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ABSTRAKT 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare undervisar för att stimulera elevers 

läslust, samt hur de anser att skolbibliotek bör utvecklas för att kunna fungera som en 

resurs i arbetet med detta. För att uppnå studiens syfte har jag genomfört 

semistrukturerade intervjuer med sex lärare. Resultatet visar att lärare främst använder 

ett varierat arbetssätt för att stimulera elevers läslust, men även låter eleverna välja 

böcker och samarbetar med de lokala folkbiblioteken. För att deras skolbibliotek ska 

kunna fungera som en resurs för att stimulera elevernas läslust anser lärarna att de måste 

vara bemannade samt att bokutbuden behöver bli större och mer varierat.   
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1 INLEDNING 

Vi lever i ett skriftbaserat samhälle. Vår läsförmåga är inte bara en förutsättning för 

att klara av kunskapskraven i de flesta skolämnen, den berör även vår vardag. För att 

kunna förstå och påverka samhället krävs en god läsförmåga där vi måste kunna 

tolka, analysera och kritiskt värdera texter. Att kunna läsa är en färdighet alla elever 

ska ha rätt att bemästra när de går ur grundskolan. En viktig faktor för detta är att 

eleverna känner läslust. Läslusten leder till så mycket mer än bara viljan att fortsätta 

läsa, och därmed utveckla läsförmågan. Lusten att läsa ger oss nya kunskaper och 

större förståelse för andra människor.   

 

Mitt intresse för elevers läslust har uppkommit efter att jag mött många lärare som 

aktivt arbetar med läsinlärning, men har svårt att precisera hur de aktivt arbetar med 

läslust. Jag anser det därför vara av intresse att ta reda på hur lärare arbetar för att 

stimulera elevers läslust. Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag som säger att alla 

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek (Sveriges Riksdag, 2010, kap 2 § 36). 

Skolbiblioteket kan, om det ges rätt förutsättningar, spela en nyckelroll för att 

utveckla färdigheter inom läsning och läslust. Vissa skolbibliotek kan behöva 

utvecklas medan andra redan fungerar bra. Införandet av lagen gör det intressant att 

undersöka hur lärare anser att skolbibliotek bör vara utformade för att fungera som 

en resurs för att stimulera elevers läslust.  
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2 SYFTE 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur lärare undervisar för 

att stimulera elevers läslust. Alla elever har rätt till ett skolbibliotek, vilket kan 

fungera som en resurs i arbetet med att stimulera elevers läslust. Därför är det även 

av intresse att undersöka om, och hur, lärare anser att skolbibliotek skulle kunna 

utvecklas för att användas som en resurs för elevers läslust. Studien utgår därför 

utifrån följande frågeställningar:  

 På vilket sätt undervisar lärare för att stimulera elevers läslust? 

 Hur anser lärare att skolbibliotek kan utvecklas för att fungera som en resurs 

för elevers läslust?  

2.1 Uppsatsens disposition  

För att uppnå denna studies syfte kommer två övergripande frågor att studeras. För 

att besvara frågeställningarna har uppsatsen disponerats enligt följande. I 

bakgrundskapitlet redogörs för tidigare forsning om faktorer som påverkar elevers 

läslust. Detta kapitel behandlar även hur skolbibliotek kan användas som en resurs 

för elevers läslust. Kapitel fyra behandlar och diskuterar metodvalet som använts för 

att besvara studiens frågeställningar. En beskrivning av urvalet och 

undersökningsgruppen ges även i detta kapitel. I resultatkapitlet presenteras vilka 

resultat som framkommit av lärarintervjuerna. Avslutningsvis diskuteras och 

sammanfattas slutsatser av den data som samlats in.   
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3 BAKGRUND 

Med denna studie vill jag undersöka hur lärare undervisar för att stimulera elevers 

läslust, samt hur de anser att skolbibliotek kan utvecklas för att kunna fungera som 

en resurs för läslusten. För att kunna tolka denna studies resultat kommer i detta 

avsnitt en presentation av området läslust att ges. Läslustens betydelse enligt 

styrdokumenten kommer att presenteras. Vidare kommer faktorer som påverkar 

elevers läslust att belysas. Avslutningsvis beskrivs hur skolbibliotek kan vara en 

resurs för läslust och vilka faktorer som påverkar detta.  

3.1 Läsintressets betydelse enligt styrdokumenten 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet betonas språkets 

betydelse, då det beskrivs som vårt främsta redskap för att tänka, lära och 

kommunicera med andra (Skolverket, 2011). Språket sägs även hänga ihop med 

elevernas identitetsutveckling. För att kunna utveckla sitt språk och sin 

kommunikativa förmåga måste eleverna enligt läroplanen få möjligheter att både 

läsa, samtala och skriva. Ett av skolans uppdrag är att förbereda eleverna på att leva 

och verka i samhället (a.a.). Att utveckla språket kan ses som en del av detta 

uppdrag.  

 

I kursplanen i svenska (Skolverket, 2011) framgår det att undervisningen ska 

stimulera elevernas läsintresse. Eleverna ska i undervisningen få möta skönlitteratur 

och andra slags texter. Syftet med det är enligt läroplanen att texterna ger eleverna 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden. Vikten av läsintresset, eller läslusten, kan även kopplas till läroplanens 

strävan om att skolan ska främja elevernas livslånga lust att lära (a.a.). 

3.2 Faktorer som påverkar elevers läslust 

Allt vi läser ger oss en läsupplevelse av något slag. Lindö (2005) anser att det är de 

starka läsupplevelserna som ger oss mersmak och väcker läslusten. Med starka 

läsupplevelser avses de texter som väcker starka känslor och påverkar oss. Detta 

innebär att en och samma text kan ge skilda läsupplevelser för olika individer, då vi 

inte utgår från samma erfarenheter vid mötet med texten.  

 

Wayne (2011) hävdar att många elever får problem med läsningen vid övergången 

från låg- till mellanstadiet, eftersom litteraturen då blir allt svårare och ofta väljs ut 

av läraren. Det kan göra att eleverna får svårt att känna glädjen av att läsa och går 

miste om starka läsupplevelser. Wayne kallar elever som har förmågan att läsa men 

väljer att inte göra det för motvilliga läsare. Författaren har genomfört en studie på 

16 motvilliga läsare i sjätte klass med syftet att ta reda på vad som kan få dem att 

känna läslust. Utifrån resultaten har Wayne hittat ett arbetssätt med böcker som hon 

kallar stegen till läskunnighet. Stegen innebär att eleven med lärarens hjälp får en 

bok introducerad, motiveras att läsa den, arbetar med läsförståelse dels genom att 

koppla texten till sina egna erfarenheter och att samtala om boken med andra. Om 

alla stegen uppnås har eleven enligt författaren läst ut boken med engagemang och 

njutning. Många av de arbetssätt som framkommit ur Waynes studie är 
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återkommande i nedanstående beskrivningar av faktorer som påverkar elevers 

läslust.    

3.2.1 Vuxna som förebilder 

Ulper (2011) intresserar sig för vad som motiverar elever till att läsa enligt dem 

själva. I en undersökning med sammanlagt 900 elever från mellan- och högstadiet 

har Ulper samlat in data. Resultatet visar att faktorer som lärare, familjemedlemmar, 

tips från vänner, böcker, miljö och aktiviteter såsom bokutställningar och 

författarbesök påverkar elevernas vilja att läsa. Den största faktorn är de vuxna som 

omger eleven. Således anser Ulper att lärare och andra vuxna i elevers närhet bör 

vara goda läsförebilder genom att själva visa ett läsintresse och presentera nya 

förslag på böcker för eleverna. 

 

Även Taube (1997) betonar att läraren fungerar som en förebild för eleverna. Läraren 

bör enligt författaren tänka på att vara en förebild då det gäller att visa respekt, ge 

beröm före kritik och framförallt ha en positiv attityd till läsning (a.a.). Barnens 

bokklubb har gett ut en bok som beskriver fakta om och tillvägagångssätt för att öka 

barns läslust. I likhet med Taube betonas här lärarens inverkan på elevers läslust, 

men även föräldrarnas. Den viktigaste faktorn för läslust anses nämligen vara att 

någon vuxen förmedlar litteratur till barnet (Nasiell, 2007b).  

 

På en grundskola i Kalifornien är läsning högprioriterat och där har skett en satsning 

på skolans läskultur (Daniel & Steres, 2011). Daniel och Steres har undersökt 

effekterna av denna satsning. På skolan får eleverna själva välja böcker och har 

avsatt tid för att läsa varje dag då även lärarna ska läsa. Varje klassrum har ett eget 

litet bibliotek. Lärarna uppmuntras att prata om sin läsning med eleverna för att vara 

förebilder och rektorn har med jämna mellanrum boksamtal med eleverna. Rektorn 

ser även till så att lärarna får genomgång av boksamtal under vissa personalmöten. 

Daniel och Steres undersökning visar att både lärarna och eleverna på skolan är 

överrens om vilka faktorer som stimulerar läslusten. Faktorerna de nämner är att 

läsningen prioriteras på hela skolan, att det rår en motiverande lärandemiljö samt att 

de vuxna på skolan fungerar som förebilder.   

