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Abstract: The purpose of this master’s thesis is to examine how pupils with 

Swedish as a second language and school librarians perceive the 

concept of pleasure of reading and the feeling of being a part of 

society. Our research is based on qualitative interviews with eight 

students in grades 6-9 and from two different schools. We have 

also interviewed two school librarians in these two libraries. As a 

method of analysis, we used phenomenography because it is the 

informants' perceptions of the phenomenon of pleasure of reading 

that we investigate. 

 

 The results of empirical data and analysis in this paper 

demonstrated that the methods used to create pleasure of reading is 

similar regardless of whether the pleasure of reading is to be 

created in the mother tongue or second language. The other end of 

the state which is found in the essay and empirical analysis is that 

the experience of alienation or the feeling of being a part of society 

is primarily created by the situation and environment in which 

individuals find themselves in, and secondly by who defines the 

term. 
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1. Inledning 

 
 

Det som man lär sig under 

tvång och plåga lär man sig 

inte alls lika bra som det 

man lär sig under lustfyllda 

och lekfulla former. 
 

Platon
1
 

 

 

På Bok - och biblioteksmässan 2008 arrangerade Lärarförbundet ett miniseminarium med 

Katarina Herthelius och Inger Björklund. Seminariet hade titeln Hur möter skolbibliotekarien 

elever från andra kulturer? Herthelius och Björklund tog även upp frågorna: Är det viktigt 

med igenkänning i litteraturen för att skapa läslust? Råder det kanske en västerländsk kanon 

på våra bibliotek? 

 

Tyvärr kunde ingen av oss delta på detta seminarium, men seminarietiteln väckte vårt intresse 

och vi började fundera på vilken roll skolbiblioteket och skolbibliotekarien spelar i skapandet 

av läslust hos elever med annat modersmål än svenska. Herthelius och Björklund har inte 

själva skrivit någon vetenskaplig text om sitt arbete, och på grund av 

seminariefrågeställningens komplexitet så väljer vi att i vår uppsats undersöka en aspekt 

närmare, nämligen läslusten. Inte ur igenkänningsperspektivet, även om det lockar, inte om 

läslust på modersmålet utan läslust på svenska, elevernas andraspråk. Vi tror att språket och 

läsningen är en väg in i samhället, en möjlighet för eleverna att skapa ett innanförskap istället 

för ett utanförskap. Vi tror att läslusten är en viktig väg till det nya språket. 

 

Läslusten har för oss båda alltid funnits i vårt läsande, vilket ger en god insikt om hur mycket 

glädje och kunskap läsning faktiskt kan ge. Timmar som bara försvinner, magiska världar och 

andra kulturer flyttar in i den värld som är vår. Glädjen i att dela dessa upplevelser med 

kompisar, och hjälpa varandra med lästips. Tanken på att många barn och elever kanske går 

miste om läsningens fantastiska sysselsättning, gemenskap, verklighetsflykt och möjlighet till 

kunskap gör oss bedrövade. Vi blev nyfikna på vad det är som skapar läslusten. För oss var 

den självklar. Vilket arbete krävs för att de elever som inte har en självklar läslust ska hitta 

den? Vad kan skolbiblioteket göra, om läraren inte arbetar aktivt med läsning ur den lustfyllda 

synvinkeln. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Skolverket (november 2008) har närmare en femtedel, det vill säga ca 155 000, av 

eleverna i grundskolan ett annat modersmål än svenska.
2
 Fördelningen av dessa elever skiftar 

                                                 
1
 Mikalides, Michline (2007) Hur skapas läslust bland högstadieelever med annat modersmål än svenska 

Södertörns högskola , Lärarutbildningen med interkulturell profil  
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mycket från skola till skola, vilket gör arbetet med att möta dessa elever till en utmaning för 

skolbibliotekarien. Det är möjligen lättare för en skolbibliotekarie som har en stor andel 

elever med annat modersmål än svenska att lägga upp en plan för arbetet, än för den 

skolbibliotekarien som endast har ett fåtal elever med annat modersmål.  

 

Det finns ett antal olika styrdokument som på olika sätt beskriver vilka mål skolbiblioteken 

ska uppnå, men hur målen ska uppnås och vilken verksamhet som skolbiblioteken ska bedriva 

är det upp till varje skola att bestämma och beskriva i sina arbetsplaner.  

