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Abstract 

Läslust är viktigt för att skapa skickliga och intresserade läsare. Syftet med denna 

uppsats är att komma fram till hur lärare samt skolbibliotekarier arbetar för att främja 

läslust i årskurs 1-3. För att ta reda på detta utfördes fem kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. De intervjuade var två klasslärare i grundskolans lägre år samt tre 

skolbibliotekarier, totalt arbetade dessa aktörer på  10 skolor. Resultatet visar att det 

finns flera olika metoder för att främja läslust. Den viktigaste faktorn för främjandet av 

läslust visade sig vara människor runt omkring eleven som lärare, skolbibliotekarier 

samt andra vuxna förebilder. De viktigaste momentet visade sig vara bokvalet. 

Ytterligare viktiga punkter för att främja läslust var högläsning och bokprat. För att 

främja läslust krävs således en engagerad förebild som sprider positiva känslor kring 

läsning och handleder eleven vidare i sin läsning. 
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1 Inledning 

Läslust är viktigt för nybörjarläsarens läsutveckling och för den erfarne läsarens 

fortsatta utveckling. Av denna anledning kan främjandet av läslust vara en betydelsefull 

faktor för elevernas utveckling. I detta arbete är läraren och skolbibliotekarien viktiga 

personer. 

I den internationella studien PIRLS (2012) (Progress in International Reading 

Literacy Study) jämförs Sverige med EU- samt OECD-länderna (Organisation for 

Economic Co-operation and Development). Sveriges elever befinner sig inte på eller 

över genomsnittet för de som tycker om att läsa. Snarare befinner de sig under 

genomsnittet (a.a.). I PISA-undersökningarna (Programme for International Student 

Assessment) framgår det att Sveriges läsförståelseresultat sjunker, och faktum är att i 

PISA-undersökningen (2013:139) är Sverige det land där resultaten sjunkit mest av 

OECD-länderna när det gäller läsförståelse av samtliga länder som medverkar i 

undersökningen. 

Frågan är huruvida läraren ensam bör bära ansvaret för att frambringa en positiv 

inställning till läsning. Det här arbetet kommer att fokusera på hur skolbibliotekarien 

och läraren kan samarbeta i denna uppgift. I studien utgår jag från Lundberg och 

Herrlins (2014:71-75) definition av begreppet läslust eller läsintresse som det också 

benäms. Det innebär enligt dem att barnet känner glädje för texten och vill höra någon 

som läser. Det innebär också att barnet genuint uttrycker glädje för läsning, vilket ses 

genom att barnet gärna vill läsa och gör det utan tillsägelse. Barnet blir bokslukare, talar 

gärna om den lästa litteraturen och lånar gärna litteratur från bibliotek. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet är att undersöka hur klassläraren och skolbibliotekarien arbetar för att främja 

läslust bland eleverna i årskurs 1–3.  

Studiens frågeställningar är:  

 

- Hur arbetar klassläraren för att främja läslust hos eleverna och hur gör 

skolbibliotekarien? 

- Vilken samverkan finns mellan klasslärare och skolbibliotekarie? 

- Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevernas läslust/brist på läslust och vad är 

skolbibliotekariens syn på detta? 
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1.2 Disposition  

Kapitel 2 tar inledningsvis upp Vygotskys sociokulturella perspektiv, vilket är studiens 

teoretiska bakgrund, och ger sedan en forskningsbakgrund om elevers inställning till 

läsning. Här beskrivs också olika metoder för att främja läslust såsom högläsning, 

boksamtal och val av text. Kapitlet fortsätter med skolbibliotekariers och lärares 

samarbete med läslust, och tar dessutom upp lärarens enskilda arbete med läslust. 

Kapitel 3 berör metod och material och studiens resultat redovisas i kapitel 4. 

Avslutningsvis diskuteras resultaten i kapitel 5. Förslag på fortsatt forskning finns också 

där.   

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras forskning om elevers inställning till läsning, olika metoder för 

att främja läslust, lärarens och skolbibliotekariens samarbete för att främja läslust och 

skolbibliotekets möjligheter. Vidare presenteras forskning om lärarens enskilda arbete 

med främjandet av läslust. Kapitlet knyts till det sociokulturella perspektivet, den 

teoretiska utgångspunkt denna studie vilar på.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt  

Vald teori för denna studie är Vygotskys sociokulturella perspektiv på lärande. Roger 

Säljö (2014) nämner att detta perspektiv på lärande innebär att människan nyttjar sin 

kulturella bakgrund för att förstå och lära. Perspektivet innebär att barn från början lär 

sig i samspel med andra (social nivå), för att sedan lära sig själva (individuell nivå). 

Andra människor blir således viktiga för att barnet ska utvecklas och lära. Viktigt inom 

det sociokulturella perspektivet är språket och dialogen eftersom kommunikationen 

förbättrar tankeförmågan och påverkar bland annat fantasin och minnet. Lärandet sker i 

interaktion med andra och i kommunikation människor emellan (Säljö 2014). I denna 

studie kommer jag utgå från dessa tankar eftersom läslust är något som inte uppkommer 

av sig självt utan påverkas av yttre faktorer (lärare, kamrater, skolbibliotekarier, 

vårdnadshavare etcetera). Det är först tillsammans med andra som barn utvecklar sin 

läslust för att senare nå den indviduella utvecklingen. Ett exempel på yttre faktorer för 

läsaren är PIRLS (2012:41) undersökning som visar att yttre faktorer som hemmet kan 

påverka inställningen till läsning (a.a.).     
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2.2 Forskning om elevers inställning till läsning 

Utifrån den internationella studien PIRLS (2012) där 49 nationer med sammanlagt 

310 345 elever deltog framgår att 58 procent av de 4622 eleverna i Sverige svarar att de 

tycker om att läsa i viss mån, medan 21 procent av eleverna i undersökningen svarar att 

de tycker om läsning. Resterande 21 procent svarar att de inte tycker om att läsa. Olika 

påverkansfaktorer avgör detta resultat, som till exempel hur elevernas hemmiljö är. Ett 

exempel är att 73 procent av eleverna från hem med föräldrar som har hög utbildning 

har en positiv inställning till skolan och uppger att de tycker om att läsa. Dessa elever 

har också ett bättre läsprovsresultat än genomsnittet vilket visar att det är avgörande vad 

eleven får med sig hemifrån för elevens skolprestationer gällande läsprov och 

inställningen till läsning. Enligt undersökningen har också könstillhörighet en viss 

betydelse – pojkar läser inte lika mycket som flickor och majoriteten av de som svarar 

att de anser att läsning är något de tycker om visar sig vara flickor (a.a.). 

Att eleven får goda läsprovsresultat behöver dock inte alltid betyda att eleven har 

en god inställning till läsning. Det är inte enbart elever med läs- och skrivsvårigheter 

som känner obehag och ångest inför läsning eller som har mindre intresse för detta. Det 

kan också gälla elever som har en god läsförmåga (Löthagen & Staaf 2009).            

I Bev Harrisons (2012:43-44) arbete synliggörs hur elever som i tidigare åldrar 

visat intresse för läsning ägnar sig allt mindre åt läsning när de blir äldre.  Genom 

observationer och insamling av biblioteksstatistik har Harrison i sitt arbete på en 

secondary school i Nya Zeeland noterat hur elevernas lånevanor i biblioteket förändrats. 

Harrison undersöker pojkarnas läsvanor där det framkommer att pojkarna lånar 

betydligt färre böcker i bibliotek än vad pojkar i de tidigare skolåren gör. Endast två av 

eleverna uppgav att de läste mer och två av eleverna uppgav att de hade oförändrade 

läsvanor. Den större gruppen av pojkarna i undersökningen svarade dock att de läser 

mindre nu än vad de gjort i tidigare skolår. Vidare visar undersökningen att utlånandet 

av böcker sjunkit jämfört med tidigare år. Harrison visar dock att 14 av 20 informanter 

ofta läser online och ett argument för onlineläsning som informanterna framhåller är att 

de vill kunna slappna av via sociala medier. En vanlig anledning till att läsning inte sker 

i större utsträckning är enligt informanterna tidsbrist i form av hård press på skolarbete, 

umgänge med andra samt övriga fritidsaktiviteter, vilket inte ger mycket tid över för 

läsning (a.a.).  

Grupptryck ligger i hög grad bakom att pojkar kan visa ett motstånd mot böcker 

och läsning eftersom läsning enligt dem kan ses som en kvinnlig och feminin företeelse. 
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Att pojkar inte talar om böcker och om vad de har läst kan förklaras med att de vill bli 

accepterade av sina kamrater (Molloy 2008). 

 

2.3 Pedagogers metoder för läslust 

2.3.1 Högläsning 

Aidan Chambers (2014:64) kritiserar de pedagoger som avstår från högläsning, och 

menar att denna läsningsform behövs för yngre såväl som äldre elever. Yngre elever bör 

höra en annan läsare dagligen och när inte läraren läser bör hen se till att någon annan 

kan läsa högt för eleverna. Chambers menar att högläsning kan ge en form av 

avkoppling för eleverna genom att de själva inte är läsarna som ska avkoda texten. Det 

finns inte samma press på eleven i detta moment och eleven kan istället fokusera på den 

lästa texten och dess budskap. För nybörjarläsarna kan det innebära ett möte med texten 

som ger dem en uppfattning för vad en text kan förmedla. Högläsning är en aktivitet där 

individen som läser högt delar med sig av sin kunskap till åhöraren, för att hen sedan 

ska kunna förbättra den egna läsningen. Hur mycket tid som ska läggas på högläsning 

kan variera, men det viktigaste är att intresset bibehålls och pedagogen kan därför sluta 

både före eller efter den avsatta tiden som planerats. Denna läsningsform kan dessutom 

nyttjas för att locka eleven till nya texter. Att endast läsa en mindre del av till exempel 

en bok kan bidra till att eleven själv läser vidare (a.a.).   