3.2.2 Klassrumsmiljön 

Taube (1997) lägger stor vikt vid ett positivt klassrumsklimat för att stimulera 

elevers läslust. För att utveckla läslust måste eleverna känna trygghet i klassrummet. 

Relationen till de andra klasskamraterna och till läraren är av betydelse. Enligt 

författaren påverkas klassrumsklimatet främst av lärarens acceptans av elevernas 

svaga och starka sidor. Det stärker nämligen elevernas självbild. Taube bedömer att 

läraren spelar en väldigt betydelsefull roll för klassrumsklimatet.  

 

Enligt Lindö (2005) är stimulansen av språk och läsning kopplad till den fysiska 

klassrumsmiljön. Placeringen av elevernas platser bör göras så att alla kan ha 

ögonkontakt och samtala med varandra. Eleverna ska även kunna gå undan till en 

avskild vrå för att läsa ostört. Chambers (1994) talar om yttre och inre 

förutsättningar. De yttre förutsättningarna handlar om den fysiska miljö eleverna 

vistas i. När det kommer till den fysiska omgivningen föreslår Chambers att 
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klassrummet, och skolan, bör erbjuda olika vrår och läshörnor där eleverna i lugn 

och ro kan ägna sig åt läsning. Böcker bör exponeras och vara tillgängliga för alla 

elever. De inre förutsättningarna omfattar elevernas erfarenheter, attityder, 

förväntningar och relation till läraren och de andra klasskamraterna. Chambers 

resonerar för att de inre förutsättningarna har större betydelse än de yttre. Om eleven 

förväntar sig något positivt av läsningen upplevs det ofta även så. Om läsningen 

däremot blir ett krav där eleven inte ser något större utbyte upplevs läsningen snarare 

som tråkig. 

 

3.2.3 Rik tillgång på litteratur  

I kursplanen för svenska (Skolverket, 2011) beskrivs de områden som 

undervisningen ska behandla. Det centrala innehållet delas upp i kategorierna  

 Läsa och skriva,  

 Tala, lyssna och samtala 

 Berättande texter och sakprosatexter 

 Språkbruk 

 Information och källkritik 

Löthagen och Staaf (2009) påstår att de flesta av kursplanens mål i svenska går att 

uppnå med hjälp av läsning och arbete med skönlitteratur. Att arbeta med böcker 

gynnar enligt författarna inte bara elevernas läsning utan kan även fungera som 

utgångspunkt för samtal, reflektioner, argumentationer, dramatisering och annat 

skapande. De menar därför att skönlitteratur kan ses som ett läromedel.  

 

Även Norberg (2003) påtalar att en viktig anledning till att läsa skönlitteratur är att 

öka läslusten. Skönlitteratur påverkar våra värderingar och förhållningssätt och ger 

oss en större förståelse för andras tankar och handlingar. Körling (2003) poängterar 

att alla elever har olika erfarenhet av läsning och att skolan därför har en viktig 

uppgift, att vara en plats för högläsning, tyst läsning och berättande.  

 

Norberg (2003) anser att elevers läslust är förknippat med en god läskultur i skolan 

och i hemmet. Hon målar upp bilden av den ultimata skolan där en god läskultur 

råder. I klassrummet anser hon att det bör finnas skönlitteratur, facklitteratur och 

bilderböcker med olika svårighetsgrader. En variation av gamla och nya böcker är av 

betydelse och klassen bör ha minst 500 stycken olika böcker att välja bland. Eleverna 

ska enligt Norberg få läsa tyst minst 20 min per dag, delta i högläsning och 

boksamtal och arbeta med böcker på olika sätt.  Liksom Norberg betonar Nasiell 

(2007a) att det måste finnas en stor tillgång på böcker i elevernas närhet som kan 

användas vid högläsning eller egen läsning. I ett vidare perspektiv ser Chambers 

(1994) hellre att det finns gott om böcker i skolans bibliotek än i klassrummen. För 

att alla böcker ska vara tillgängliga föreslår han att de förvaras i skolbiblioteket. 

Litteraturen kan sedan lånas ut i perioder för att stå i klassrummen, men ska sedan 

återlämnas för att kunna vara tillgängliga för övriga elever på skolan. 

 

Liberg (2006) nämner begreppet bokbad för att skapa rika språkrum och uppmuntra 

elever till läsning. Bokbad innebär att eleverna är omgivna av texter, både i form av 
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skönlitteratur och andra färdigproducerade texter, men även egenskriva. Hon föreslår 

att klassen utnyttjar bibliotekens boklådor. Eleverna ska så att säga bada i texter 

(a.a.). Listiga räven är ett läsprojekt, eller bokflodsprogram, som genomfördes på en 

skola i Stockholm där de flesta elever har utländsk bakgrund (Alleklev & Lindvall, 

2000). En klass deltog i projektet från förskoleklassen upp till årskurs tre. 

Projektledarna Alleklev och Lindvall berättar att det under projektets gång inte 

användes några läroböcker, med undantag från matematikboken, utan endast skön- 

och facklitteratur. Eleverna fick arbeta med skrivning och läsning på olika sätt; t.ex. 

högläsning, parläsning, bokprat och dramatiseringar. I slutet på åk 3 deltog eleverna 

liksom cirka 150 andra skolor i Stockholmsområdet i två test: svenska och 

matematik. Resultatet av testen visade att klassen som deltagit i Listiga räven 

projektet hade högre medelvärde än genomsnittet, både i svenska och matematik. 

Alleklev och Lindvall tror att detta till stor del beror på läsprojektet. De resonerar för 

att projektet ökade elevernas läsintresse, ordförråd, läsförmåga och även 

självförtroende. Eleverna, varav de flesta hade annat modersmål än svenska, var 

enligt projektledarna bättre på att skriva än att tala.  Det som är avgörande för att ett 

sådant här projekt ska fungera är, enligt författarna, att lärarna har ett personligt 

förhållande till skönlitteratur, och att eleverna får en samtalspartner att diskutera 

litteraturen med. 

 

Detta avsnitt visar att en stor tillgång på böcker är betydelsefullt för elevers läslust. 

Löthagen och Staaf (2009) poängterar däremot att det inte räcker med en stor tillgång 

på böcker. Litteraturen i klassrummet måste användas på ett varierat sätt för att 

läslusten ska stimuleras. Jönsson (2007) har haft sin egen klass som forskningsobjekt 

under fyra års tid. Eleverna hade, som i alla klasser, olika erfarenhet av och attityder 

till läsning. Efter att ha testat olika arbetssätt med skönlitteratur kom hon fram till att 

högläsning, läsloggar och boksamtal var stimulerande arbetssätt för flertalet elever. 

 

3.2.4 Val av bok 

En undersökning, genomförd av Ulper (2011), om vad som påverkar elevers läslust 

visar att eleverna måste känna ett intresse för boken de läser. Ulper föreslår därför att 

eleverna självständigt bör få välja böcker utifrån sina intressen. Liksom Ulper 

betonar Nasiell (2007b) vikten av att låta elever få välja böcker själva. Läslusten 

måste komma inifrån eleven och kan alltså inte tvingas fram. Enligt Nasiell ska 

lärare och andra vuxna fungera som stöd vid elevers bokval. Utan ett intresse från 

eleven själv är det lätt att lusten i stället blir till en plåga.  

 

Löthagen och Staaf (2009) varnar för att dela in böcker i ”finare” och ”fulare” fack 

och menar att all litteratur som eleverna valt från sina egna intressen bör kunna 

användas på något sätt i undervisningen. Elbro (2004) i sin tur anser däremot att 

nybörjarläsare som tar sig an en för svår text helt kan tappa läslusten. Därför måste 

läraren kunna värdera textens läsbarhet i förhållande till eleven. Han exemplifierar 

svåra texter som de som innehåller långa, sällsynta ord och uttryck, långa meningar, 

otydliga sammanhang och icke kronologisk ordning. I Waynes (2011) undersökning 

om elevers läslust visar resultatet att det krävs mycket för att eleverna ska motiveras 

till att läsa böcker som läraren valt ut till dem. Om inte omslaget, baksidestexten eller 
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det första kapitlet av boken intresserar eleverna förlorar de oftast motivationen för att 

läsa klart boken.  

En av faktorerna för elevers läslust som kommit fram i Ulpers (2011) studie är 

kamratpåverkan. Att få böcker rekommenderade av kamrater ökar elevers lust att 

läsa, enligt Ulper. Det motsatta visar Jönssons (2007) avhandling om skönlitteratur i 

skolan, där Jönsson säger att elever inte påverkas av sina kamraters bokval. Jönsson 

resonerar om att elevernas enskilda läsning är väldigt individuell och att eleverna inte 

kommunicerar med varandra om lästa böcker, om de inte måste. 

3.2.5 Tidsaspekten 

Tid för läsning är något som Chambers (1994) understryker. Han föreslår att 

eleverna varje dag ska ha avsatt tid för fri läsning. Lästiden varierar från klass till 

klass men ska vara så länge som eleverna kan koncentrera sig, och lite till. För elever 

i nio-tioårsåldern föreslår han ca 30 minuter per dag. Löthagen och Staaf (2009) 

uppfattar det som att den egna läsningen i många fall inte har någon schemalagd tid. 