 

I ett av de styrdokument som finns för skolbibliotek, bibliotekslagen, så står det i 5 §: 

 

Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att 

stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov 

av material för utbildningen.3 

 

 Även 8 och 9 § reglerar skolbiblioteket, och skriver att särskild uppmärksamhet ska ges åt 

bland annat invandrare och att skolbiblioteket ska erbjuda material till barn och ungdomar 

som främjar språkutveckling och stimulerar till läsning. 

 

I skollagen har det hittills inte stått några tydliga riktlinjer för skolbiblioteket, men i förslaget 

till ny skollag så skärps kraven på skolorna avseende just tillgången till skolbibliotek för alla 

elever. 

 

Dessutom föreslår Skollagsberedningen att det i skollagen införs en bestämmelse med 

innebörden att eleverna i grundskolan grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Vi anser att 

skolbiblioteken spelar en så viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och 

litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen att det är motiverat 

med en egen bestämmelse i skollagen.
4
 

 

I den nyligen beslutade skollagen som kommer att gälla från 2011-07-01 så blir kravet på 

tillgång till skolbibliotek för alla elever inte längre upp till varje skola att besluta. Däremot så 

styrs personalfrågan inte av skollagen, så det kommer fortfarande vara möjligt för skolor att 

ha obemannade skolbibliotek.  

 

Lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek  

35 § För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 

utbildningen ska kunna uppfyllas.  

36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
5
 

 

I Läroplanen för skolan (Lpo-94) skrivs det att rektor har ett särskilt ansvar för att  

 

skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 

läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, till exempel bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.
6
  

                                                                                                                                                         
2
 Skolverkets webbplats, http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/14181 [2010-02-23] 

3
 Riksdagens webbplats, http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1596 [2010-02-23] 

4
 Regeringens webbplats, http://www.regeringen.se/sb/d/11355/a/128290 [2010-02-23] 

5
 Riksdagens webbplats, http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800 [2010-09-30] 

http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/14181
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1596
http://www.regeringen.se/sb/d/11355/a/128290
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800
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Förutom bibliotekslagen, skollagen och läroplanen (Lpo-94) så styrs skolbiblioteken sedan 

2005 av kommunernas biblioteksplaner, och i dessa kan lagen inte försämras, bara förbättras. 

 

1949 samarbetade Unesco och IFLA (International Federation of Library Associations) för att 

utarbeta ett Folkbiblioteksmanifest. Manifestet omarbetades sedan 1972 för att även utkomma 

i en tredje version, vilken antogs av UNESCO 1994. Detta manifest finns numera översatt till 

20 olika språk. Manifestet har haft en betydande roll i biblioteksutvecklingen.
7
 År 1999 utkom 

UNESCOS första skolbiblioteksmanifest.  Eftersom ett manifest är en deklaration så är den 

inte tvingande för medlemsländerna, utan snarare en rekommendation. Dock ses manifestet 

som viktig i biblioteksdebatten och som ett rättesnöre för biblioteksutvecklingen, dels i 

Sverige, men även i övriga världen.
8
  

 

Enligt manifestet så är en av de uppgifter för skolbiblioteket att ge eleverna de färdigheter 

som krävs för ett livslångt lärande. Personalen skall vara fackutbildad för att kunna ge stöd 

och lära eleverna använda såväl tryckta som elektroniska källor och presentera både 

skönlitteratur och facklitteratur. Elevernas förmåga att använda sig av dessa källor, läsa, 

skriva samt lösa problem förbättras avsevärt när skolbibliotekarierna och lärarna samarbetar. 

Bibliotekets samlingar får inte heller vara utsatt för någon form av ideologisk, politisk eller 

religiös censur. Inte heller får det finnas någon kommersiell påverkan – detta enligt FN:s 

allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. I manifestet framgår även att ”skolbiblioteket 

är till för alla i skolsamhället, oavsett ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk, befattning 

eller social status.”
9
 Ett av målen för skolbiblioteket är att vara en del i utbildningsväsendet. 

En annan viktig punkt är att ”främja elevers läslust och lust att lära samt lära dem att bli 

biblioteksanvändare.”
10

  

 

Louise Limberg har skrivit Skolbiblioteket – en kunskapsöversikt, där det i inledningen står att 

skolbiblioteket skall ha en mångfald av medier och pedagogiska arbetssätt. Detta för att ha 

största möjliga förutsättningar då det gäller att väcka elevers nyfikenhet och lust. I 

inledningen påpekas även vikten av att tillgodose individuella inlärningsstilar och 

förutsättningar.
11

  

 

Det yttersta redskapet som skolbibliotekarierna har för att forma skolbibliotekets arbete med 

är de lokala arbetsplanerna som utarbetas på varje skola. 