Att avkoda det skrivna och sedan få driv i läsningen är inte lika enkelt för alla, 

varför högläsning är ett sätt att låta elever ta del av böckernas värld, berättelser och 

budskap, om de själva inte kan läsa eller inte kan läsa med flyt. På gott och ont brukar 

högläsningen präglas av trivsamhet och avkoppling för den som lyssnar. Det positiva är 

att högläsning genom sin avslappnade karaktär kan bidra till ökat läsintresse, men 

läsningen bör också få ytterligare en dimension genom reflektion och samtal om det 

lästa. Högläsning sker till stor del för de yngre eleverna och avtar senare eftersom 

eleverna blir äldre och ofta lärt sig att automatisera avkodningen samt fått flyt i sin 

läsning (Löthagen & Staaf 2009:57). 

 

2.3.2 Boksamtal 

Boksamtal sker i grupp och samtalet utvecklar både förmågan att uttrycka sig samt att 

lyssna på andra. Tillsammans med kamrater, kollegor, föräldrar och andra i vår 

omgivning kan en individ dela med sig av sin positiva läsupplevelse och klargöra 
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upplevda hinder samt olika strukturer i texten. Både de delar som upplevs som positiva 

och de delar som upplevs som negativa i texten kan här diskuteras och klargöras. I 

boksamtal är det viktigt att eleverna inte upplever att det finns ett rätt svar att komma 

fram till, utan att dialogen förs öppet kring elevernas tankar och känslor inför den lästa 

texten. Pedagogen bör uppmärksamma både elevernas positiva och negativa tankar som 

de kan ha om texten (Chambers 2014).  

En viktig faktor för ett lyckat boksamtal är att deltagarna visar respekt för den 

som talar, eftersom alla individers åsikter i boksamtalet är viktiga. Boksamtalsledaren 

bör dock vara försiktig med att visa sin åsikt eller tanke om en text, eftersom många 

elever anser att dennes svar är det korrekta (Chambers 2014:185-186). Det bör finnas 

stödfrågor till elevernas samtal om texten, i de fall eleverna inte kommer vidare i sitt 

samtal. När en stödfråga är ställd får eleverna diskutera den tillsammans, utan att det 

finns något givet svar på frågan (a.a.).  

 

2.3.3 Val av text  

I läroplanen Lgr11 (Skolverket 2011) nämns inte begreppet läslust specifikt, men det 

står dock att ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” 

(Skolverket 2011:222). En bakomliggande orsak till olika individers textval är de olika 

förutsättningar individer har, till exempel olika bakgrund eller förhållningssätt till 

texter. Således bör pedagogen reflektera över vad som tilltalar eleven, då den valda 

texten bör intressera eleven och kunna beröra dennes vardag. Mycket litteratur i olika 

genrer ska erbjudas. Huruvida en text kan anses som fin eller ful (skönlitterär klassiker 

eller serietidning) ska inte pedagogen reflektera över, utan det viktigaste är syftet med 

den text som ska läsas. Texten ska tilltala läsaren, och det är pedagogen som ska avgöra 

hur texten kan nyttjas effektivt. En bok som är komplicerad och som läses utan stöd 

tenderar att bli helt utan mening och därmed trist för eleven (Löthagen & Staaf 2009:54-

55).  

Det går att tilldela individer böcker de kan tycka om, men att då få med allt en 

individ vill ha i en bok är inte möjligt, menar Chambers (2014). Att låta eleverna själva 

leta efter en bok som passar dem är något som främjar läslust. Att eleven inte blir 

påtvingad en bok, utan i stället själv får möjligheten att göra ett eget val kan bidra till en 

gynnsammare inställning till böcker och läsning. Processen att välja bok bör få ta tid i 

anspråk, eftersom eleven i lugn och ro bör få känna sig fram och titta i texterna. 

Guidning kan vara nödvändigt och detta av en vuxen, gärna skolbibliotekarien eller 
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läraren som dessutom bör vara öppen för förslag och åsikter om vad eleven vill läsa. Det 

finns ytterligare sätt att få eleven att välja bok och att få in honom eller henne på andra 

spår än det invanda. Genom att lyssna och visa engagemang för de böcker som eleven 

valt ökar chansen att eleven vid nästa tillfälle läser den bok pedagogen väljer. Att tipsa 

andra om böcker kan också vara ett sätt att få eleven att välja bok. Titlarna i denna form 

av tips bör vara begränsade och kan ske ske veckovis (Chambers 2014:96-97). Det finns 

pojkar som har förutfattade meningar gällande vilken litteratur som passar pojkar 

respektive flickor, och för att komma ifrån uppfattningen om att viss litteratur har med 

kvinnlighet att göra kan eleverna få välja egna böcker, istället för att litteratur 

tillhandahålls av pedagogen. Pedagogen bör också lämna utrymme för elevers missnöje 

med den litteratur som läses eftersom den annars tar sig uttryck på andra sätt i 

läsningen, bland annat genom olika taktiker för att undkomma läsningen (Molloy 

2008:158-160).   

Skolbibliotekariers hjälp med bokprat i klasserna är viktigt och skolbibliotekarier 

kan bistå lärare med hjälp eftersom de inom sin yrkesprofessionalitet är inlästa på samt 

bekanta med böcker som eleverna kan tänkas läsa. Skolbibliotekarien är viktig eftersom 

mer fokus idag läggs på att finna böcker som engagerar eleverna. När fler böcker kan 

erbjudas ökar möjligheterna för att skapa läslust hos eleven. Många skolbiblioteks 

ökade utbud av böcker kräver en skolbibliotekarie som är väl insatt i den litteratur som 

erbjuds (Limberg 2002:60-62).   

  

2.4 Skolbiblioteket 

Rapporten Läskompetens i skolår 3 och 4, som gjordes för mer än ett decenium sedan, 

varför dess resultat kanske inte är aktuella idag, visar att 16 procent av eleverna i 

årskurs tre i Sverige besöker skolbiblioteket varje dag, samtidigt som det var 43 procent 

av eleverna i rapporten som använde sig av skolbiblioteket minst en gång per vecka. 

När siffrorna jämförs med övriga länder i rapporten ligger Sverige i framkant gällande 

hur ofta eleverna befinner sig i skolbiblioteket. Rapporten visar också att elever i 

årskurs tre mer frekvent lånar böcker för att det är roligt än vad de äldre eleverna gör. 

Bland eleverna i rapporten är endast 27 procent inte frivilliga låntagare av litteratur 

(Rosén, Myrberg & Gustafsson 2005:164-165).    

En anledning till att skolbiblioteket inte nyttjas eller besöks i begränsad 

omfattning kan förstås vara att skolan i fråga helt enkelt inte har något eget 



 

7 

   

skolbibliotek. Under åren 2013-2014 gjordes en undersökning i Göteborg med syftet att 

se vilka skolor som hade tillgång till ett skolbibliotek. Det visade sig att av de 198 

skolor som undersöktes var det endast 26 av skolorna som inte hade något skolbibliotek 

(Gärdén 2017:26).   

En bidragande faktor till att vissa skolor har en positiv syn på skolbiblioteken är 

kommunikation mellan lärare och skolbibliotekarier vilket leder till en större kunskap 

om skolbiblioteket och dess möjligheter. Samtidigt visar studien att många lärare har en 

negativ inställning till utbudet av genrer och titlar som finns i biblioteket. Det kan bero 

på att de själva inte får möjlighet att välja vad som köps in till skolan, på grund av 

bristande samplanering tillsammans med skolbibliotekarien, vilket bland annat kan bero 

på hög omsättning av personal (Eriksson, Lindblom & Mowald 2009:95-97).   

 

2.5 Läraren 

Lärares inställning till lärande är viktig för att kunna öka elevens lust till lärande och 

tilliten har en stor betydelse för elevens inlärning. Att vara positiv som lärare och sprida 

denna känsla till eleven är viktigt för att generera en lust till att lära. Det är således 

viktigt att läraren distanserar eleven från negativa tankar och upplevelser (Kullberg 

2004:113-114).    

Läraren står i centrum när det gäller att skapa läslust och läsintresse hos eleverna, 

skriver Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2014:19) i sin bok God läsutveckling. 

Det handlar bland annat om hur läraren kan öka elevens självtillit till sin läsning (a.a.). 

En betydelsefull faktor för läsningen är självkänsla, något som läslusten bygger på. 

Självkänslan behöver dock inte förknippas direkt med läsning, utan kan istället byggas 

genom att eleven lyfts i andra färdigheter (a.a.).  

Energiåtgången är stor under läsning och kan trötta ut barnet. Att avbryta läsning 

för barnet innan de själva visar att de inte vill läsa bidrar därför till att öka läslusten, så 

också högläsning (Nasiell & Bjärbo 2007). 

      

3 Metod och material 

I metod- och materialdelen behandlas hur studien har utförts för att kunna uppnå syftet. 

Syftet är att beskriva hur klassläraren och skolbibliotekarien främjar läslust bland 

eleverna i årskurs 1–3. Inledningsvis redovisas metodval och datainsamlingsmetod, 



 

8 

   

därefter behandlas det urval som gjorts. Vidare tas procedur, etiska överväganden, 

analysmetod, metodkritik samt materialkritk upp. Även studiens tillförlitlighet kommer 

att behandlas i detta kapitel.   

 

3.1 Metodval 

Till denna studie väljs en kvalitativ metod, eftersom syftet är att få fram egenskaper som 

inte är bestämda. Den data som samlas in är verbal, det vill säga talade ord, och då 

passar en kvalitativ studie bäst (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011). Intervjun är 

insamlingsmetoden för denna studie eftersom syftet kräver djupare frågor som kan 

utvecklas beroende på informanternas resonemang. Målet för dessa intervjuer är att de 

ska likna ett vardagligt samtal. Ett preciserat svar eftersträvas inte, snarare en närmare 

förståelse av det valda ämnet (Lagerholm 2013:54). Fokus ligger på informanternas sätt 

att tolka läslust och främja den. Undersökningen är tämligen småskalig, och det är 

ytterligare en anledning till metodvalet (Denscombe 2009). 