Tystläsningen, som ofta består av att läsa en bänkbok, sker istället när eleverna blivit 

klara med andra uppgifter och avbryts många gånger abrupt. Författarna anser att 

detta sänder ut fel signaler till eleverna och föreslår istället ett arbetssätt där läraren 

hjälper eleven att välja ut bok, schemalägger läsandet och under den tiden även läser 

själv.   

 

Även Loh (2009) belyser att läraren under tystläsningen bör fungerar som förebild 

och själv läsa. Men i hans undersökning där lärare i en grundskola i Singapore 

observerades och intervjuades visade det sig att de flesta lärare inte läste då eleverna 

hade tyst läsning. Under intervjuerna påstådde 40 procent av lärarna att de oftast 

själva läste under tystläsningen men observationerna visade att det bara var  

14 procent som verkligen gjorde det. Trots att de visste att de borde och att det var 

positivt för eleverna med en läsande förebild kände många att planering och andra 

arbetsuppgifter gjorde att de inte själva läste. Tiden räckte inte till.  

 

Tidigare avsnitt har gett exempel på att bokflodsprogram kan öka elevers läslust. 

Lindö (2005) visar att läsprojekt likt Listiga räven behöver vara väl genomtänkta för 

att bli framgångsrika. Hon påpekar att det tar mycket tid att planera och genomföra 

projekten och att andra saker måste prioriteras bort för att ha tid för gemensam 

läsning och samtal.  

3.2.6 Högläsning 

Högläsning är ett sätt att använda skönlitteratur i undervisningen. Fox (2001) 

upplever att högläsning är ett vanligt inslag för de yngre eleverna, men att detta avtar 

då eleverna själva lär sig att läsa. För att fortsätta utvecklas och behålla läslusten 

föreslår hon att högläsningen ska bli till en vana även för elever i de högre 

årskurserna. Även Nasiell (2007a) pekar på högläsningen fördelar. Förutom att 

koncentrationsförmågan ökar så anser hon att elevernas lyssnande och talande 

utvecklas med hjälp av högläsning. Körling (2003) går så långt som att säga att vi 

överger eleverna om vi inte fortsätter att ha högläsning för dem även i äldre åldrar. 

När eleverna väl erövrat läskoden bör högläsningen enligt författaren bli allt 

intensivare för att stimulera elevernas läslust.   
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Hickman och Verden (2009) påtalar att de elever som har någon form av emotionella 

och beteendemässiga besvär, till exempel ADHD, ofta upplever skolan och läsning 

som något negativt. I ett försök att öka dessa elevers läsintresse genomförde 

Hickman och Verden ett högläsningsprojekt som pågick cirka 40 min per dag i 

sexton veckor. Eleverna fick då lyssna till erfarenhetsbaserade kapitelböcker. 

Resultatet visade att eleverna hittade förebilder från böckerna och kunde föra över 

händelser från böckerna till sitt egna sociala beteende. De kände inte samma 

negativitet över läsning som tidigare. Hickman och Verden påpekar däremot att 

högläsning inte alltid kan ge sådana här positiva resultat. I denna studie hade 

eleverna en god relation till läraren som genomförde högläsningen, och valet av bok 

var även väldigt betydelsefullt.  

 

Hasselbaum (2006) lyfter fram fördelarna med högläsning. Eleverna får höra 

berättelser de inte själva riktigt klarar av att läsa, deras fantasi och empatiförmåga 

stimuleras och deras intresse för läsning kan även öka. Hon påpekar dock att 

elevernas läslust kan förtas om eleverna känner krav på redovisning av 

högläsningsboken. Istället föreslår Hasselbaum att läraren för boksamtal med 

eleverna. 

3.2.7 Boksamtal 

Boksamtal kan fungera på olika vis. Jönsson (2007) hade i sin undersökningsklass 

boksamtal med eleverna där de fick komma med sina reflektioner efter att ha läst 

eller lyssnat på samma text. Löthagen och Staaf (2009) anser att reflektion och 

diskussion är nödvändiga delar för språkutvecklingsarbetet och förespråkar därför 

metoderna som komplement till läsning. Chambers (1993) är en av de främsta 

förespråkarna för boksamtal. Han har skapat en modell där eleverna läser eller 

lyssnar till samma text och sedan får delta i boksamtal där de först får dela med sig 

av sina åsikter om texten, utbyta frågetecken med varandra samt leta efter mönster. 

En viss sorts frågor ställs sedan till eleverna. Chambers kallar dessa för jag undrar 

frågor. Motivet för namnet är att läraren ska visa ett intresse för elevernas svar, och 

att inte läraren sitter inne med ”rätt” svar. Därför bannlyser Chambers varför frågor. 

Syftet med jag undrar frågorna är att eleverna ska få koppla texten till sig själva och 

omvärlden för att få läsförståelse och läslust.   

 

Eriksson (2002) har observerat hur lärare på en svensk skola genomför boksamtal 

under skolans läsecirklar. Läsecirklarna är inspirerade av Chambers modell för 

boksamtal och syftet med dem är att öka elevernas läslust. De innebär att eleverna får 

ett antal böcker att välja bland, delas in i grupper efter sina val och läser en viss 

mängd tills ett visst datum. Eriksson kan se två dilemman med boksamtalen. Det ena 

är att strukturera elevernas läsning utan att hindra dem från att läsa för nöjes skull. 

Vissa elever känner inte att de hinner läsa allt de förväntas medan andra har läst mer 

än vad som förväntas. De som läst ”för mycket” får därför tänka sig för under 

boksamtalen, så att de inte avslöjar något som kommer hända senare i boken. Det 

andra dilemmat är att organisera skönlitterära upplevelser såsom boksamtal under 

skoltid utan att "förstöra" de genom att samtidigt göra andra parallella skolprojekt. 

Under boksamtalen tillägger nämligen lärarna ofta små övningar, till exempel om 
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ordförståelse och högläsning. Eriksson menar att när eleverna blir testade under 

boksamtalen så finns det en risk för att läslusten avtar. 

 

Löthagen och Staaf (2009) förespråkar användningen av skönlitteratur, inte bara i 

svenska. De ger förslag på skönlitterära användningsområden i flertalet skolämnen 

och framhäver framför allt användningen av skönlitteratur i de samhälls- och 

naturorienterade ämnena.  I sin avhandling beskriver Ingemansson (2007) ett försök 

med att använda skönlitteratur i historieundervisningen. I stället för klassiska 

läroböcker fick eleverna läsa en skönlitterär bok. Resultatet visade att arbetssättet 

gav eleverna ett historiskt medvetande. Hon betonar dock samtalets betydelse för 

resultatet. Om eleverna läst skönlitteraturen utan att samtala om den tvekar 

Ingemansson på att de skulle utveckla samma historiska medvetenhet.  

 

3.3 Skolbiblioteket som en resurs för elevers läslust 

Efter en proposition från regeringen trädde en ny skollag i kraft 2011. Tidigare 

omfattade lagen om skolbibliotek endast offentliga grund- och gymnasieskolor, men 

efter ändringen inkluderas nu även grundsär-, special-, same- och 

gymnasiesärskolan, men även fristående skolor (Sveriges Riksdag, 2010, kap 2, 

§ 36). Lagen om skolbibliotek har flyttats från bibliotekslagen till skollagen. 

 

Tidigare avsnitt i denna studie har visat att en rik tillgång på böcker är betydelsefullt 

för elevers läslust. Följande text beskriver komplexiteten med definitionen av 

skolbibliotek, och tar även upp faktorer som påverkar om skolbibliotek kan fungera 

som resurs för elevers läslust.   

3.3.1 Definition av skolbibliotek 

Regeringen (2009/10:165) gjorde i sin proposition inte någon närmare precisering av 

vad som kännetecknar ett skolbibliotek, utan beskriver det som en gemensam och 

ordnad resurs av medier som finns tillgängligt för elever och lärare med syftet att 

stödja elevernas lärande. Då skolor har olika förutsättningar, såsom antal elever och 

skolans läge, anser de att organiseringen bör vara flexibel. Efter att den nya 

skollagen trädde i kraft gjorde Skolinspektionen (2011) en tolkning av vilka krav 

som är rimliga att ställa för att en skola ska anses ge sina elever tillgång till 

fungerande skolbibliotek. De anser att skolbiblioteket ska finnas i skolans lokaler 

eller på ett rimligt avstånd så att eleverna kontinuerligt kan utnyttja det. I biblioteket 

ska det både finnas facklitteratur, skönlitteratur och andra medier såsom talböcker 

och tidskrifter. Skolbiblioteket ska även vara anpassat till elevernas behov för att 

stimulera läslusten och främja till språkutveckling (a.a.).  

 

Statens kulturråds definition av skolbibliotek lyder:  

Som ett skolbibliotek räknas en gemensam samling av skön- och facklitteratur och 

andra medier som är alfabetiskt/systematiskt ordnad och förtecknad i ett manuellt eller 

datoriserat katalogsystem vilken ställs till elevernas och lärarnas förfogande.  