1.2 Problembeskrivning 

I den litteratur som vi har läst inför och under arbetet med denna uppsats, så är det ett begrepp 

som är genomgående, lust. Då litteraturen handlat om hur barn och elever läser, med 

inriktning på de elever som har ett annat modersmål än svenska, så beskrivs en av 

drivkrafterna i läsinlärning med ett flertal olika begrepp till exempel läsglädje, lust att läsa, 

läsintresse, nyfikenhet. Ordet läslust finns ännu inte definierat i Nationalencyklopedins 

webbversion, inte heller på Wikipedia. I Svenska Akademins Ordlistas webbversion finns 

                                                                                                                                                         
6
 Skolverkets webbplats, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069  s 17[2010-11-14] 

7
 Unescos folkbiblioteks och skolbiblioteksmanifest (2006), s. 7 

8
 Unescos folkbiblioteks och skolbiblioteksmanifest (2006), s. 17 

9
 Unescos folkbiblioteks och skolbiblioteksmanifest (2006), s. 13 

10
 Unescos folkbiblioteks och skolbiblioteksmanifest (2006), s. 14 

11
 Limberg, Louise (2002), Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt, s. 10 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069
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ordet med, men definieras endast som substantiv. Läslust är dock ofta använt i litteratur om 

barn och läsning. Michline Mikalides
12

 har i sin C-uppsats, genom enkäter och kvalitativa 

intervjuer låtit en lärare och hennes elever definiera läslust, och resultatet blev, förutom de 

redan nämnda, att man orkar läsa, känner längtan till att läsa samt att det är roligt att läsa. 

 

Vi tänker, att alla dessa begrepp kan få definiera ordet läslust, att läslust står för den glädje 

och det intresse som böcker kan ge. Vi undersöker inte ordet läslust explicit, utan själva 

upplevelsen, men väljer för tydlighetens skull att benämna upplevelsen för läslust.  

 

Vi tror att upplevd läslust av svenskspråkig litteratur kan ge elever med annat modersmål än 

svenska positiva effekter i förlängningen, kanske genom ett upplevt innanförskap, en 

gemenskap med andra som upplever läslust, och ökad kunskapsinhämtning även i andra 

ämnen än svenska. Om eleverna upplever en känsla av läslust på svenskspråkig litteratur så 

läser de mer. Detta kan ge ett bättre andraspråk och en bättre läsförståelse vilket kan påverka 

förståelsen även i andra ämnen än svenska. Sammantaget är det kanske då rimligt att anta att 

resultaten i skolan överlag blir bättre. Bättre betyg ger fler möjligheter till utbildning och 

jobb, minskar risken för social utslagning och kan därmed ge en känsla av innanförskap.  

 

Vår uppfattning om att läslust ökar förståelsen och kunskapsinhämtning även i andra ämnen 

som matematik delas av många, bland annat så genomförde Birgitta Alleklev och Katarina 

Ramström ett projekt i Rinkeby som hette ”Listiga Räven”. I en av de aktuella klasserna 

talades det tolv olika språk och samtliga elever hade svenska som andraspråk. Projektet 

Listiga räven går ut på bland annat följande: 

 All undervisning sker utifrån skönlitterära texter och faktatexter. 

 Klassläraren arbetar under en längre tid med en saga som tema. 

 Läraren läser sagor och eleverna återberättar sagan för varandra eller för läraren. 

 Eleverna gör egna sagoböcker. De börjar med att preskriva (lekskriva) för att så 

småningom övergå till att skriva på riktigt. 

 Eleverna berättar eller återberättar sagor genom att dramatisera dem. 

Genom projektet gjorde eleverna stora framsteg och presterade i årskurs 3 till och med bättre 

än svenska elever, både i svenska och i matematik.
13

 Projektet arbetades fram ur en metod 

som heter Whole language som är utvecklad av professor Mary Clay på Nya Zeeland. På 

Örbyskolan i Mark schemaläggs läsningen i enlighet med vad Chambers förespråkar. 100 

minuter per vecka upp till årskurs 7 och 60 minuter för år 8 och 9 schemaläggs. Denna 

satsning resulterade i att sommaren 2007 så hade 100 % av alla niorna betyget godkänt i 

svenska.
14

 

 

Jenny Bernhardsson & Sophie Pernstig beskriver läslust på följande sätt i sitt examensarbete, 

och det stämmer oerhört väl överens med våra tankar och uppfattning om läslust. 