 

3.1.1 Datinsamlingsmetod 

Den kvalitativa intervjun innebär att det finns klara frågeområden som behandlas inom 

samtliga intervjuer. Den kvalitativa intervjun riktas till både lärare och 

skolbibliotekarier, men frågorna anpassas efter vilken yrkesgrupp som intervjuas vilket 

leder till att det inte är samma frågor som ställs genom samtliga intervjuer. Samtliga 

informanter får svara på båda frågeområderna även om en del följdfrågor förekommer i 

samband med tidigare svar. Anledningen till att alla informanter inte svarar på exakt 

samma frågor beror alltså på deras tidigare respons. Eftersom min studie är av mindre 

karaktär eftersträvas bredare svar, vilket kan möjliggöras genom den kvalitativa 

intervjun. Frågorna finns i sin helhet i intervjuguiden (Se bilaga A), och intervjuguiden 

är konstruerad i syfte att låta informanten ge utförliga svar (Johansson & Svedner 

2010). 

Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att frågorna inte nödvändigtvis 

ställs i samma ordning i samtliga intervjuer. Följdfrågorna kan väljas bort beroende på 

informantens svar och vid behov kan också ytterligare följdfrågor ställas (Bryman 

2011:206). 

Materialinsamlingen sker med kvalitativa- semistrukturerade intervjuer. Dessa 

intervjuformer är också uppdelade i personliga intervjuer. Den personliga intervjun 
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innebär att det vid intervjutillfället endast befinner sig en intervjuare samt en informant i 

lokalen. Fördelen med denna intervjuform ligger i enkelheten att organisera den. 

Responsen blir därmed endast den enskilde informantens åsikter, med tanke på att andra 

informanter inte kan påverka varandras svar i denna intervjuform. Vid transkribering av 

intervjuerna kan rösterna enkelt härledas till enskilda personer (Denscombe 2009:235).  

Intervjuerna spelas in istället för att svaren antecknas skriftligt. Inspelningen av 

intervjun bidrar till att jag kan fokusera på att lyssna in svaren och ställa passande 

följdfrågor (Johansson & Svedner 2010). Inspelningarna ger mig möjlighet att analysera 

vad informanten svarar. Genom att använda inspelning som insamlingsmetod för 

intervjun kan fullt fokus läggas på den intervjuades svar (Bryman 2011:428). Eftersom 

fokus ligger på informantens svar minskas risken för att intressanta delar i informantens 

svar missas (Denscombe 2009:259).  

 

3.2 Urval 

Urvalet för denna studie görs som ett icke-sannolikhetsurval vilket passar en 

undersökning med begränsat antal informanter. Det innebär vidare att informanterna 

inte kan sägas företräda majoriteten av dessa yrkesgrupper (Denscombe 2009:36-37). 

Bryman (2011:179) menar att ett icke-sannolikhetsurval är ett urval där informanterna 

inte är slumpmässigt utvalda (a.a.). Vidare kan urvalet kategoriseras som ett subjektivt 

urval vilket innebär att jag med omsorg väljer ut informanter för att öka sannolikheten 

att få data som kan vara av betydelse för studien (Denscombe 2009:37-38). Urvalet 

avgränsas till två klasslärare med ansvar för årskurs två och tre och tre 

skolbibliotekarier som sammanlagt arbetar i 10 skolor där de möter elever i årskurserna 

1-3. 

De involverade skolorna ligger i södra Sverige. Lärarna arbetar i olika skolor, och 

deras yrkeserfarenhet skiljer sig åt. Valet av lärare med varierande yrkeserfarenhet görs 

för att öka chanserna till att få varierande svar om deras undervisning, och 

motivationsarbete för läslust. Skolbibliotekarierna är valda efter vilka skolor de arbetar 

i. Min tanke var att skolbibliotekarierna inte ska arbeta i samma skolbibliotek. 

Tillsammans arbetar skolbibliotekarierna i tre olika skolbibliotek, och besöker sju 

skolor med bokbuss. Lärarna valdes ut genom kontakt med rektorer från två olika skolor 

där jag efterfrågade en lärare med kortare och en lärare med längre arbetslivserfarenhet.  

Skolbibliotekarierna valdes ut genom kontakt med dels de rektorer jag tidigare 

nämnt samt genom kontakt med ett huvudbibliotek där jag blev guidad vidare i min 
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efterfrågan av en bibliotikarie som inte arbetar med de skolor de två första 

bibliotikarierna gjorde. Materialet för denna studie är de intervjuer som genomförs med 

två klasslärare i grundskolans tidigare år och tre skolbibliotekarier som bland annat 

arbetar med grundskolans tidigare år. Samtliga informanter är kvinnor. Den ena av de 

två lärarna har 20 års yrkeserfarenhet och arbetar vid studiens genomförande som 

klasslärare i årskurs två. Hon kallas i denna studie för Lisa. Den andra läraren har 1,5 

års yrkeserfarenhet och arbetar vid denna studies genomförande som klasslärare i 

årskurs tre. Hon kallas här för Lisette. Av skolbibliotekarierna har en 14 års 

yrkeserfarenhet. Hon kallas i denna studie för Sara. Skolbibliotekarien med fyra års 

yrkeserfarenhet kallas här för Sofie. Den tredje skolbibliotekarien har åtta års 

yrkeserfarenhet. Hon kallas här för Stella.   

3.3 Procedur 

Kontakt med klasslärarna samt skolbibliotekarierna togs med telefonsamtal och mail. I 

detta mail bifogades missivbrevet (Se bilaga B). Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter, 

och följde därmed den utlovade tidsomfattningen. Johanson och Svedner (2010) skriver 

att forskaren kan påverka informanterna om denne låter sina egna ståndpunkter framgå i 

ämnet. En bra intervju uppnåddes genom att jag var tydlig med syftet, och därmed 

bidrog det till att den intervjuade var trygg (a.a.). Jag kunde också erbjuda mina 

informanter trygghet genom att försäkra dem om deras anonymitet. I intervjun 

upprepade jag ofta informantens svar för att vänta in bekräftelse på att min tolkning av 

svaret var korrekt. Intervjuerna startades med enklare allmänna frågor eftersom jag i 

enlighet med Denscombe (2009) vill få informanterna att slappna av och inte känna 

något tvång i intervjun. Intervjuerna avslutades med att jag frågade informanterna om 

de hade något mer att tillägga i ämnet (a.a.).       

 

3.4 Etiska överväganden 

Samtliga informanter försäkras om att de forskningsetiska principerna från 

Vetenskapsrådet följs. Jag utgår från de fyra huvudkrav som kan återfinnas i 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. De fyra kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att en studies syfte klargörs för informanterna och att 

informanterna får kännedom om vad deras roll i detta är. Vidare innebär det även att 

informanterna har rätt att avbryta intervjun eller helt dra sig ur studien. Samtyckeskravet 
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innebär att informanterna känner till att de deltar i en studie och att de har kännedom om 

studiens syfte. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna försäkras en 

anonymitet. Nyttjandekravet innebär att informanterna försäkras om att information 

som de delger endast används i en specifik studie (a.a.). I denna studie innebär de fyra 

huvudkraven att jag klargör studiens syfte för informanterna och vad deras roll i denna 

studie är. Jag förklarar också för informanterna vilka rättigheter de har i studien. Jag 

försäkrar deltagarna att deras svar inte kan härledas till dem. Insamlad data förvaras på 

ett sådant sätt att den inte kan nyttjas av obehöriga. 

 

3.5 Analysmetod  

Bastranskribering är den transkriberingsmetod som används i denna studie. Norrby 

(2004:89) skriver att pauseringar och mindre detaljerade moment i en intervju inte 

skrivs ut vid denna typ av transkription. Materialet för denna transkriberas till talspråk 

vilket innebär att intervjuarens eventuella bekräftningar på svar inte skrivs ut. Inte heller 

ljud som till exempel hummningar skrivs ut i transkriberingsprotokollet. Data som 

transkriberats läses sedan igenom, och informanternas svar färgkodas. Färgkodningen 

underlättar placeringen av data i olika fack. De fack data delas in i utgår från 

intervjuguidens frågeområden. De två frågeområden som finns i intervjuguiden utgår 

från studiens frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2009:218) skriver att denna form 

av dataanalys kallas kodning. Kodning innebär att delar av data som är intressanta för 

studien markeras för att sedan kunna jämföras med övrig data i studien (a.a.). Data av 

vikt för denna studie stryks under samtidigt som framkommande mönster i 

informanternas svar markeras i transkriberingen. Tanken med markeringen är att finna 

både mönster och skillnader i informanternas svar. Resultaten presenteras med citat och 

sammanställningar av hur många som nämner en viss företeelse.      

 

3.5.1 Metodkritik 

Intervjuer har nackdelar som insamlingsmetod, menar Denscombe (2009), eftersom 

reliabiliteten kan bli lägre på grund av att intervjuaren kan påverka informanten, 

medvetet eller omedvetet. Intervjuarens påverkan på informantens åsikter kan bero på 

ålder, kön, status, klädsel, uppträdande, etcetera. Dessa faktorer kan leda till att varje 

intervju ger olika resultat, eftersom faktorerna kan leda till att informanten känner sig 

bekväm med situationen och därför bidrar med ett för studien välvilligt resultat, eller att 
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informanten undanhåller information för intervjuaren. Det innebär att intervjuaren måste 

ha ett kritiskt förhållningssätt till sin insamlade data (a.a.). Johansson och Svedner 

(2010) menar att vid intervjuer finns det en risk att informanten strävar efter att besvara 

frågor med den information som informanten misstänker att intervjuaren vill ha. Genom 

att undermedvetet uttrycka egna åsikter kan intervjuaren också påverka informanternas 

svar (a.a.). En egen reflektion är att eftersom informanterna fick respons i form av 

leenden samt nickningar kan det påverkat de svar som gavs.  