(Statens kulturråd, 2008:10).  
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Kungliga biblioteket (2012) poängterar komplexiteten i begreppet skolbibliotek. De 

faktorer som enligt Kungliga biblioteket avgör om ett skolbibliotek fungerar som en 

pedagogisk resurs för skolan beror på dess funktioner, resurser samt tillgänglighet. 

För att kunna anses ha grundläggande funktioner bör ett skolbibliotek ligga i skolans 

lokaler, ha en manuell eller datoriserad katalog, vara bemannat minst 20 timmar per 

vecka samt ha minst 1000 fysiska medier, vilket motsvarar cirka sex bokhyllor.  

3.3.2 Betydelsen av bemanning och bokutbud 

Kungliga biblioteket (2012) redogör för en undersökning av skolbibliotek som 

genomfördes första halvåret av 2012. Undersökningen omfattar 4217 skolenheter. 

Resultatet visade att många skolbibliotek har brister när det kommer till 

tillgänglighet och bemanning. Hälften av landets elever i grundskolan och gymnasiet 

saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Fyra av tio elever har tillgång till ett 

skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar per vecka. Kungliga Biblioteket 

anser att det leder till att många elever inte hinner få hjälp av utbildad personal att 

välja böcker eller få undervisning i informationssökning och källkritik. En av tre 

elever i grundskolan har tillgång till ett skolbibliotek som lever upp till Kungliga 

Bibliotekets krav om funktion, resurser och tillgänglighet. Avslutningsvis rapporteras 

att en av sex elever i Sverige helt saknar skolbibliotek. De flesta av dessa elever går 

på kommunala skolor. De uttalade anledningarna till att skolorna inte hade 

skolbibliotek var bl.a. bristen på personal och ny litteratur, att skolan är för liten eller 

att de istället samarbetar med folkbiblioteket. Många svarade även att skolbiblioteket 

var under uppbyggnad (a.a.). Dessa skolor bryter alltså mot lagen som infördes 2011. 

Kungliga bibliotekets publicering av undersökningsresultaten fick åtskilliga 

reaktioner vilka kunde läsas i diverse medier, såsom Dagens Samhälle Debatt, 

Skolvärlden och Lärarnas nyheter (se till exempel Linder, 2012, Almer, 2012, och 

Nilsson, 2012).  I många av inläggen uttalades en önskan om högre bemanning i 

skolbiblioteken.    

 

Elever måste förstå utbytet de får av allt arbete som läggs ner på att läsa. För att 

behålla lusten för läsning bedömer Taube (1997) att det måste finnas tid till fri 

läsning och en bra tillgång på böcker. Täta besök på bibliotek är något hon anser 

borde vara obligatoriskt. Fylking (2003) är inne på samma spår och påpekar att en 

avgörande faktor för att elever ska få en automatiserad läsning och känna läslust är 

att de har tillgång till en stor mängd böcker. Hon anser att ett skolbibliotek med 

kunnig personal är av stor betydelse för eleverna. Norbergs (2003) vision är att det 

på varje skola ska finnas ett skolbibliotek med en heltidsanställd bibliotekarie, samt 

en bokansvarig pedagog som läser in sig på läsforskning och barn- och 

ungdomsböcker. 

 

Small m.fl. (2010) har genomfört en tvåårig studie där skolbiblioteks påverkan på 

elevers resultat och motivation undersökts. Skolbibliotek, lärare och elever från 47 

skolor i New York deltog i studien. Resultatet visade ett positivt samband mellan 

skolbibliotek och elevers resultat. Majoriteten av eleverna besökte biblioteket minst 

en gång i veckan. De skolbibliotekarier som lade stor vikt vid att lära ut 

informationskompetens till elever, vilket innebär att hitta och använda information, 

ansåg sig kunna motivera eleverna till studier. Skolbibliotekarierna tyckte att deras 
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främsta roll var att lära ut informationskompetens medan lärarna lade större vikt vid 

att eleverna skulle finna läslust. Det skedde inget större samarbete mellan 

bibliotekarierna och lärarna.   

3.4 Sammanfattning 

I kursplanen i svenska framgår det undervisningen ska stimulera elevers läsintresse 

(Skolverket, 2011). Det finns olika faktorer som sägs ha betydelse för elevers 

intresse av läsning. Ulper (2011) visar att vuxna i elevers närhet har en avgörande 

roll för läslusten, då de fungerar som läsande förebilder. Även den fysiska och 

mentala klassrumsmiljön har en påverkan på eleverna (Chambers, 1994). Att det 

måste finnas en rik tillgång på litteratur är något både Norberg (2003) och Liberg 

(2006) betonar. Det ger eleverna ett varierat utbud av böcker att välja bland. Det 

råder dock skilda uppfattningar kring hur stor påverkan läraren bör ha i elevernas 

bokval. Ulper (2011) anser att eleverna själva ska få välja böcker utifrån sina 

intressen, medan Elbro (2004) varnar för att för svåra böcker kan leda till en minskad 

läslust.  

 

Det finns olika sätt att arbeta med skönlitteratur och andra böcker. Tyst läsning är ett 

arbetssätt där Loh (2009) betonar att läraren borde fungera som en förebild och själv 

läsa. Högläsning är ett annat arbetssätt som har visat sig vara stimulerande för 

elevers läslust (Hickman & Verden, 2009). För att du ut det mesta av läsningen har 

Jönsson (2007) kommit fram till att eleverna även måste få reflektera och samtala om 

det de läst.  

 

Att ha möjlighet att utnyttja ett skolbibliotek kan leda till att elever får tillgång och 

närhet till en mängd böcker. En studie genomförd av Small m.fl (2010) visar ett 

positivt samband mellan skolbibliotek och elevers resultat. Sedan 2011 ska det på 

alla landets skolor finnas ett skolbibliotek (Sveriges Riksdag, 2010, kap 2 § 36). Hur 

biblioteken ska vara utformade finns det olika uppfattningar om. För att de ska kunna 

fungera som en pedagogisk resurs har Kungliga Biblioteket (2012) kommit fram till 

att de bör ligga i skolans lokaler, vara bemannade, ha minst 1000 fysiska medier 

samt en katalog. Kungliga biblioteket har genomfört en undersökning av landets 

skolbibliotek och poängterar att många bibliotek har brister när det gäller 

tillgänglighet och bemanning.   
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4 METOD 

I detta avsnitt beskriver jag vilket metodval jag gjort för att uppnå studiens syfte. Jag 

kommer även att redogöra för urvalet av undersökningsgrupp samt hur 

databearbetningen gått till. 

4.1 Undersökningsmetod 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare undervisar för att stimulera 

elevers läslust, samt hur de anser att skolbibliotek kan utvecklas för att kunna 

fungera som en resurs för detta. För att uppnå studiens syfte valde jag att göra en 

kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa studier 

innebär att detaljerad information samlas från en mindre grupp människor, i motsats 

till kvantitativa studier där mer ytlig information samlas från en större grupp 

(Denscombe, 2000). Under semistrukturerade intervjuer kan frågornas upplägg 

anpassas då respondenterna får möjlighet att utveckla sina svar (a.a.). Jag 

formulerade intervjufrågor som jag med hjälp av följdfrågor ansåg kunna besvara 

frågställningarna i denna studie (Bilaga 1). Majoriteten av frågorna var av öppen 

karaktär för att de intervjuade skulle kunna tala fritt, utveckla sina tankar och 

komplettera med egen relevant information (Denscombe, 2000). Jag förberedde 

följdfrågor till de öppna frågorna. Till den första intervjufrågan där lärarna ombads 

beskriva skolbiblioteket handlade till exempel följdfrågorna om biblioteket hade 

någon katalog, hur många böcker det innehöll, var det låg beläget samt öppettider.  

 

För att kontrollera om frågorna var hållbara genomförde jag en testintervju med en 

lärare i årskurs 4. Svaren som uppkom från denna intervju användes inte som en del 

av resultatet, utan endast för att utveckla intervjufrågorna. Jag upptäckte att en del av 

de grundfrågor jag från början formulerat gick in i varandra och berörde samma 

områden. Jag beslutade mig därför att ändra till färre frågor, och istället ställa 

följdfrågor i de fall det behövdes.  

4.2 Undersökningsgrupp 

Då denna studies syfte berör området läslust ville jag intervjua lärare som kunde 

berätta om hur de arbetade med det. Jag resonerade kring att lärare i årskurs 1-2 

lägger större delen av svenskundervisningen åt läsinlärning, och kan ha svårt att 

bedöma elevernas läslust. Fylking (2003) beskriver att elever i årskurserna 3-6, den 

så kallade mellanåldern, ofta har kommit igång med avkodningen och befinner sig i 

en slukarperiod. Det är enligt författaren under den perioden väldigt viktigt att 

eleverna känner läslust. Av denna anledning avgränsade jag urvalet till lärare i 

årskurserna 3-4.  