 
Med fenomenet läslust menar vi att vilja läsa för sitt eget nöjes skull och att läsaren kan njuta 

av att tillägna sig litteratur som denne inspireras av. Läslusten i sin tur främjar läs- och 

                                                 
12

 Mikalides (2007) s.54-62 
13

 Alleklev, Birgitta & Lindvall, Lisbeth (2000)  Listiga räven: läsinlärning genom skönlitteratur: ett läsprojekt i 

Kvarnbyskolan, Rinkeby i samarbete med Rinkeby bibliotek.  
14

 Borås Tidning webbversionen, Parviainen, Hannele.  http://www.bt.se/nyheter/mark/laslust-ger-goda-

betyg(427802).gm [2010-06-28] 

http://www.bt.se/nyheter/mark/laslust-ger-goda-betyg(427802).gm
http://www.bt.se/nyheter/mark/laslust-ger-goda-betyg(427802).gm
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skrivinlärning, ordförråd, fantasi, kunskapsinlärning och inte minst av allt ger det eleven 

möjlighet till gemenskap i samband med högläsning och i samtal om en bok.
15

  

 

Både Bernhardsson & Pernstig och Mikalides fokuserar på hur läraren kan arbeta för att 

främja/skapa läslust medan vår uppsats behandlar skolbibliotekariens roll. Gemensamt för 

Mikalides och vårt arbete är att vi fokuserar på elever med annat modersmål än svenska. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur elever med svenska som andraspråk uppfattar 

begreppet läslust och deras upplevelse av läslust när de läser litteratur på svenska. Vi kommer 

även att undersöka hur eleverna uppfattar/upplever bibliotekariernas arbete med att skapa 

läslust. Som en följd av frågan hur de uppfattar/upplever begreppet läslust, så vill vi gärna 

veta om eleverna upplever läslust, det vill säga om skolbibliotekarien lyckas förmedla sitt 

arbete, och sist men inte minst, om goda studieresultat främjar ett upplevt innanförskap. 

Förutom litteraturstudier så kommer vi att genomföra kvalitativa intervjuer med 

skolbibliotekarier och elever.  

 

Utifrån vårt syfte besvarar vi följande frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar elever med svenska som andraspråk och skolbibliotekarier begreppet 

läslust? 

 Hur upplever eleverna med svenska som andraspråk läslust när de läser litteratur på 

svenska?  

 Hur uppfattar elever med svenska som andraspråk att skolbibliotekarien arbetar med 

att skapa läslust? 

 Hur uppfattar elever med svenska som andraspråk och skolbibliotekarier att läslust och 

skolbibliotek kan främja innanförskap?  

  

1.4 Avgränsningar 

Vår uppsats berör, på grund av begränsat utrymme, endast läslust på svenskspråkig litteratur 

och lämnar därmed frågan om läslusten kan finnas på modersmålet, men inte på det svenska 

språket. Vi har även valt att inte följa tråden om igenkänning i litteraturen har någon betydelse 

för läslusten. Ämnet är intressant, men tiden och resurserna i en magisteruppsats räcker inte 

till. I slutet av uppsatsen finns våra förslag på fortsatt forskning.  

1.5 Definiera begrepp 

Under denna rubrik definierar vi centrala begrepp, och hur vi tolkar och använder dem i vår 

uppsats. Vissa begrepp används inte uttryckligen senare i uppsatsen, men dess innebörd kan 

                                                 
15

 Bernhardsson, Jenny & Pernstig, Sophie (2005), Inspiration till läslust: En studie av sex lärares syn på och 

arbete med läslust och läsmiljön, s 2 



6 

 

skapa förförståelse för läsaren. Därför väljer vi ändå att definiera begrepp som senare inte 

används i uppsatsen.  

 

Läslust: När Amira Sofie Sandin år 2004 skrev magisteruppsatsen Läslust – en brännande 

känsla i magen. En studie av 9-12 åringars upplevelser och uppfattningar av läslust så fann 

hon inga givna definitioner av begreppet läslust. På sex år har ingenting hänt, läslust finns till 

exempel fortfarande inte som uppslagsord i Nationalencyklopedin. Läslust finns inte heller 

med som begrepp på Wikipedia.  Vi använder begreppet läslust som ett samlingsbegrepp för 

viljan och glädjen i att läsa. 

