g) Varför är just dessa faktorer viktiga? 
 
 
3. Kvalitetsbegreppet 

 

I flera statliga utredningar under de senaste åren har begrepp som “god kvali-



 
 

tet”,“hög kvalitet” och “kvalitetslitteratur” som viktigt för biblioteket. I biblio-

tekslagen står det i 6§ att “utbud och tjänster ska präglas av allsidighet och 

kvalitet.” Begreppet definieras inte i dokumenten. 

 
a) Hur tänker du kring kvalitetslitteratur? 
 (Kan det definieras, hur i så fall?) 
 
b) Är dessa skrivelser av betydelse när du planerar och genomför bokprat? 
 (På vilka sätt?) 
 
c) Hur tänker du kring begreppet kvalitet i samband med bokprat? 
 (Innehåll, författare, teknik etc.) 
 
d) Om det inte är en faktor vid bokprat, tycker du att det borde vara det. 
 (Varför/varför inte?) 
 
4. Övrigt/Avslut 

 

4 a) Är det något du vill tillägga till det vi pratat om? 
 
4 b) Finns det något du vill fråga mig om? 
 

Tack för din medverkan! 
 