 

Ett av kraven för att kunna delta i min intervju var även att skolan skulle ha någon 

form av bibliotek. Jag sökte upp i första hand upp de skolor som jag tidigare haft 

kontakt med, t.ex. i form av verksamhetsförlagd utbildning. Jag tog reda på vilka 

som var lärare i årskurs 3 och 4 och hörde mig för om någon av dessa möjligtvis 

hade något extra samarbete med skolbiblioteket. Det ledde till att en av de 

intervjuade är ansvarig för skolbiblioteket och en är inköpsansvarig. För att få en 
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bred spridning på skolor valde jag sex stycken. Fyra av dessa är kommunala skolor, 

varav en särskola, och två av dem är friskolor. De sex lärare som deltog i 

intervjuerna arbetar på skolor från två olika kommuner i södra Sverige. Samtliga 

lärare har en grundskollärarutbildning, en är även utbildad specialpedagog.  

4.3 Genomförande  

Den första kontakten med de intervjuade gjordes via telefon, cirka två veckor innan 

intervjutillfällena. Denscombe (2000) beskriver att de tillfrågade måste ge ett 

samtycke till att ställa upp på intervjun och då få reda på förutsättningarna. Jag 

informerade om syftet med min undersökning och berättade vad frågorna skulle 

handla om, eftersom utformningen av skolbiblioteket kunde behöva kontrolleras i 

förväg. Alla sex tillfrågades om samtyckte till intervjuerna och ingen av dem ångrade 

sig innan intervjun. Jag erbjöd att skicka intervjufrågorna i förväg, men endast en 

lärare ville det. Frågorna e-postades då till henne. Jag bokade in personliga intervjuer 

som skulle genomföras på lärarnas arbetsplatser. Jag informerade om att intervjuerna 

beräknades ta ungefär 50 minuter.  

 

Jag valde att spela in intervjuerna med inspelningsfunktionen på min mobiltelefon. I 

god tid innan intervjuerna testade jag funktionen för att se hur väl rösterna hördes 

och att intervjumaterialet skulle rymmas i minneskortet. Denscombe (2000) anser att 

ljudinspelningar motverkar att svar missas att antecknas eller misstolkas. Däremot 

säger han att de inte fångar upp det icke verbala, samt kan få de intervjuade att känna 

sig obekväma. Jag valde att även föra små fältanteckningar under intervjuerna, vid 

speciella känslostämningar eller tillfällen som kändes extra viktiga. Bjurwill (2001) 

påpekar att källmaterialet i första hand baseras på ljudupptagningarna, och i andra 

hand på fältanteckningarna. Innan intervjuerna ägde rum godkände de medverkande 

ljudinspelningarna. Jag informerade dem om att de i studien skulle vara anonyma 

och att ljudinspelningarna skulle raderas efter jag lyssnat igenom de. Jag ansåg att 

anonymiteten var speciellt viktig eftersom det i kommunerna endast finns ett fåtal 

sär- och friskolor. Ingen nekade ljudinspelningarna. Intervjuerna tog mellan 40-65 

minuter.   

4.4 Databearbetning 

Ljudinspelningarna omfattade cirka sex timmars intervjumaterial. Detta 

transkriberades då respondenternas svar skrevs ned. Jag lyssnade igenom svaren en 

gång och läste de ett flertal gånger. För att kunna kategorisera svaren utifrån denna 

studies frågeställningar letade jag efter mönster, likheter och skillnader.   

4.5 Forskningsetiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska principer som forskare inom 

humanistisk samhällsvetenskapligt område ska ta hänsyn till. Informationskravet 

innebär att de intervjuade ska bli informerade om studiens syfte. Detta krav 

uppfyllde jag då intervjuerna bokades in med lärarna. Samtyckeskravet innebär att de 

intervjuade själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien. Ingen av de 

tillfrågade nekade till intervjuerna, utan gjorde ett medvetet val att ställa upp. Därför 

menar jag att samtyckeskravet uppfyllts. Med konfidentialitetskravet menas att de 
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intervjuade ska ges största möjliga konfidentialitet så att deras personuppgifter ej kan 

avslöjas. Jag har valt att inte skriva ut vilken kommun eller vilka skolor intervjuerna 

genomförts på. Den sista forskningsetiska principen är nyttjandekravet, vilket 

innebär att uppgifterna som samlats in inte får användas för annat än 

forskningsändamål. De uppgifter jag samlat in under denna studie kommer inte att 

användas i något annat syfte.    

4.6 Studiens tillförlitlighet 

Dalen (2007) beskriver att en studies tillförlitlighet bland annat påverkas av om 

resultatet kan överföras till andra grupper, om det är representativt. Detta är en 

mindre studie som genomförts på lokal nivå. Resultaten från denna studie kan inte 

generaliseras då skolbibliotek skiljer sig åt och lärare undervisar på olika sätt. 

Resultatet visar dock att lärarna hade liknande uppfattningar om faktorer för läslust, 

och utvecklingsområden för skolbibliotek. Dalen uttrycker även att 

forskningsprocessen bör vara väl beskriven för en ökad tillförlitlighet. Med det i 

åtanke har jag i detta metodkapitel försökt att ge en tydlig beskrivning av studiens 

undersökningsgrupp och genomförande.    
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultaten av intervjuerna som genomförts med sex lärare. 

För att besvara denna studies frågeställningar har jag granskat de intervjuades svar 

för att hitta mönster, likheter och skillnader. Efter detta har de intervjuades svar 

kategoriserats och strukturerats efter studiens frågeställningar. Till respektive 

frågeställning följer en figur där kategorierna presenteras. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

5.1 Undervisningsmetoder för att stimulera elevers läslust 

Den första frågeställningen i denna studie är hur lärare undervisar för att stimulera 

elevers läslust. I Figur 1 beskrivs de kategorier lärarna anser har betydelse för elevers 

läslust samt de metoder lärarna använder sig av i sin undervisning.   

 

Figur 1. Figuren visar en översikt av vilka undervisningsmetoder de intervjuade lärarna använder för 

att stimulera sina elevers läslust.  

 

5.1.1 Varierat arbetsätt 

Enligt samtliga lärare måste arbetssättet vara varierat för att eleverna ska stimuleras 

till läslust. De flesta anser att eleverna måste få prata om böckerna de läser, alltså ha 

bokprat/boksamtal, eftersom det ökar läsförståelsen. Samtliga lärare har högläsning 

för sina elever som de kombinerar med bokprat. De diskuterar då vad som händer i 

boken och eleverna får koppla det till sina egna erfarenheter. Någon lärare har vid 

några tillfällen testat att ha boksamtal och då utgått från Chambers jag-undrar frågor 

(se bakgrundsavsnittet, sida 10). I samband med högläsningen har lärarna låtit 

eleverna få skriva alternativa slut på boken. När det kommer till val av 

högläsningsbok brukar någon lärare välja ut böcker som hon inte tror att eleverna 

själva skulle valt, alltså inte de mest populära eller senaste böckerna. ”Några elever 

har faktiskt fått upp ögonen för helt nya författare”, säger en lärare som läst många 

äldre böcker för eleverna.  

 

Lärarna har jobbat med olika kända författare och illustratörer i samband med 

läsningen. ”Vi pratade till exempel om varför Astrid Lindgren började skriva böcker 

och det tyckte barnen var jättespännande att höra” förklarar läraren. Temaarbeten är 

något ett par av lärarna uppger att de brukar använda sig av. Ett lyckat projekt som 

Undervisningsmetoder som 
stimulerar läslust 
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beskrivs var en klass som jobbade med sagor. Eleverna fick då två och två skriva en 

storbok där de blandade karaktärer ur sagor, till exempel Askungen möter 

Mästerkatten. 

 

De flesta av lärarna uppger att de låter eleverna läsa tyst i så kallade bänkböcker. 

Vissa låter eleverna läsa en liten stund varje dag och vissa några gånger i veckan. 

Någon pedagog betonar att lästiden ska vara schemalagd för att signalera att läsning 

är viktigt. ”Läsningen ska inte vara något man bara gör de sista fem minuterna på 

lektionen”.  En annan är skeptisk till tystläsning. ”Det är svårt att veta om de 

verkligen läser, man får hålla koll”. De flesta lärare berättar att de låter eleverna 

skriva recensioner om böckerna de läser. Dessa sätts in i en pärm där de andra 

klasskamraterna kan titta och få boktips. Förutom att eleverna får boktips utifrån 

recensioner gör lärarna bokträd och topplistor med elevernas favoritböcker.  

 

Lärarna låter även sina elever göra egna små böcker som hänger i klassrummet. De 

får läsa upp böckerna för yngre elever på skolan, och får även läsa varandras böcker 

under tystläsningen. ”Jag tror att det är viktigt att tänka på att de ska ha en 

mottagare”, säger en lärare om elevernas skrivning. 

 

5.1.2 Vuxna som förebilder 

Alla de intervjuade lärarna menar att en viktig faktor för elevers läslust är hemmet. 

Om läsning är en del av elevernas vardag utanför skolan har de i regel större läslust. 

”Jag tror både att vanan att läsa och stöttningen från föräldrarna påverkar intresset”. 