Denscombe (2009:185-188) menar att studier kan kompletteras med 

kontrollerande enkäter eller observationer eftersom kompletteringar av ytterligare 

metoder skulle kunna öka resultatets tillförlitlighet (a.a.). Ett större omfång skulle kunna 

ge studien ett mer tillförlitligt resultat. Det valda antalet informanter har bedömts vara 

lämpligt med tanke på uppsatsens syfte och frågeställningar, och svarar mot studiens 

omfång. 

 

3.5.2 Materialkritik 

Denscombe (2009:259) menar att inspelning av intervjuer kan medföra att informanten 

känner sig obekväm med situationen och att detta därför kan påverka informantens svar. 

Det går inte heller att få med informantens kroppsspråk i en ljudinspelning, vilket i 

transkriberingen av data kan leda till misstolkade svar (a.a.). En tolkning jag gjorde var 

att två frågor som ställdes skapade mer förvirring för några av informanterna, frågan om 

”vad som kan motverka läslust” samt ”samarbetar du med andra för att skapa läslust”. 

Den första av dessa frågor skapade förmodlingen förvirring eftersom intervjun i övrigt 

handlade om främjande av läslust, och frågan bröt detta mönster. I den andra frågan 

ville jag få information om samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier, men frågan 

misstolkades och svar på hur informanterna arbetade tillsammans med andra 

utomstående parter gavs. Eftersom intervjuerna genomfördes med fem personer varav 

endast två var lärare kunde studiens utgång varit en annan om fler informanter hade 

intervjuats. För att öka möjligheterna till svar som endast rör de årskurser denna studie 

berör, skulle en skolbibliotekarie och en lärare kunna intervjuas vid samma tillfälle. 

Chanserna för mer fokuserade svar på studiens syfte kunde därmed ökat.      
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet samt analysen av de resultat som framkommit under 

intervjuerna. Analysen presenteras under rubriker som hör samman med syftet samt 

tillhörande frågeställningar. Den första frågeställningen som handlar om hur 

klassläraren och skolbibliotekarien arbetar för att främja läslust hos eleverna besvaras 

främst i 4.1.2, där också den tredje frågeställningen om vilka faktorer som enligt lärarna 

påverkar elevernas läslust/brist på läslust och vad skolbibliotekariens syn på detta är, 

behandlas. Den andra frågeställningen som handlar om hur läraren och 

skolbibliotekarien samverkar besvaras främst i 4.3. För att underlätta identifieringen av 

informanterna i studien har jag valt att ge alla lärare namn som börjar på bokstaven L 

och alla skolbibliotekarier har fått namn som börjar på bokstaven S.  

 

4.1 Påverkansfaktorer för elevens läslust 

I detta avsnitt presenteras lärarnas och skolbibliotekariernas uppfattning om elevers 

inställning till läsning samt vanligt förekommande anledningar till att läslust motverkas.  

  

4.1.1 Lärarnas syn på elevers inställning till läsning 

 

Mm absolut, jag har ju elever som knappt vill läsa alls och sen har jag ju dom eleverna som 

sätter sig och läser om det bara blir någon minut över som jag nästan får ta boken från under 

genomgångar (Lisette). 

 

Citatet ovan är från läraren Lisettes svar på frågan om hon anser att vissa elever 

uppvisar mindre läslust än andra. Skolbibliotekarien Sara berättar att det inte är en 

speciell grupp av elever som generellt uppvisar mindre läslust. Sara och Stella anser att 

läraren ofta är en avgörande faktor till att eleverna uppvisar mer eller mindre läslust. 

Samtliga tre skolbibliotekarier Sara, Sofie och Stella berättar att de kan notera en 

nedgående trend i läslust hos de äldre eleverna.  

Sofie berättar i citatet nedan att fler pojkar än flickor utmärker sig genom att ha 

mindre läslust, men att detta märks först när eleverna blir äldre. Stella instämmer delvis 

i vad Sofie säger när hon menar att pojkar försvinner snabbare från 

skolbiblioteksbesöken, samtidigt som hon berättar att det inte behöver tyda på att 

pojkarna har en mindre läslust än flickorna.   
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Ja bland dom äldre i alla fall, det är ju fler pojkar som inte läser. Dom har liksom fått för sig 

att det inte finns några böcker de tycker om från början (Sofie). 

 
Pojkar försvinner snabbare. Men samtidigt kan man ju misstänka att dom kanske inte alltid 

läser i biblioteket när… kanske går mer på fritiden när inte hela klassen är runt omkring 

dem (Stella).       

       

4.1.2 Hur läslust motverkas  

När frågan om vad som kan motverka läslust ställs svarar skolbibliotekarien Stella 

följande: 

 

Jag brukar säga, tänk som att klättra upp för ett högt staket, så klättrar jag upp och det är 

tekniken att läsa. Sen när man kommer upp är man så trött att man inte orkar se på utsikten. 

Och utsikten är ju innehållet i boken då. Man ska orka se utsikten där. […] när dem är små är 

det bara teknik, teknik, teknik, hur man avkodar och då blir det inget kul, då blir det ingen 

läslust alls (Stella). 

 

I citatet ovan berättar Stella att avkodningen av text kan vara uttröttande för de yngre 

eleverna. Metaforen med stegen är tydlig och kan appliceras på den ovana läsaren. Fyra 

av fem informanter framhåller att svårigheter inom läsning leder till mindre läslust. Lisa 

berättar att bristande läsförståelse är en gemensam faktor för många av hennes elever 

som inte har någon läslust. Lisa berättar också att hennes elever som har svårigheter 

med läsning istället blir uppmärksammade på andra färdigheter de har utvecklat för att 

stärka deras självkänsla. 

Lisa uppger att elever ibland kan ha svårt att hitta rätt bok. Stella berättar att tvång 

till läsning motverkar elevens läslust. Att eleven blir påtvingad en bok kan leda till en 

negativ påverkan på läslusten. Stella berättar i citatet nedan om ”måste-läsning”, och 

menar att detta delvis kan motverka läslust.    

 

Att det är ett tvång skulle man kunna säga. Sen är det bra att kunna diskutera boken, det ger 

läslust kan man säga. Att alla läser samma bok och gör en diskussion av det, då blir det 

läslust. Men får man inte det att gå fram då motverkar det läslust snarare, är den känslan jag 

har (Stella). 

 



 

15 

   

4.2 Hur arbetar klassläraren för att främja läslust hos eleverna och hur gör 

skolbibliotekarien?  

I detta avsnitt presenteras informanternas svar om vilka metoder de använder för att 

främja läslust.  

 

4.2.1 Hur läslust skapas 

Sara svarade på vad som var hennes definition av begreppet läslust, vilket kan ses i 

citatet nedan: 

 

Läslust… Det ska ju vara någonting att man hittar en bok som man fastnar i och som man 

inte kan sluta läsa och sen bara vill ha fler av den författaren. Eller jag kan känna det själv 

ibland när jag läser att man hittar en sån bra bok så man inte kan släppa den. Man tänker 

åhh måste jag sluta läsa. Så det är ju lite läslust för eleverna med kan jag tycka. Och sen är 

det ju roligt när barn kommer tillbaka veckan efter och säger att det här var ju riktigt bra har 

du fler sånna böcker. (Sara). 

 

Samtliga informanter i denna studie anser att läslust kan definieras som något glädjefyllt 

och de anser att elever som har läslust uttrycker en glädje till läsning. Sara berättar i 

citatet ovan att elever med läslust visar en vilja till läsning, känner glädje när läsningen 

påbörjas samt en ovilja att sluta läsa när aktiviteten är över. Utöver detta kan elever som 

innehar en läslust tala positivt om böcker och uppvisa att de vill läsa fler. Samtliga 

informanter är överens om att läsningen inte ska upplevas som tvingande. 

Informanternas svar liknar varandras, och deras arbete för att främja läslust har ett 

gemensamt mål. 

Lisa berättar att hon försöker främjar läslust med hjälp av materialet En läsande 

klass samt ett projekt som kallas Läsglädjen, vilket innebär att eleverna får läsa 20 

minuter per dag, i fyra dagar per vecka, med ett bestämt material. Klassen har även en 

symbol i form av en glad smiley som kontinuerligt används i samband med läsning. Det 

är en figur eleverna uppskattar varvid hon kan se att en positiv känsla till läsning sprids 

genom att använda denna symbol. Projektet läsglädjen pågår intensivt i åtta veckor för 

att sedan avbrytas, eftersom läraren vill att eleverna ska längta till nästa 

läsglädjetillfälle. Läsglädjeprojektet startade med att eleverna fick träffa en författare 

som vid träffen läste upp texter som eleverna skrivit. Att en författare är involverad i 

arbetet med elevernas läslust mottogs väl på skolan anser Lisa. Genom att vara en 
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läsande förebild för eleverna bidrog författaren till att utveckla läslust i Lisas klass. I 

citatet nedan kan vi se Lisas tankar om att involvera andra läsande förebilder som till 

exempel en författare: 

 
När vi skulle starta upp Läsglädjen då så hade vi en författare här, som hade upptakten, vi 

hade skrivit böcker som hon fick läsa och vi hade lite bokstavskalas så att det verkligen var 

festligt. Jag tror många elever tyckte det var spännande att träffa en riktig författare, det 

gjorde säkert att dom fick mer läslust tror jag (Lisa). 