 

Modersmål/hemspråk: Det första språk barnet lär sig benämns som modersmål, och sedan 

1998 så är modersmål den officiella benämningen på barnets första språk. Fram till 1998 

benämndes modersmål som hemspråk, och i litteraturen så används dessa begrepp parallellt. 

Vi väljer dock att konsekvent använda begreppet modersmål.  

 

Även om modersmålet är det första språk som barnet lär sig, så innebär det inte per automatik 

att det är det språk som barnet behärskar bäst. Det är individuellt och det finns elever som 

behärskar sitt modersmål bättre än svenska, men även det motsatta förhållandet existerar.
16

 

Det som är givet är att modersmålet alltid talas av föräldrarna i hemmet. Det innebär även att 

barn kan ha två modersmål. Enkelt uttryckt så är modersmål det språk som föräldrarna talar, 

så även om barnen är födda i Sverige så kan de alltså ha ett annat modersmål. 

 

Tvåspråkighet/bilingualism: definieras enligt Nationalencyklopedin som användning eller 

behärskning av två språk.
17

 Tvåspråkigheten är alltså inte kopplad till en invandrarbakgrund, 

utan innefattar såväl B – och C – språk såsom till exempel engelska, tyska och franska vilket 

även elever med inhemsk bakgrund läser i skolan. För att särskilja de språk som läses i skolan 

från andraspråk, benämns de främmande språk. Vi använder inte detta begrepp i vår uppsats, 

men väljer att definiera det för att visa på skillnaden mellan andraspråk och främmande språk 

 

Andraspråk: är det språk, inte modersmålet, som eleverna kommunicerar med sin omgivning 

med, och som talas till exempel i skolan. Det är framför allt på detta språk som 

undervisningen och läsningen i skolan sker. I vår uppsats är vi framför allt intresserade av 

läsningen både i skolan och på fritiden. 

 

Läsmiljö: För att kunna skapa läslust så räcker det inte med att ge eleverna en bok, utan även 

miljön som boken ska läsas i spelar stor roll, enligt Aidan Chambers. Han skriver i sin bok 

Böcker omkring oss att som han ser det så finns det två saker som påverkar resultatet av våra 

aktiviteter, nämligen inre och yttre förutsättningar.
18

 En möjlighet att lösa en av de yttre 

förutsättningarna är att skapa läshörnor eller läsrum i klassrummen. De bör vara, åtminstone 

delvis avskärmade, och placerade så att de inte är genomgångspassager/rum. Läshörnan inreds 

gärna med bekväma läsplatser, men böckerna bör placeras så att de som läser inte blir störda 

av andra elever som ska ha möjlighet att botanisera i boksamlingarna.
19

 Vi ser även 

skolbibliotekets fysiska rum som en del av läsmiljön, men Chambers yttre hinder är väl 

applicerbara även i skolbiblioteksmiljön. 

 

                                                 
16 Mikalides (2007), s. 8 
17

 Nationalencyklopedins webbversion, tvåspråklighet, http://www.ne.se/lang/tvåspråkighet samt  

http://www.ne.se/lang/bilingualism [2010-02-24] 
18

 Chambers, Aidan (1995), Böcker omkring oss. Om läsmiljö, s. 20-21 
19

 Chambers (1995), s. 37-38 

http://www.ne.se/lang/tvåspråkighet
http://www.ne.se/lang/bilingualism
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Mångkulturell: Nationalencyklopedins har en kort definition av mångkulturalism, nämligen 

förekomst av många olika kulturer och kulturyttringar i (positiv) samverkan.
20

  Malin Grabbe 

och Elisabeth Ingelf skrev år 2004 magisteruppsatsen Mångkulturalism i svensk 

barnlitteratur? I uppsatsen påpekar författarna att mångkulturella böcker inte bara är bra för 

svenska barn gällande att motverka främlingsfientlighet och för identitetsskapandet hos de 

barn som härstammar ifrån en annan kultur. Mångkulturella böcker kan även medverka till att 

utveckla läsförmågan hos barn med annat modersmål än svenska.
21

 

 

Innanförskap och Utanförskap: Innanförskap är inget etablerat begrepp, ännu. Dess 

motsatsord kan dock anses vara utanförskap, vilket är ett begrepp som i Nationalencyklopedin 

definieras som: ”det att stå utanför viss gemenskap i hem, arbets-, kultur- el. samhällsliv, 

mellan medlemmar av ett land, folk etcetera.”
22

 