Samtliga lärare säger även att pedagogernas uppmuntran, engagemang och arbetssätt 

påverkar elevernas läslust. Enstaka lärare berättar att personalen på skolan försöker 

föregå med gott exempel och tipsa eleverna om böcker de själva läst. Någon skickar 

hem läsläxor till eleverna varje vecka, där de ska läsa högt för en vuxen. ”Man 

brukar ju oftast bara ha läsläxor på lågstadiet men jag tycker att de äldre eleverna 

också kan ha det”, beskriver en lärare som försöker involvera hemmet i elevernas 

läsning. 

 

5.1.3 Stimulerande läsmiljö 

Förutom ett varierat arbetssätt säger de flesta lärare att läsmiljön är viktig. Eleverna 

ska kunna få ro att läsa och klassrummet ska göra dem inspirerade. Klassrummen 

pryds av elevernas egna texter och bilder. Som tidigare nämnts gör även lärarna 

topplistor och bokträd som hänger uppe i klassrummet för eleverna att se. ”Eleverna 

får säga sina favoritböcker. Ibland blir det samma som innan men ibland säger de en 

ny bok de läst”, berättar en av lärarna.  

 

5.1.4 Utbud av böcker 

Det måste finnas ett stort urval av böcker för eleverna att välja bland, enligt 

majoriteten av de tillfrågade lärarna. Enstaka lärare preciserar ett stort bokutbud med 

att säga att eleverna måste ha tillgång till ett bra skolbibliotek. ”Sen måste de ju få 
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hjälp att välja böcker på skolbiblioteket, helst av en bibliotekarie”, påpekar en av 

lärarna. Flera av de intervjuade lärarna samarbetar med det lokala folkbiblioteket 

som de besöker med jämna mellanrum och lånar boklådor av.  

 

Lärarna påpekar att det finns många fritidsintressen som konkurrerar med läsningen, 

till exempel datorer, tv och sporter. De menar därför att eleverna måste hitta böcker 

som passar deras intresse. ”För att få läslust måste de ha hittat in i böckernas värld”. 

Alla lärare låter eleverna välja egna böcker att läsa men de flesta säger att de brukar 

hjälpa eleverna att hitta något passande. Ett försök att få eleverna intresserade av 

läsning är genom att låna böcker som är aktuella, till exempel något som på bio. Alla 

de intervjuade lärarna beskriver sina elevers läslust som varierande. Ett par av dem 

tillägger att läslusten överlag är hög. De elever som läser flytande har större läslust 

än de övriga. Om eleverna inte har en automatiserad läsning går det enligt de 

tillfrågade åt mycket energi till att läsa och eleverna får svårt att förstå texten. Detta 

gör att de får en minskad läslust. Lärarna ordnar ibland ljudböcker till de elever som 

har en låg läslust för att de ska få upp intresset för böcker. De beskriver att det kan 

vara problematiskt att hitta böcker till elever som har svårt med läsningen. De elever 

som har utländsk bakgrund och läser svenska som andraspråk har enligt lärarna ofta 

svårt med läsförståelsen. ”Jag tror att det beror på att de ofta väljer samma böcker 

som sina klasskompisar. Men då får de ju inte med sig förståelsen”, säger en lärare. 

Det leder till att de inte känner en så stor läslust.  

5.2 Utvecklingsområden för skolbibliotek 

Denna studies andra frågeställning handlar om hur lärare anser att skolbibliotek kan 

utvecklas för att fungera som en resurs för elevers läslust. Samtliga lärare i denna 

undersökning har ett skolbibliotek att tillgå på sin arbetsplats. I resultatet presenteras 

skolbibliotekens utformning samt lärarnas åsikter om dem. Figur 2 beskriver lärarnas 

uppfattningar om hur biblioteken skulle kunna förbättras.  

 

Figur 2. Figuren redogör för de områden som lärarna anser skulle behöva utvecklas i skolans bibliotek 

för att det skulle kunna fungera som en resurs i arbetet med att stimulera elevers läslust.  

 

5.2.1 Tillgänglighet 

På majoriteten av de intervjuade lärarnas skolor ligger biblioteket centralt i skolans 

lokaler, men på en skola har mellanstadiet lite längre att gå eftersom biblioteket 

ligger i högstadiebyggnaden. På en av skolorna är skolbiblioteket detsamma som det 
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lokala folkbiblioteket. Ett annat av skolbiblioteken är öppet för allmänheten vissa 

dagar i veckan, och kan ses som ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Hur ofta 

lärarna går till skolbiblioteken varierar. Vissa av lärarna har bestämda tider varje och 

varannan vecka som klassen går dit. Andra går inte dit på bestämda tider, utan när 

det behövs. Alla skolbibliotek förutom två är öppet för eleverna under hela 

skoldagarna. ”Eleverna kan gå dit när de vill, antingen när vi har lektion eller på 

rasterna”, förklarar en av lärarna. I de andra två biblioteken får eleverna inte vistas 

själva, på grund av att ett är kombinerat datorsal och det andra är under uppbyggnad. 

Eleverna måste gå dit tillsammans med en lärare på skolan. ”Datorsalen är oftast 

bokad så det blir inte så ofta jag går dit med klassen”, säger en lärare. Dessa två 

lärare önskar att biblioteken hade en bättre tillgänglighet.  

 

5.2.2 Stort och varierat bokutbud 

De aktuella skolbiblioteken för denna studie innehåller allt mellan två bokhyllor till 

tusentals böcker. På fyra av biblioteken finns det minst sex stycken bokhyllor med 

böcker. Det bibliotek som innehåller flest böcker är det som är kombinerat 

folkbibliotek. De två bibliotek som även utnyttjas av allmänheten har katalog, vilket 

innebär att elevernas lån registreras.  I ett av de andra skriver lärarna upp vilka 

böcker eleverna lånar. 

 

Samtliga intervjuade berättar att skolbiblioteken både utnyttjas av lärare och elever. 

Lärarna lånar böcker som kan användas till högläsning, eller facklitteratur som kan 

komplettera undervisningen. Eleverna lånar böcker som de kan ha till tystläsningen. 

Biblioteken innehåller både skönlitteratur och facklitteratur som till övervägande del 

är sorterade efter genre. Hälften av skolbiblioteken innehåller även andra medier som 

ljudböcker, serietidningar och filmer. Utav dessa har även några klassuppsättningar 

med böcker. Några av de intervjuade lärarna säger att deras skolbibliotek har väldigt 

gamla böcker, vilket leder till att eleverna får svårt att hitta något som intresserar 

dem. ”Eftersom det knappt var någon som utnyttjade biblioteket innan har vi nyligen 

gjort en utgallring på gamla böcker. De nyaste böckerna exponerar vi på en 

boksnurra i uppehållsrummet”, berättar en av lärarna. En del lärare anser att större 

delen av bokutbudet på deras skolbibliotek består av lättlästa böcker.  ”Det blir svårt 

för de äldre eleverna att hitta någon”, säger en lärare. Någon lärare upplever att det 

både finns gamla och nya böcker och en bra variation då det kommer till läsnivå, 

genrer och intressen. Detta baseras på att eleverna är nöjda efter besöken på 

biblioteken och inte har några problem att hitta böcker där.   

 

När det kommer till införskaffning av nya böcker till biblioteket påpekar en del av 

lärarna att det var längesedan något inköp gjordes. ”Målet har varit att köpa in nya 

böcker varje månad men på grund av köpstopp står det nu still”, förklarar en lärare. I 

de flesta fall får lärarna vara med och bestämma urvalet av nya böcker. Några 

intervjuade berättar att eleverna får komma med önskemål om vilka böcker som ska 

köpas in, och därmed påverka urvalet. ”Absolut, vårt bibliotek är för våra elever!”, 

betonar en av lärarna.  De andra lärarna säger att de utgår från sin uppfattning om 

elevernas förmågor och intressen, samt vilka böcker som är populära på 

folkbiblioteket. ”Jag frågade faktiskt inte eleverna vilka böcker de ville ha, man vill 

ju inte ge dem falska förhoppningar”, förklarar en av dem. 
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Majoriteten av lärarna har önskemål som berör bokutbudet på biblioteken. De vill 

köpa in böcker oftare och ha ett varierat utbud när det kommer till läsnivå och 

intressen. Vissa lärare önskar även böcker på andra språk, för de elever som har ett 

annat modersmål än svenska. Lärarna säger även att de gärna hade velat ha 

klassuppsättningar på skolbiblioteket som de själva kan ha boksamtal kring. 

Pedagogerna säger att de hade utnyttjat biblioteket mer om bokutbudet varit bättre. 

Istället gör de regelbundna besök på det lokala folkbiblioteket. Majoriteten av lärarna 

upplever att eleverna hellre lånar böcker på folkbiblioteket än på skolbiblioteket.   