 

Sara berättar också att läraren är en viktig inspirationskälla för läslust och att elevens 

inställning till läsning kan bero på vilken lärare hen har, och på lärarens inställning till 

läsning. Huruvida läraren är aktiv i skolbiblioteket, kontinuerligt högläser för eleverna, 

samt uppmuntrar dem i deras val av böcker, bidrar det enligt Sara till att eleven kan 

skapa en större läslust. 

Det är viktigt med rätt nivå på den litteratur eleven ska läsa berättar Lisa och Sara, 

vilket kan ses i citaten nedan:  

 

Det gäller verkligen att motivera ännu mer här genom att ge eleverna rätt nivå på böckerna 

de läser. Det ska vara något att bita i men det får inte vara för svårt för då tappar man ju 

självkänslan, självförtroendet och allt vad det heter (Lisa). 

 

Och just det här att läslusten kan väckas om man hittar rätt bok, till rätt barn, som är på rätt 

nivå (Sara). 

 

Att hitta rätt bok eller text till en elev är en utmaning som både läraren och 

skolbibliotekerien möter i sitt arbete med elevernas läsning. Lisa framhåller i citatet 

ovan att det finns en risk att ge elevens självförtroende en törn om pedagogen inte är 

aktsam i hjälpen med bokvalet. Sara berättar att en viktig del av hennes arbete är att 

guida eleverna till rätt sorts böcker. 

Lisette och Sofie berättar att de främjar läslust genom att låta eleven bestämma 

vilka böcker hen vill läsa. Lisette berättar att elevernas intresse ska tas i beaktande för 

att de ska få läsa den typ av texter de vill. Men hon berättar samtidigt att en variation av 

de genrer eleven tar del av behövs. Lisette berättar att eleverna får läsa olika sorters 

texter som till exempel tidningar, skönlitteräraböcker eller faktaböcker. Lisette nämner 

som exempel att en elev givits möjlighet att låna en bok som egentligen är på för hög 

nivå i förhållande till elevens läsförmåga. Eleven har ändå givits denna möjlighet 
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eftersom hen är intresserad av ämnet och vill läsa. De berättar i intervjuerna att eleven 

ska få möjlighet att låna böcker som han eller hon anser är intressant. Skolbibliotekarien 

Sofie beskriver i citatet nedan hennes åsikt om lärare som bestämmer böcker åt eleven, 

och vad det egna bokvalet kan bidra till: 

 

Men dom har mer bestämt att nu ska ni låna två böcker och inga tidningar så kan det vara. 

Jag tycker det ju är synd om dom inte ska få låna tidningar om dom vill. För allt dom läser 

som bidrar till att dom tycker att läsning är roligt, det gör dom till bättre läsare och det kan få 

in dem på andra spår också (Sofie). 

 

Sara berättar att det är viktigt att föra en dialog med eleven för att på detta vis få 

kännedom om vad eleven är intresserad av att läsa samt på vilken läsnivå eleven 

befinner sig. Genom att skapa en relation med eleverna finns det möjligheter att också 

öppna upp en helt ny välrd av olika genrer berättar Sara i citatet nedan. 

 
Vissa elever pratar man ju mer med för att de behöver mer hjälp eller så, då lär man sig 

efter ett tag att den här eleven gillar denna typ av böcker och sen försöker man utmana dom 

efter ett tag. Du kanske ska läsa någon annan genre, du kanske inte bara ska läsa 

fotbollsböcker hela tiden.Men det är lite roligt såhär att ”nu har du ju läst så många sådana 

böcker så nu kanske du ska testa någonting annat” (Sara).   

 

Lisette, Sara och Stella berättar att de använder sig av metoden boktips. Lisette 

berättar att klassen har ett boktips per vecka. Till boktipset väljs två böcker (utifrån 

elevernas förslag) med varierade svårighetsgrader för att kunna nå de flesta elever i 

klassen. Sara berättar att boktips och bokprat är olika aktiviteter eftersom boktips är mer 

kortfattat än boksamtalet. Man skulle kunna tänka sig att ett boktips och en utläst bok 

ledde till ett boksamtal men båda lärarna låter istället eleverna arbeta med 

bokrecensioner i samband med boktipset. Bokrecensionerna skriver eleven för att sedan 

redovisa inför klassen, med syftet att uppmärksamma övriga kamrater på litteraturen, 

vilket framgår i citatet nedan.  

 
Vi använder oss också av boktips en gång i veckan och då är det två böcker vi tipsar om. 

Varje onsdag gör vi det, byter ut. Sen skriver vi bokrecensioner som dom läser högt för  

varandra och kan rekommendera till kompisarna eller så (Lisette). 

 

Högläsning är något alla mina informanter (med undantag av Sara) praktiserar i 

sitt yrke och de ägnar detta cirka 10-20 minuter per tillfälle, fem dagar i veckan. 
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Samtliga informanter är överens om att högläsning har betydelse för utvecklandet av 

elevens läsning. Sara berättar följande om högläsning i citatet nedan:   

 

Det är säkert många barn som inte får högläsning hemma heller och att det i vissa fall är 

föräldrar och syskon som inte kan svenska eller… Därför tycker jag att det är jätteviktigt att 

man gör det i skolan (Sara). 

 

Sara berättar att skolan bör bidra med högläsning för eleverna eftersom en del elever 

inte får möta högläsning i andra sammanhang än i skolan. Lisette berättar att hon 

högläser en bokserie som innefattar fyra böcker. Hon nämner att en elev dessutom lånat 

samma bok för att kunna följa med i texten. Lisette och Stella berättar att diskussioner 

sker i samband med högläsningen. Diskussionerna som uppstår handlar i dessa fall 

oftast om vad som kommer att hända i nästkommande kapitel, men också om vad 

tidigare kapitel har förmedlat. Lisette säger att högläsningsstunderna uppskattas av 

hennes elever, och kan bekräfta att högläsningsstunden ger upphov till ett ökat 

läsintresse.  

Det framkommer i intervjuerna att boksamtal är något som praktiseras både i 

klassrummet och skolbiblioteket. Boksamtalen är dock omarbetade för att passa olika 

elevgrupper. Sofie berättar att hennes boksamtal försöker behandla olika sorters böcker 

eftersom hon genom denna metod når en större andel av eleverna. Lisette berättar hur 

klassen samtalar om deras högläsningsbok i citatet nedan:   

 

[…] dom gissar väldigt mycket om vad som ska hända, varje dag gör dom det. ”jag tror det 

är, jag tror det är…” sitter dom här (Lisette). 

 

Stella har förberedda stödfrågor till eleven om litteraturen. Frågorna är öppna och 

slutna, vilket ger en bra balans i samtalet. I citatet som följer berättar Stella hur hennes 

boksamtal förändras beroende på målgrupp.  

 

Med treorna brukar det vara, vad hände förra gången? […] Vad tror ni kommer hända sen? 

Och med dom yngre kanske man pratar om framsidan, vad dom tror och sen ställer jag lite 

frågor i boken ”ja vad hände nu?” (Stella).   

 

Samtliga skolbibliotekarier praktiserar bokprat. Bokprat kan ske planerat eller 

spontant menar Sofie. Hon menar också att det är viktigt att bokprataren själv läst 

boken, tycker den är bra, inte pratar för länge samt skapar ett läsintresse hos eleverna. 
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Sara berättar att bokprat ska ske om en bok som ledaren för bokpratet själv läst och 

tycker om. Hon framhåller också vikten av att avsluta läsningen när det blir som mest 

spännande för att skapa ett intresse för litteraturen. Ytterligare tankar om bokprat nämns 

av Stella när hon i citatet nedan beskriver hur olika saker som tillhör bokens berättelse 

kan förstärka elevens intresse för aktiviteten.  

 

[…] sen försöker jag ha med någonting. Jag vet att jag någon gång har kopierat schema ur en 

bok som inte ser ut som ett vanligt schema och visar det, för då får man liksom intresse på 

det. Vet någon grej, som är med i böckerna så man inte bara står där rakt upp och ner utan 

har med sig någonting, då väcker man extra intresse (Stella).    

 

Stella berättar också att konkret rekvisita kan vara en metod för att göra litteraturen mer 

levande eftersom vissa elever tycker det blir spännande med rekvisita och lyssnar mer 

intensivt då, i jämförelse med när bokprataren endast har haft med sig boken.  

Lärarna i denna studie har givetvis mer tid tillsammans med eleverna i klassen 

och arbetar därför på ett mer rutinbaserande arbetssätt över längre tid. De bägge lärarna 

visar på det i studien genom att berätta om den kontinuerliga högläsningen som sker 

varje dag samt om projekt som Läsglädjen där eleverna gavs möjlighet att läsa en 

bestämd tid per dag. Skolbibliotekarierna får mer sällan träffa elevgrupperna, istället 

framgår det att de får ägna sig åt korta instick som boktips, finna rätt böcker på rätt nivå 

och boksamtal om olika sorters böcker. 

 

4.3 Klasslärares och skolbibliotekariers samverkan 

Samtliga informanter nämner att en typ av samarbete mellan lärare och 

skolbibliotekarier förekommer gällande val av litteratur, då lärarna nyttjar 

skolbibliotekariernas kunnade om bokutbudet. Lisa berättar att hon i egenskap av lärare 

också hjälper skolbibliotekarien genom det blad hon utvecklat (Se bilaga C). På bladet 

får eleven skriva om sina läsintressen, samt vilken svårighetsgrad de vill ha i böckerna. 

Jag kan se att Lisa aktivt försöker hjälpa skolbibliotekarien att finna passande litteratur 

åt eleverna på detta sätt. Bladet är anpassat för att eleverna i de tidigare skolåren ska 

kunna beskriva sina önskemål gällande typ av litteratur. Lisette berättar i citatet nedan 

hur skolbibliotekarien i sin tur hjälper hennes elever att låna böcker utefter deras 

beskrivningar om vad de gillar att läsa: 
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Hon är ju jättebra så för ibland kan jag säga att ”nu har jag en elev som är intresserad av det 

här” så har hon sådana böcker när vi kommer på måndagen så det är ju kanonbra. Och 

barnen vet om att dom kan fråga henne jättemycket om böcker dom vill ha (Lisette). 