 

Socialt utanförskap: uppstod som begrepp i Frankrike under mitten av 1970-talet. Den 

ursprungliga betydelsen avsåg de människor som inte fick ta del av välfärdssystemets 

socialförsäkringar. Detta var en allt mer växande del av befolkningen. Under slutet av 1970-

talet kom utanförskap främst att förknippas med arbetslöshet. Det var dock först under 1990-

talet som begreppet fick en allmän spridning.
23

 Vår tanke om innanförskap är att vara en del 

av samhället, att ha en bra utbildning och ett bra arbete, motsatsen till 70-talets utanförskap.  

Begreppen innanför- och utanförskap är också beroende på vem som definierar dem. I vår 

uppsats används begreppet innanförskap därför som en förlängning på det resultat som vi 

upplever att goda skolresultat kan ge.  

  

Skolbibliotek: Definieras av Nationalencyklopedin som ”bibliotek i grundskolor och 

gymnasieskolor som tillhandahåller resurser i form av medier, teknik och personal för att 

tillgodose elevers och lärares behov av litteratur och information i skolarbetet.”
24

 Enligt 

Louise Limberg så har det oftast i samband med skolbibliotek talats om skolbiblioteket i form 

av ett ”bokrum”. Det är dock sällan som bibliotekarien nämns i definitioner av skolbibliotek. 

Limberg menar också att skolbiblioteket har sin grund i hur respektive skola väljer att 

organisera sina resurser.
 25

  Vår användning av begreppet skolbibliotek innefattar både det 

fysiska rummet och skolbibliotekarien, som vi ser som en central del om skolbiblioteket ska 

kunna skapa läslust.  

 

Flow: Vi använder Csíkszentmihályis teori om Flow för att beskriva känslan och upplevelsen 

av det lustfyllda läsandet. Översättningarna av ordet Flow beskriver mer fysiska fenomen, och 

därför använder vi Flow utan att översätta det. Csíkszentmihályi själv beskriver upplevelsen 

av flow på följande sätt. 

 

               ”Flow är den känsla vi har när allting fungerar som det ska, när allting stämmer, när vi står 

inför utmaningar som vi vet att vi klarar av. Efteråt när vi ser tillbaka säger vi: ”Då var jag 

lycklig!” 
26

 

 

  
                                                 
20

 Nationalencyklopedins webbversion, mångkulturalism, http://www.ne.se/sve/mångkulturalism [2010-04-11] 
21

 Grabbe, Malin & Ingelf Elisabeth, (2004), Mångkulturalism i svensk barnlitteratur?, s. 1 
22

 Nationalencyklopedins webbversion, utanförskap, http://www.ne.se/sve/utanförskap [2010-05-07] 
23

 Stigendal, Mikael(2008), Biblioteket i samhället: en gränsöverskridande mötesplats? s. 27-29 
24

 Nationalencyklopedins webbversion, skolbibliotek, http://www.ne.se/skolbibliotek [2010-10-10] 
25

 Limberg (2002), s. 13-14 
26

 [baksidestext på boken ”Flow”] 

http://www.ne.se/sve/mångkulturalism
http://www.ne.se/sve/utanförskap
http://www.ne.se/skolbibliotek
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar litteratur om läslust, litteratur om skolbibliotek och skolbibliotekets 

integrerande potential samt litteratur om Flow. 

2.1 Litteratur om skolbibliotek 

Att ett rikt och varierat bokbestånd krävs för att väcka läslust bekräftas av många forskare, 

enligt Louise Limberg i Skolbibliotekets pedagogiska roll - en kunskapsöversikt. Dessutom 

påtalar Limberg ”att flera studier betonar att bibliotekets roll i det läspedagogiska arbetet 

framför allt är att väcka barnens läslust”
27

 Det är då en naturlig uppgift för skolbiblioteken, att 

erbjuda elever ett så stort utbud av litteratur som möjligt, och då inte endast skönlitteratur utan 

även facklitteratur. Limberg menar dock att många skolor har undermåliga skolbibliotek. Den 

nya skollagens krav på skolbibliotek kommer förhoppningsvis att ändra på den aspekten. 