 

5.2.3 Bemanning 

De två skolbibliotek som även används av allmänheten är bemannade. Det ena varje 

skoldag och det andra två till tre dagar i veckan. På övriga skolbibliotek är det 

lärarna som hjälper eleverna att välja ut böcker. Alla skolor har någon ansvarig för 

biblioteket, men ingen har någon avsatt tid för det. ”I praktiken gäller det bara att 

hålla i ordning och rätta till böckerna”, menar en av lärarna. Alla de lärare vars 

bibliotek inte är bemannade har önskemål om en bibliotekarie, eller att lärarna själva 

hade avsatt tid för biblioteket. ”Då hade vi kunnat läsa in sig oss på böcker, ha 

bokprat, beställa böcker och hjälpa eleverna mer”, anser en lärare. 

 

5.2.4 Bokprat 

Det skolbibliotek som är detsamma som folkbiblioteket erbjuder bokprat. Läraren på 

den skolan går på bokprat två gånger per termin. Hon är nöjd med biblioteken men 

säger att bokpraten kunde varit bättre. ”Innan har jag varit med om bibliotekarier 

som brinner för böckerna så att eleverna blir helt uppslukade. Ett sådant engagemang 

tror jag hade fått eleverna mer intresserade”. Önskan att kunna ha bokprat på 

biblioteket är något de andra lärarna berättar att de har.  

 

5.2.5 Stimulerande läsmiljö 

Lärarna beskriver förbättringar som skulle kunna göras på skolbibliotekets fysiska 

miljö för att bli mer inspirerande för eleverna. Lokalerna skulle varit ljusa med 

färgglada och inspirerande tavlor, till exempel på kända böcker eller filmer. Det 

skulle finnas bekväma fåtöljer och olika typer av avskärmade hörnor där eleverna 

kan läsa samt lyssna på ljudböcker och musik. Nya och populära böcker skulle varit 

exponerade med framsidan utåt och på boksnurror. ”Då hade säkert eleverna velat gå 

till biblioteket oftare, och sitta där och läsa”, säger en av lärarna. 

 

5.3 Sammanfattning 

Sex lärare har intervjuats om elevers läslust och arbetssätt för att stimulera den. 

Intervjuerna tar även upp lärarnas uppfattning om skolbibliotek och vad som krävs 

för att de ska kunna fungera som resurs för att stimulera elevers läslust. Den första 

frågeställningen som uppkommit från denna studies syfte är på vilket sätt lärare 
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undervisar för att stimulera elevers läslust. De faktorer som de intervjuade anser har 

mest påverkan på elevers läslust är vanan att läsa/bli lästa för i hemmet samt lärarens 

arbetssätt och uppmuntran. Alltså spelar de vuxna runt omkring eleverna stor roll. 

Majoriteten anser även att det är betydelsefullt att eleverna får diskutera det de läst 

och nämner boksamtal som en faktor för läslust. Andra faktorer som enligt lärarna 

påverkar elevers läslust är läsmiljön samt att det finns ett stort utbud av böcker.  För 

att stimulera elevernas läslust arbetar lärarna med högläsning och boksamtal. Andra 

populära arbetssätt är temaarbeten och tystläsning. För att uppmuntra eleverna att 

läsa och ge dem boktips låter lärarna dem få skriva recensioner. Klasserna skriver 

även topplistor och gör bokträd. Samtliga lärare låter eleverna själva välja böcker att 

läsa, men vissa tillägger att de hjälper eleverna att hitta lämpliga böcker. Majoriteten 

av lärarna säger att de samarbetar med de lokala folkbiblioteken för att stimulera 

elevernas läslust.  

 

Denna studies andra frågeställning är hur lärare anser att skolbibliotek behöver 

utvecklas för att fungera som en resurs i arbetet med att stimulera elevers läslust. De 

områden som framkom utifrån lärarnas svar är att biblioteket måste vara tillgängligt 

då det gäller plats och öppettider och att bokutbudet måste vara stort och varierat. 

Biblioteken på lärarnas skolor ligger centralt och de flesta har öppet under hela 

skoldagen. Det råder stor variation mellan bokutbuden på biblioteken då ett har två 

bokhyllor och ett annat har tusentals böcker. Majoriteten av lärarna tycker inte att 

bokutbuden motsvarar elevernas behov eftersom böckerna är gamla och inte finns på 

olika läsnivåer eller i klassuppsättningar. Nyinkomna böcker efterfrågas av lärarna. 

För att kunna utnyttja biblioteket till fullo, till exempel genom att ha bokprat och få 

tips om nya böcker, behöver biblioteket även vara bemannat. Det ska även vara en 

stimulerande läsmiljö för eleverna. Två av biblioteken används av allmänheten och 

dessa är bemannade. Övriga skolbibliotek saknar bemanning och där får lärarna 

själva hjälpa eleverna att hitta lämplig litteratur. Skolbiblioteken används både av 

lärare och elever för att låna böcker till hög- och tystläsning. Lärarnas uppfattning är 

dock att eleverna hellre lånar böcker på det lokala folkbiblioteket.  
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer denna studies resultat att tolkas och diskuteras utifrån tidigare 

undersökningar, som beskrivs i bakgrundskapitlet. Egna slutsatser och implikationer 

kommer att göras. Efter det följer en metoddiskussion och avslutningsvis kommer 

förslag till fortsatt forskning att ges.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Denscombe (2000) beskriver att valet av undersökningsmetod står mellan att samla 

mer ytlig information från en stor grupp människor eller mer detaljerad information 

från en mindre grupp människor. Med detta i baktanke resonerade jag kring att 

skicka ut enkäter till många lärare eller intervjua färre. Jag ansåg att beskrivningar 

om skolbiblioteket hade kunnat förmedlas via enkätsvar. Dock tänkte jag att frågor 

rörande arbetet med elevers läslust krävde mer detaljerad information. Enkäter hade 

givit mig ett större svarsunderlag, vilket kunde lett till att studien blivit mer 

tillförlitlig. Jag tror dock inte att enkäter hade kunnat ge mig de djupa och ingående 

svaren som jag anser att frågeställningarna kräver. För att uppnå studiens syfte valde 

jag därför att göra en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer.  

 

När det kommer till intervjufrågorna anser jag att de är kopplade till syftet med 

denna studie. Viktiga är dock underfrågorna, eller följdfrågorna som gör att lärarnas 

svar kan kopplas till varandra och till tidigare undersökningar inom området. För att 

få en bättre förståelse för lärarnas svar angående skolbiblioteken valde jag att både 

fråga om deras åsikter samt om vad de tror eleverna tycker. För att kunna göra en 

bättre tolkning på min frågeställning om hur de anser att skolbibliotek kan utvecklas 

valde jag att även fråga hur biblioteken ser ut idag. 

 

Fyra av de sex intervjuade lärarna kände jag sedan tidigare. Denscombe (2000) 

skriver att de intervjuades relation och uppfattning om intervjuaren kan påverka 

svaren. Känsliga frågor kan få den intervjuade att inta försvarsställning och svara vad 

denne tror intervjuaren vill höra. Jag upplevde inte att någon av intervjufrågorna var 

så pass känslig, men i övrigt kan det inte garanteras att de intervjuades svar 

påverkades av mig. Jag anser mig fått en bra spridning på de intervjuade då de både 

arbetar på kommunala skolor och friskolor.  

 

6.2 Undervisningsmetoder för att stimulera elevers läslust 

De faktorer som de intervjuade lärarna i denna studie anser har betydelse för elevers 

läslust är hemmet, lärarens arbetssätt och uppmuntran, läsmiljön och bokutbudet. 

Ulpers (2011) undersökning om vad som motiverar elever till att läsa visar liknande 

resultat, och visar på faktorer som lärare, familjemedlemmar, tips från vänner, 

böcker, miljö och bokaktiviteter.  De huvudfaktorer som uppkommit från Daniel och 
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Steres (2011) undersökning är att skolan prioriterar läsning, att de vuxna på skolan 

fungerar som förebilder samt att det rår en motiverande lärandemiljö. Enstaka lärare i 

denna studie påpekar att pedagogerna på skolan är förebilder. De flesta lägger denna 

roll på de vuxna i elevernas hem. Lärarna i studien har alltså en god uppfattning om 

vilka faktorer som är betydelsefulla för elevers läslust, men tycks se de vuxna i 

hemmet som större läsande förebilder än sig själva.  

 

Utifrån sina uppfattningar om läslustfaktorer gör lärarna val för hur undervisningen 

ska gå till. De arbetssätt lärarna använder sig av för att stimulera sina elevers läslust 

är främst högläsning med boksamtal, temaarbeten, tystläsning och att i samband med 

läsning skriva recensioner. Jönssons (2007) studie visar att högläsning och boksamtal 

har en positiv inverkan på elevers läslust, vilket lärarna i denna studie tar fasta på. 

Den faktor för läslust som lärarna fokuserar på är alltså ett varierat arbetssätt. 

Förutom lärares arbetssätt menar de intervjuade att lärares uppmuntran och 

engagemang påverkar eleverna.  

 

Alla lärare betonar att hemmet har betydelse för elevers läslust men få av de 

tillfrågade berättar att de aktivt försöker påverka detta. Enstaka lärare berättar att de 

varje vecka skickar hem läsläxor till sina elever som ska läsa högt för någon vuxen. 