 

 Tiden för kommunikation och planering mellan lärare och skolbibliotekarier är 

inte omfattande hos informanterna i denna studie. Både Sara och och Lisa uttrycker att 

det finns för lite tid för samplanering mellan lärare och skolbibliotekarier. Lisa berättar i 

citatet nedan att det vore önskvärt att få planera mer tillsammans med 

skolbibliotekarien.  

 
Men det är ju som allt annat i den här världen, det är ju tid. Tiden som saknas, man 

vill ju kunna träffas oftare och prata ihop sig. Men som det ser ut idag går det tyvärr 

inte (Lisa). 

 

Det framkommer att intresset från lärarens sida ibland kan vara bristande. Sara 

berättar i citatet nedan att lärares intresse för biblioteket samt läsning kan vara en faktor 

till hur kontinuerligt de infinner sig i skolbiblioteket:  

 

Haha ja det är inte så mycket man pratar, kanske med någon när dom är med klassen i 

biblioteket, en kvart kanske. […] Det kan vara lärare som man aldrig ser i bokbussen eller i 

biblioteket, då känner man lite ”ja hur är det med intresset här?” (Sara).  

 

Sara menar att lärarens attityd till skolbiblioteket kan avgöra hur mycket tid som läraren 

och skolbibliotekarien träffas.  

 

5 Diskussion 

I kapitlet diskuteras studiens resultat, utifrån de tre frågeställningarna. I kapitlet 

diskuteras första och tredje frågeställningen (5.1) samt den andra frågeställningen (5.2). 

Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning (5.3) 

 

5.1 Lärares och skolbibliotekariers arbete för främjande av läslust 

5.1.1 Begreppet läslust och elevens inställning till läsning 

Informanternas definition av begreppet läslust är likartad då de alla menar att läslust 

präglas av glädje till läsning och en positiv känsla associerad till aktiviteten. Min 

tolkning är att mina informanter strävar efter samma mål i sitt arbete med främjandet av 



 

21 

   

läslust för att deras mål sammanfaller med definitionen av läslust som denna studie vilar 

på. Lundberg och Herrlin (2014:71) menar att läslust ska associeras med glädje till 

läsning, samt att det ska ske frivilligt (a.a.). I resultatet framgår att läraren Lisette har 

några elever som läser så snart de får chansen och att de inte slutar läsa frivilligt, vilket 

enligt min bedömning är en klar beskrivning av en elev som har läslust. Hon beskriver 

ingående hur hon nästan fysiskt måste ta böckerna från några av sina elever för att få 

dem att delta i den andra undervisningen. Det framgår också i resultatet att elever som 

aktivt frågar om och beskriver vilka slags böcker de vill ha uppvisar läslust. De elever 

som söker sig till biblioteket för att aktivt finna böcker viar upp ett eget intresse av 

litteratur och är inte i biblioteket på grund av tvång från till exempel lärararens sida. 

I resultatet framgår också att pojkar utgör den större gruppen av de som uppvisar 

mindre läslust. PIRLS (2012) studie visar att pojkar läser mindre i jämförelse med 

flickor och att flickor i större utsträckning svarar att de anser läsning vara mer nöjesfyllt 

(a.a.). Stella berättar att pojkar säkert läser men inte alltid i biblioteket under lektionstid. 

Stella berättar att vissa pojkar säkert inte vill ha hela klassen runt sig. Jag kan tolka och 

koppla samman det Stella säger med det Molloy (2008) skriver om att pojkar kan 

förknippa läsning med en typiskt kvinnlig företeelse och att pojkar kan falla för 

grupptrycket eftersom avståndstagande till litteratur kan ge en högre status från 

pojkarnas kamrater (a.a.). Det är fler faktorer än kön som spelar in i den minskade 

läslusten, då åldern på eleverna tycks kopplas samman med uppvisad läslust enligt 

skolbibliotekarierna. Enligt informanten Sofie märks det tydligast av på pojkarna att 

läslust avtar vartefter de blir äldre. Yngre elever har generellt mer läslust i jämförelse 

med de äldre eleverna enligt informanten i studien. Harrison (2012:43-44) skriver att 

majoriteten av de elever han studerar, lånar samt läser mindre böcker när de blir äldre. 

Harrison skriver också att äldre elevers anledningar till att det läser mindre böcker 

främst beror på tidsbrist. Tidsbristen beror i sin tur på att skolans krav ökar på eleverna 

samtidigt som fler fritidsaktiviteter upptar elevernas tid när de blir äldre. Enligt studien 

framgår dock att eleverna fortfarande läser, men på andra plattformar som sociala 

medier (a.a.). En egen reflektion utifrån Sofies information om avtagande läslust hos 

framförallt äldre pojkar samt den tidigare forskningen inom detta område är att en god 

läsförmåga kan kopplas samman med en högre status hos de yngre eleverna. En god 

läsförmåga erhåller förmodligen inte lika hög status när eleverna blir äldre. Läsning av 

litteratur blir kanske på detta sätt bortprioriterad av de äldre eleverna till förmån av 

läsning på till exempel sociala medier eller interaktiva spel. 
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5.1.2 Hur läslust motverkas 

För att få reda på hur läslust främjas undersöktes också vad som leder till en minskad 

läslust för att klarlägga vad man som pedagog bör se upp med. Svårigheter inom läsning 

samt val av litteratur som inte passar läsaren är två huvudpunkter som kan noteras. Det 

är ett konstaterande som liknar det Nasiell och Bjärbo (2007) skriver fram om 

självförtroendet som kan sjunka hos dessa elever, varvid detta måste byggas upp igen 

för att de ska återfå lust till läsning (a.a.). Läraren bör därmed finna läsaktiviteter som är 

anpassade för elever med svårigheter inom läsning, samt hjälpa eleverna med att hitta 

rätt litteratur. Det sistnämnda kan med fördel även skolbibliotekarien hjälpa eleverna 

med.  

Informanten Anna pratade om de elever som inte alltid är starka läsare men 

däremot starka i andra av skolans ämnen. I hennes svar kan jag se att elever som 

uppvisar svårigheter i läsning kan bli uppmärksammade i andra ämnen för att öka deras 

självkänsla. Att uppmärksamma eleven i andra ämnen framhäver elevens starka sidor, 

och en öppen dialog med eleverna om att alla är bra på olika saker kan vara viktigt för 

att öka elevens självkänsla. Således är det viktigt att eleverna får en trygghet och ett 

självförtroende i sin läsning. Eleverna ska också få utveckla en tilltro till sin egen 

förmåga för att bli bättre läsare och därmed också få större läslust. En egen reflektion är 

att trygghet är den grund som ska skapas i klassrummet för att ge eleven möjlighet att 

lära. 

 

5.1.3 Det viktiga litteraturvalet 

Rätt svårighetsgrad på litteraturen är enligt Löthagen och Staaf (2009) något som 

påverkar läslust. Är texten för svår ökar riskerna att eleven inte ser läsningen som annat 

än tröttsamt (a.a.). Att samtliga elever i en klass skulle läsa samma litteratur är inte att 

föredra med tanke på att en bok med ett språk som är svårt att förstå är tröttsamt för 

såväl erfarna som oerfarna läsare. Litteraturen bör anpassas efter individen istället för 

gruppen som helhet. I resultatet kan jag se att läraren Lisette har reflekterat över 

elevernas olika intressen när hon berättar om klassens boktips. Eleverna får själva ge 

förslag på vilka böcker de vill att klassen ska tipsas om. Läraren hjälper sedan eleverna 

att välja ut två böcker, med varierande svårighetsgrader, för att öka möjligheterna att 

finna en för eleverna passande bok. Denna form av boktips är enligt mig ett medvetet 
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val från lärarens sida för att tillgodo se hela eller majoriteten av klassen med passande 

litteratur.  

Bokprat är en metod pedagoger kan använda för att främja elevers läslust. 

Samtalet i form av bokprat kan läraren ha tillsammans med sina elever. Jag kan delvis 

se bokpratet som en form av boktips i större format. Limberg (2002) skriver att lärarna 

kan nyttja skolbibliotekarien och dennes kompetens för att bokprata då det kan främja 

läslust. Vidare menar Limberg att det är viktigt att finna böcker som engagerar eleverna, 

och att skolbibliotekets ökade utbud av böcker kräver en kompetent bibliotekarie (a.a.). 

I enlighet med Limberg och mina informanter är min åsikt att bokprat är en aktivitet 

som kan främja läslust eftersom eleven får tips om litteratur för att sedan tillsammans 

med andra kunna utveckla sin kunskap om detta. Skolbibliotekarierna framhåller också 

intresseskapandet som en central del i bokpratet. Jag anser att skapandet av intresse, 

nyfikenhet och spänning är en central del i att skapa läslust, vilket skolbibliotekarien 

Stella visar när hon berättar om att hon ibland tar med sig rekvisita till sina boktips. I 

dagens samhälle finner jag inte reklam för böcker lika omfattande som reklam för tv-

spel, datorer etcetera. Skolan kan bli den plats som genomför mer reklam för böcker och 

vad böcker kan erbjuda.  

Bokvalet är viktigt eftersom det både kan motverka och främja elevens läslust. 

Bokvalet kan motverka läslust när eleven inte finner litteratur som är på dennes nivå 

samt intresserar dem. Eleven bör få viss hjälp i val av böcker, men de behöver också få 

möjlighet att välja själva. Elevens eget litteraturval är viktigt i främjandet av läslust, 

men en reflektion är att alla elever inte klarar att välja litteratur själva. Att eleverna inte 

klarar att välja litteratur själva kan bero på bland annat ålder och mognad. När eleven 

har svårt att välja litteratur kan det innebära att pedagogen behöver ge eleven stöd i 

dennes litteraturval. En fungerande metod kan vara att först låta eleven välja bok och 

sedan i efterhand ge handledning vilket i detta fall ger pedagogen möjlighet att upptäcka 

elevens intresse, samt ge eventuell handledning. Läraren Lisette visar att hon låter 

eleven ha en stor inverkan på litteraturvalet, vilket jag märker när hon berättar om att en 

av hennes elever fått låna en bok som är på för hög nivå. Lisette menar att eleven 

verkligen ville läsa boken och därför fick låna den även om den är för svår för eleven i 

fråga att läsa. En egen reflektion är att eleven troligen själv upptäcker att bokens nivå är 

för hög och nästa gång väljer en annan bok, vinsten blir dock att både elev, lärare samt 

bibliotekarie vet vad eleven är intresserad av.  
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Chambers (2014) samt Löthagen och Staaf (2009) skriver att bokvalet och elevens 

intresse till texter är betydande för främjande av läslust. Chambers (2014) menar att 

läslust kan främjas när eleven själv får välja vad han eller hon ska läsa (a.a.). Löthagen 

och Staaf (2009) skriver att texten läsarna ska ta sig igenom bör locka dem. Att en text 

kan kategoriseras som bättre eller sämre litteratur ska läraren inte reflektera över. De 

skriver också att det är läraren som får reflektera över hur texten ska användas på bästa 

sätt (a.a.). I enlighet med Löthagen och Staaf berättar skolbibliotekarien Sofie att allt 

eleverna läser är ett bidrag till att de finner läsning vara roligt, vilket synliggörs tydligt 

när hon nämner att det är synd att lärare ibland förbjuder sina elever att låna tidningar. I 

läroplanen Lgr11 (Skolverket 2011) står det att ”Undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket 2011:222). Det står även att 

eleven ska erhålla kunskaper om skönlitteratur. Kravet är att skönlitteraturen kommer 

från olika tidsperioder och att den kommer från flera platser i världen (a.a.). Det står inte 

specifikt i läroplanen vilken litteratur eleverna ska läsa eller vilka författare som ska ha 

skrivit litteraturen. Eftersom läroplanen inte styr vilken litteratur eleven ska läsa är det 

osannolikt att eleven väljer en bok som inte kan användas i undervisningen. Det viktiga 

blir att läraren vet hur eleven ska arbeta med den bok hen läser.  

För att läraren eller skolbibliotekarien ska kunna ta reda på vilken litteratur som 

intresserar eleven bör en dialog föras med hen. Chambers (2014) skriver att pedagogen 

ska lyssna på eleven och uppmärksamma dennes åsikter, samt intressen av litteratur 

(a.a.). Det fria litteraturvalet är den faktor som främst diskuteras i intervjuerna, och 

förefaller därför vara av stort intresse för både lärarna samt skolbibliotekarierna. 

Främjande av läslust kan till stor del ske innan läsningen börjar, men det är viktigt 

att läraren och skolbiliotikarien behärskar konsten att välja böcker eleven finner 

intressant för att främja läslust. Läraren och skolbibliotekarien kan låta eleven välja en 

egen bok med eller utan handledning. Handledningen kan ske genom till exempel 

dialoger mellan pedagog och elev eller genom boktips. Eftersom pedagogen (i detta fall 

läraren och skolbibliotekarien) ska lyssna på elevens åsikter för att ett lyckat bokval ska 

ske är min reflektion att relationen mellan elev-lärare och elev-skolbibliotekarie är 

viktig. Genom att visa eleven respekt kan respekt visas tillbaka till pedagogen. Denna 

respekt mellan de olika parterna kan skapa en öppenhet dem emellan. Chambers (2014) 

menar också att det bör finnas en öppenhet mellan eleven och pedagogen (a.a.). Via min 

reflektion om respekt mellan elev-lärare samt elev-skolbibliotekarie kan denna öppenhet 

uppnås. 
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5.1.4 Läslust och det sociokulturella perspektivet 

Processen som innefattar val av litteratur som ska läsas och den handledning som hör 

till för att hjälpa de mer oerfarna läsarna att utvecklas kan ledas till det sociokulturella 

perspektivet. Säljö (2014) skriver att detta perspektiv på lärande innebär att barnet först 

lär sig på en social nivå (tillsammans med andra), för att därefter kunna lära sig på 

individuell nivå. Dialoger barnen för är också av stor betydelse för lärande varvid andra 

männsikor i vår närhet blir betydelsefulla för människans lärande (a.a.). Det 

sociokulturella perspektivet på lärande kan i denna studie förknippas med det som 

framkommit i resultatet av intervjuerna och den tidigare forskningen. Eleven behöver 

guidning i bokvalet för att sedan kunna ta ett eget beslut, eftersom de därigenom kan 

öka sin kompetens i att välja litteratur. Det är genom dialogen pedagog – elev, elev – 

pedagog som utvecklingen av denna kompetens sker. På sikt kan den utvecklade 

kompetensen att välja litteratur vara en bidragande faktor till att främja elevens läslust.  

 

5.1.5 Högläsning som läslustfrämjande metod 

Högläsning är en metod för att främja läslust som bör praktiseras i skolan, eftersom alla 

elever inte får detta hemifrån. I grundskolans tidigare år bör det vara både klassläraren 

samt andra pedagoger som högläser för eleverna. Skolbibliotekarien Sara betonar vikten 

av skolans högläsning, eftersom alla elever inte får möta högläsning hemma. Sara har 

sannolikt rätt när hon menar att alla vårdnadshavare inte läser för sitt barn. Det innebär 

att skolans roll som läsare och som läsande förebild blir ännu viktigare. Utanför skolans 

tid bör (i bästa fall) andra vuxna som till exempel vårdnadshavare läsa för barnen. 

PIRLS (2012) rapport visar att elevers bakgrund, det vill säga vad de får med sig 

hemifrån har betydelse för deras prestationer i skolan, således är vårdnadshavares attityd 

till skolan och läsning därmed viktig för barnets läsutveckling (a.a.). Min reflektion är 

därför att det bör vara av intresse för skolan att engagera vårdnadshavare i elevernas 

läsutveckling och arbetet med läslust. 

Högläsningsboken kan bjuda in eleverna till diskussion, men den ansvariga för 

denna diskussion bör vara pedagogen. Läslust kan främjas när eleven till exempel får 

gissa vad som kan hända i texten, eftersom de därmed tillåts vara spontana. Löthagen 

och Staaf (2009) menar att högläsning ska blandas med frågor för att eleven med hjälp 

av frågorna ska kunna reflektera över texten och diskutera den.  
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Chambers (2014) skriver att högläsning ska stimulera elevens läsintresse. Det är 

viktigt att läsintresset finns under hela högläsningsstunden med tanke på att detta är en 

möjlighet för eleven att ta till sig textens budskap. Läraren Lisette berättar att hon låter 

eleverna gissa vad som kommer hända i den bok de läser. Att låta eleverna gissa på det 

vis Lisette gör, ger alla eleverna chans att delta i samtalet, eftersom det är en öppen 

fråga utan givet svar. Chambers (2014) menar att det är viktigt med öppna frågor som 

ger eleven möjlighet att framföra sitt svar utan att samtidigt behöva oroa sig för om 

svaret är rätt eller fel. Eleven får i detta fall möjlighet att framföra sin åsikt utan att 

känna att han eller hon får stå till svars om åsikten skulle skilja sig i jämförelse med till 

exempel lärarens (a.a.). Läraren Lisette skapar en möjlighet för alla elever att delta i 

litteratursamtalet med sin öppna fråga, vilket gynnar såväl den svaga som den starka 

läsaren. 

Högläsning där pedagogen läser är inte beroende av elevens läsförmåga i lika stor 

utsträckning som tyst läsning, vilket leder till att läsintresset därför kan öka hos alla 

elever, även hos de som inte har en välutvecklad läsförmåga (Löthagen & Staaf 2009). 

Högläsning kan ha många möjligheter för de elever som inte kommit långt i sin 

läsutveckling. I resultatdelen berättar skolbibliotekarien Stella att läsning för en 

nybörjarläsare kan liknas vid att klättra upp på ett staket. Eleven klättrar (avkodar text) 

under en längre tid. När eleven har klättrat färdigt (läst klart) har han eller hon inte ork 

kvar att se utsikten (textens innehåll/budskap). Nasiell och Bjärbo (2007) menar att 

energiförbrukningen som krävs för att avkoda och uppfatta budskap i en text är stor 

(a.a.). Högläsning tar eleven förbi klättrandet (avkodningen) och ger han eller hon 

möjligheten att direkt se utsikten (innehållet/budskapet). Högläsning kan skapa 

möjligheter för elever som inte har en välutvecklad läsförmåga att ändå diskutera en 

boks innehåll/budskap. Vidare kan högläsning också ge nybörjarläsare intresse för 

läsning samt en förståelse för vad olika texter kan förmedla. Denna förmedling av text 

kan relateras till vad Säljö (2014:301-303) skriver om Vygotskys syn på det 

sociokulturella perspektivet, enligt vilket kommunikation och lärande på social nivå 

bidrar till ett lärande hos eleven (a.a). Eleven möter olika texter tillsammans med andra 

och kan få möjlighet att diskutera dessa texter för att öka sin förståelse för innehållet i 

texten. Högläsning kan bli en ingång till att utveckla det egna läsandet hos elever med 

mindre utvecklad läsförmåga.  
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5.1.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis blir min slutsats att främst läraren och skolbibliotekarien är viktiga 

för att främja den yngre elevens läslust. Genom att; stärka elevens tillit till sig själv, öka 

dennes självförtroende, hjälpa till i val av böcker, läsa högt och samtala om böcker så 

främjar lärare och skolbibliotekarier elevens läslust. Läraren kan bidra till att främja 

elevens läslust genom att visa engagemang för denne samt för läsningen. Kullberg 

(2004:113-114) skriver att lärarens positiva inställning till läsning påverkar elevens 

känslor samt att lärarens sätt att visa tillit till sin elev kan påverka lärandet (a.a.).  