Läsläxan som skickas hem kan ses som ett sätt att betona betydelsen av läsning och 

involvera hemmet i detta. Däremot kan det även bli kravfyllt för eleverna med 

läsläxan och därmed kan syftet motverkas. Om även de övriga lärarna arbetade för 

att få hemmet delaktiga i elevernas läsning är ovisst. Nu i efterhand inser jag att jag 

kunde tolkat mina resultat bättre om jag frågat alla lärarna om och hur de involverar 

hemmen.  

 

Det råder skilda uppfattningar om klasskompisarnas inverkan på elevers läslust. 

Ulper (2011) menar att elevers läslust ökar om de får rekommendationer från 

kamrater. Jönsson (2007) har å andra sidan kommit fram till att elever inte påverkas 

av sina kamraters bokval då de i regel inte kommunicerar med varandra om lästa 

böcker, om de inte måste. Jag tolkar dessa olikheter som att spontana 

rekommendationer om böcker har en mer positiv inverkan än framtvingade. Lärarna i 

denna studie berättar att eleverna får skriva recensioner som klasskamraterna har 

tillgång till. Eleverna ger även varandra boktips med hjälp av bokträd och topplistor. 

Om det främsta syftet med att skriva bokrecensioner är att låta eleverna tipsa 

varandra om böcker resonerar jag för att det inte kan jämställas med spontana tips 

kompisar emellan. Att emellanåt göra topplistor på böcker som eleverna läst både i 

skolan och på fritiden anser jag, utifrån tidigare studier, har en större effekt på 

elevernas motivation att läsa nya böcker.   

 

Samtliga lärare i denna studie låter eleverna själva välja böcker, men hälften av dem 

hjälper eleverna med bokvalen. Det finns både för- och nackdelar med att låta elever 

själva välja böcker. Ulper (2011) förklarar att elever måste läsa något som de tycker 

är intressant och som de känner igen sig i. Jönsson (2007) påpekar dock att elever 

ofta väljer samma sorters böcker när det kommer till genre och innehåll, vilket gör 

att de inte får en stor variation i sin läsning. En kompromiss skulle kunna vara att 

läraren väljer ut böcker i samrådighet med eleverna, baserat på deras intressen och 
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läsnivå. Wayne (2011) anser däremot att det krävs mycket för att eleverna ska 

motiveras till att läsa böcker som läraren valt ut till dem. Min tolkning är att det 

krävs en god relation mellan lärare och elev för att bokvalen ska bli optimala. 

Dessutom krävs det kunskap av läraren. Dels om böcker och dels om elevernas 

intressen och tidigare bokhistorik. 

 

Att bokutbudet har påverkan på elevers läslust har framkommit av Alleklev och 

Lindvalls (2000) studie. Denna studie visar att de intervjuade lärarna är av liknande 

uppfattning. Majoriteten av lärarna i denna studie kan påverka bokvalet i den mån att 

de får vara med och bestämma vilka böcker som ska köpas in. De anser däremot inte 

att det köps in böcker tillräckligt ofta och de är inte helt nöjda med utbudet på 

skolbiblioteken. Då det sällan görs uppdateringar av bokutbuden kan denna faktor 

ses som svårpåverkad. Det lärarna gör är att istället utnyttja de lokala bibliotekens 

tjänster.  

 

6.3 Utvecklingsområden för skolbibliotek 

Kan då skolbiblioteken ses som en resurs för att stimulera elevers läslust? Först och 

främst vill jag redogöra för hur många av de sex aktuella skolbiblioteken som enligt 

Kungliga biblioteket (2012) anses utgöra en resurs för eleverna. Som tidigare nämnts 

är kraven att skolbibliotek ligger i skolans lokaler, har en katalog, är bemannat minst 

20 timmar per vecka samt har minst sex bokhyllor.  Dessa krav motsvarar till stor del 

de områden lärarna anser bör förbättras i skolbiblioteken. I denna studie uppfyller två 

av sex skolbibliotek alla kraven. Dessa bibliotek är de som även utnyttjas av 

allmänheten och det var dessa lärare som var mest positiva över sina skolbibliotek. 

Övriga skolbibliotek uppfyller inte kraven om bemanning och katalog. En del av 

skolbiblioteken når inte heller upp till kravet om minsta antal böcker. Att majoriteten 

av skolbiblioteken inte uppfyller kraven kan bero på hur länge de funnits på skolan. 

Tre av skolorna har nämligen inte omfattats av lagen tidigare, eftersom de är 

fristående eller särskolor.  

 

Majoriteten av lärarna i denna studie kan inte använda skolbiblioteket som en resurs 

för elevers läslust, både enligt Kungliga bibliotekets (2012) krav och enligt dem 

själva. Lärarna säger själva att de har önskemål om utökat bokutbud för att täcka alla 

elevers behov, men även om bemanning då de själva inte har tid eller kunskap om 

nya böcker. Smalls (2010) studie visar att skolbibliotek har en positiv inverkan på 

elevers läslust. Den skillnad som kan skådas mellan biblioteken i den studien och i 

denna är bemanningen. Min tolkning är att om skolbiblioteken hade uppnått kraven 

om bemanning och bokutbud så hade de varit lärarnas primärval av 

bibliotekstjänster, istället för de lokala folkbiblioteken. I dagsläget blir 

skolbiblioteken ett komplement till folkbiblioteken istället för tvärtom.  Om skolorna 

satsat mer resurser på sina bibliotek hade de kunnat utnyttjas till fullo.  
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6.4 Slutsatser 

Sammanfattningsvis så kan vissa slutsatser dras från denna studie. Lärare är väl 

medvetna om vilka faktorer som påverkar elevers läslust och gör medvetna val för att 

stimulera den, främst då det kommer till att ha ett varierat arbetssätt. Att påverka 

faktorer som hem och bokutbud kan tolkas som mer svårt. En pedagogisk 

implikation är därför att söka efter sätt att involvera hemmen mer i elevernas läsning, 

alternativt att informera föräldrar om läsningens betydelse redan när barnen är små. 

Lärare vet vilka möjligheter det finns med att använda skolbibliotek som en resurs 

för att stimulera elevers läslust, men på grund av bokutbud och brist på tid och 

kunskap om böcker väljer de istället att använda de lokala folkbiblioteken. En möjlig 

slutsats utifrån studiens resultat är att det borde satsas mer resurser, i form av 

kompetensutveckling och aktiva insatser från rektorer, på skolbibliotek. Resultatet 

ger även lärare och annan skolpersonal stöd och argument i arbetet med att utveckla 

skolbiblioteken.    

 

6.5 Pedagogiska implikationer 

Arbetet med denna studie har för mig som blivande lärare varit utvecklande. Jag har 

fått en djupare kunskap om faktorer som påverkar elevers läslust samtidigt som 

resultatet erbjuder ett flertal arbetssätt från redan verksamma pedagoger. Studiens 

resultat har även gett mig kännedom om hur ett skolbibliotek bör se ut för att fungera 

som en resurs i arbetet med att stimulera elevers läslust. Denna kännedom ger mig en 

större grund att stå på, och en större självsäkerhet, när det kommer till att ställa krav 

och komma med förslag om utveckling av skolbiblioteket.  

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Som en uppföljning på denna studie anser jag att det varit intressant att även fråga 

eleverna i dessa klasser om deras läslust och deras uppfattning om skolbiblioteken. 

Det hade gett läsaren fler perspektiv och troligtvis en större förståelse samt ett mer 

tillförlitligt resultat. Det hade dessutom varit relevant att studera föräldrars 

uppfattning om barns läslust, samt vilken information och delaktighet föräldrar 

känner att de får från skolan då det gäller elevernas läslust. En jämförelse hade 

kunnat göras på föräldrars och lärares uppfattningar om hemmets delaktighet och 

påverkan. Ett annat förslag till fortsatt forskning som uppkommit efter denna studie 

är att undersöka elevers läslust i förhållande till vilket arbetssätt lärarna använder och 

utformningen på skolans bibliotek. Kanske är det så att de skolbibliotek som 

stimulerar elevers läslust bäst är de som även utnyttjas av allmänheten.  
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BILAGA 1 

Semistrukturerad intervju med lärare 

 

 Beskriv ert skolbibliotek!  

 Hur använder du det?  

 Hur skulle du beskriva bokutbudet i skolbiblioteket? 

 Vad har du för uppfattning om elevernas åsikter om bokutbudet? 

 Vem bestämmer vilka böcker som ska finnas i skolbiblioteket? 

 Får eleverna vara med och påverka urvalet?  

 Finns det någon som är ansvarig för skolbiblioteket?  

 Kan eleverna få hjälp av någon där om de går dit och vill låna en bok? 

 Vad tycker eleverna om att gå till skolbiblioteket, enligt din uppfattning? 

 Om du fick bestämma, hur skulle biblioteket fungera då?  

 Hur skulle du vilja beskriva dina elevers läslust?  

 Tycker alla dina elever om att läsa? 

 Hur gör du för att de ska tycka om att läsa?  

 Vilka faktorer menar du har betydelse för elevers lust att läsa? 

 

 

 

 

 