Att vara en positiv läsande förebild för sina elever är viktigt för att främja läslust. 

Skolbibliotekarien blir här med ytterligare en av de viktiga läsande förebilder eleven 

stöter på. Även Lundberg och Herrlin (2014:19) menar att lärarens inställning till 

läsning påverkar elevens inställning. Om läraren inte sprider en negativ känsla till 

eleven finns chansen att elevens lust till lärande ökar (a.a.). Det är viktigt att läraren och 

skolbibliotekarien ser sig själva som läsande förebilder för att de inte ska föra över 

negativa upplevelser och tankar om läsning till eleven. I resultatet framgår också att 

andra läsande förebilder som till exempel en författare kan ge eleverna en positiv 

inställning till läsning. 

5.2 Lärares och skolbibliotekariers samverkan 

Val av litteratur är det område lärarna och skolbibliotekarierna i denna studie 

samarbetar mest kring. Skolbibliotekarien kan vara ett stöd för läraren när det till 

exempel handlar om att välja ut lämplig litteratur för temaarbeten etcetera. Läraren kan 

dock också vara ett stöd för skolbibliotekarien genom att till exempel ge information om 

sina elevers intressen och läsförmåga för att hjälpa skolbibliotekarien i sitt arbete med 

att hitta passande litteratur åt eleven. Läraren Lisa berättar om det arbetsblad (Se Bilaga 

C) hon utvecklat för att eleverna lättare ska kunna beskriva sitt läsintresse. Här ger 

läraren sina elever ett verktyg för att kunna kommunicera sina intressen. Arbetsbladet 

blir en naturlig ingång för eleven till att kunna beskriva olika genrer och sina litterära 

intressen. Skolbibliotekariens kompetens bör nyttjas eftersom lärare i grundskolans 

tidigare år ofta undervisar i fler ämnen än ett och har många andra uppdrag inom sitt 

yrke. När lärare har tillgång till en kunnig skolbibliotekarie i barn- och 

ungdomslitteratur bör dennes kunskap nyttjas. Eftersom litteraturval är en viktig faktor i 

främjandet av läslust är det föga förvånande att detta samarbete mellan de båda parterna 

är vanligt förekommande. Enligt Limberg (2002) kan skolbibliotekarien ses som en 
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resurs för att hitta rätt bok till eleven. För att eleven lättare ska hitta en bok som anses 

vara intressant ska bibliotekariens kompetens nyttjas (a.a.). En reflektion är att lärare 

skulle kunna involvera fler samarbetspartners för att minska sin egen arbetsbelastning 

och därigenom få högre kvalitet i sin undervisning, samt spara tid genom att lägga några 

extra minuter i samtal och planering med skolans bibliotekarie. 

Lärarna spenderar ingen ansenlig tid tillsammans med skolbibliotekarien. 

Skolbibliotekarien Sara berättade att alla lärare inte har lika stort intresse för 

skolbiblioteket. Det kan således vara lärarens intresse för läsning som många gånger 

påverkar hur ofta de besöker skolbiblioteket. Det framgår i resultatet att informanterna 

vill ha ett mer omfattande samarbete, men att tid är den faktor som motverkar att detta 

samarbete kan ske. Läraren Lisa ville gärna ha ett utökat samarbete med tid för mer 

planering än vad hon hade i dagsläget. Jag tolkar hennes svar som delvis frustrerat när 

hon beskriver tid som den största anledningen till att ett ökat samarbete inte går att 

åstadkomma. Informanterna i Eriksson, Lindblom och Mowalds (2009:95-97) studie 

saknar också tid för organiserad samplanering. Planeringen sker således spontant för 

informanterna i den studien (a.a.). Ett mer omfattande samarbete mellan läraren och 

skolbibliotekarien kan leda till främjande av läslust hos eleven, jag anser att den lärare 

som ägnar mer tid i skolbibliotek bör upptäcka fler möjligheter som kan nyttjas i 

undervisningen. Främjande av läslust är möjligt genom att låta skolbibliotekarien vara 

en aktiv part i klassrummet som till exempel kan agera som ytterligare en läsande 

förebild för eleven, genomföra boktips, högläsa etc. En egen reflektion är att 

skolbiblioteket kan erbjuda olika resurser, eftersom avsaknaden av dessa kan innebära 

en ökad risk för minskad läslust hos eleverna. Lärare som inte ägnar mycket tid i 

skolbiblioteket behöver inte ha ett sämre läsintresse än de som ägnar mer tid till detta 

eftersom att tidsbrist överlag är en bidragande faktor till att olika lärare inte nyttjar 

skolbiblioteket lika mycket. Min åsikt stämmer dock överens med mina informanters 

samt den tidigare forskningen om att skolbibliotekarien är en viktig resurs för 

undervisningen.  

 

5.3 Vidare forskning 

Det vore intressant att närmare undersöka en eller flera av de faktorer som lärarna och 

skolbibliotekarierna nämner kan främja läslust. Faktorerna kan användas i 

kontrollgrupper i en kontrollstudie där en grupp fortsätter det dagliga arbetet med 

läslust. Den andra gruppen kan till exempel få mer handledning i val av litteratur eller 
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pröva bokprat, boktips etcetera. Efter att detta har pågått en tid kan forskaren undersöka 

om det blivit någon skillnad i elevens attityd till läsning. Det vore dessutom intressant 

att utvärdera om elevernas läsutveckling förändrats mer eller mindre i någon av 

kontrollgrupperna.  
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Bilaga A Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Allmän information: 
 Studiens syfte. 

 Du kommer vara anonym (det går inte att spåra intervjun till person, klass, 

skola, kommun osv.). 

 Intervjun spelas in, godkännande av informant. 

 Som informant har du alltid rätt att inte svara på en fråga eller välja att helt 

avbryta intervjun. 

 Önskar informanten att få en kopia på transkriberingen? 

Bakgrund: 
 Hur länge har du arbetat som lärare/skolbibliotekarie? 

 Vilka uppdrag har du på skolan idag? 

Vilka ämnen undervisar läraren i?  

Vad ansvarar skolbibliotekarien för? 

 Hur länge har du bedrivit undervisning i svenska? / Hur länge har du varit 

skolbibliotekarie? 

Hur många gånger på en vecka bedriver du undervisning i svenska?  

 Hur många dagar i veckan är du på skolan? 

 Vad är din definition av begreppet läslust? 

 Visar några av dina elever mer respektive mindre läslust? 

 Specifika grupper 

Metoder:  
 Hur skapar du läslust hos dina elever? 

Hur anpassar du ditt arbetssätt för olika elever? 

Talar du till dina elever på olika sätt för att skapa läslust?  

Hur? 

 Hur märker du när det behövs extra motivationsarbete för läslust? 

 Vad kan motverka läslust enligt dig? 

 Hur ofta arbetar din klass med egen läsning? 

 Per vecka, månad, år? 

 Hur ofta arbetar din klass med högläsning? 

 Per dag, vecka, månad år? 

 Hur ofta arbetar du med boksamtal i din klass? 

 Per dag, vecka, månad, år? 
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Samarbete:  
 Samarbetar du med andra för att skapa läslust? 

 Vilka? Hur? 

 Var hämtar du din inspiration till arbete med läslust? 

 Kolleger, fortbildning, internet, litteratur? 

 Har ditt arbete kring att främja läslust förändrats under dina år som 

lärare/skolbibliotekarie? 

På vilket sätt? 
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Bilaga B Missivbrev 

Hej! 

 

Jag är en student från lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar som är inne på 

min åttonde och sista termin. Jag är nu i full gång med mitt självständiga arbete 2 som 

är inriktat på ämnet svenska. 

  

Syftet med arbetet är att synliggöra hur klassföreståndare samt skolbibliotekarier 

främjar läslust bland eleverna i årskurs tre. För mig är det därför intressant att få ta del 

av era metoder och tillvägagångssätt för att skapa läslust hos era elever. Det är också av 

mitt intresse att du som lärare undervisar eller har undervisat inom svenskaämnet. 

Jag har under arbetets gång läst och tagit del av tidigare forskning inom ämnet men för 

att få ett bredare perspektiv har jag valt att genomföra intervjuer. Detta för att få ta del 

av aktiva lärare samt skolbibliotekariers tips, tankar och idéer kring skapandet av läslust 

hos elever inom årskurs tre. Jag tänker genomföra intervjuerna under vecka 17 på det 

datum och den tid som passar dig. Intervjun kommer ta ca 20-30 minuter, vilket jag 

hoppas att du kan undvara för att delta i min undersökning. 

  

Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär. Med detta menas att jag som leder 

intervjun har färdiga frågor som behandlas och besvaras av dig som blir intervjuad, i 

denna intervjuform är intervjuaren flexibel och öppen att höra den intervjuades olika 

idéer samt låta dig ge mer utförliga svar.  

 

Jag kommer att följa de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Det innebär att du 

som deltar i intervjun har möjligheten att avbryta intervjun när du vill. Alla som deltar 

kommer att vara anonyma och skolans namn samt ort kommer inte kunna identifieras. 

Jag kommer att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera underlaget. Om det 

är några frågor eller funderingar får du kontakta mig. 

 

 

Rasmus Götberg 

Telefon: 0702973788 

Mail: rg222bi@student.lnu.se 

 

Tack på förhand för ditt samarbete.  
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Bilaga C Boka böcker 

 

 

 

 