 

Limberg berör även tre olika pedagogiska strategier, som trots att de utgår ifrån samma mål, 

att skapa läslust hos eleverna, får mycket olika utfall. 
28

 Förutom att se till att det finns gott 

om litteratur att välja mellan så visar Limberg på andra sätt att väcka elevers läslust, bland 

annat ”Bokprat” och möjligheter att välja texter.
29

 Även dessa aktiviteter kräver ett stort 

bokbestånd för att tillgodose alla barns/elevers behov.  Limberg har sammanställt fyra punkter 

som bibliotek - och informationsvetare tar fasta på när det gäller forskning om läs- och 

litteratur pedagogik, nämligen  

 

 Att man i skolan har tillgång till ett rikt och varierat utbud av litteratur 

 Att låta eleverna välja sin läsning 

 Att erbjuda autentiska texter, då läroböcker ofta har ett konstlat språk 

 Att erbjuda även svaga elever meningsfulla texter
30

 

2.2 Litteratur om läslust 

Brittiska Aidan Chambers är lärare och redaktör tillika barn – och ungdomsförfattare. Han har 

skrivit böckerna Böcker inom oss. Om bokprat och Böcker omkring oss. Om läsmiljö. Det är 

enligt Chambers viktigt att kunna samtala om böcker och han menar att om barn kan uttrycka 

sig väl i samtal kring böcker så får de även öva sig i att föra givande samtal i andra situationer 

i livet.
31

 Chambers har utformat ”Läsandets cirkel”, en modell som beskriver hur varje del av 

läsandet hänger ihop med nästa.
32

 Det centrala i läsandet cirkel är vuxenstödet, och just 

vuxenstödet återkommer Chambers till ideligen. Han pekar även på två reaktioner som är 

viktiga för att väcka läslusten hos barn nämligen upplevelsen av att världen omkring 

försvinner och lusten att dela upplevelsen. Just lusten att dela upplevelsen är en av 

hörnstenarna i Chambers bok Böcker inom oss vilken handlar om boksamtal. I boken ges en 

mängd tips och idéer på hur man som lärare, förälder eller bibliotekarie kan uppmuntra och 

                                                 
27

 Limberg (2002), s. 62 
28

 Limberg (2002), s. 62-66 
29

 Limberg (2002), s. 62 
30

 Limberg (2002), s. 54-55 
31

 Chambers, Aidan (1994), Böcker inom oss. Om boksamtal, s. 10 
32

 Chambers (1994), s. 13 
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genomföra boksamtal för att lotsa barn och elever mot läslusten. Han påtalar också vikten av 

att barnen och eleverna känner att deras berättelser är viktiga, att de vuxna inte avfärdar 

barnens funderingar om böckerna som ”det hör inte hit”, ”det var inte så jag menade” eller 

”det var dumt sagt”, utan alla funderingar hör till och är viktiga, att allt de har lust att berätta, 

är värt att berättas.
33

  

 
 

 
 

Fig 1. Aidan Chambers Läsandets cirkel.
34

 

 

Chambers beskriver även de förutsättningar, både inre och yttre som kan påverka läslusten. 

Inre förutsättningar är alla de faktorer inom oss som påverkar, som till exempel våra 

förväntningar på boken, tidigare erfarenheter, bekymmer och glädjeämnen, sinnesstämning, 

tid på dagen. De yttre faktorerna är sådant som, buller, möjlighet till att sitta bekvämt, 

ostördhet med mera. De inre faktorerna kan vara svåra att påverka, men verkar ändå ha en 

större betydelse än de yttre. Det optimala läsandet uppnås dock om båda faktorerna är 

gynnsamma. Då de inre förutsättningarna är svåra för någon annan att påverka, så är det 

viktigt att arbeta med att göra de yttre faktorerna så gynnsamma som möjligt. Här pekar 

Chambers på vikten av att skapa tid och platser att läsa på. Läsningen främjas av att det finns 

tydliga platser för läsning, och det går att skapa med ganska små medel, om vilja finns, enligt 

Chambers. Det kan vara allt ifrån läshörnor till läsrum, men det måste vara ostört och det 

måste finnas möjlighet att sitta bekvämt. Att reservera plats för en aktivitet signalerar för 

omvärlden att denna aktivitet är viktig, den räknas.
35

 Två andra aspekter på läsning som 

Chambers poängterar är högläsning samt tid att läsa. För att eleverna ska få tillfälle att läsa i 

lugn och ro, och få tid att skapa läslustförutsättningarna, så rekommenderar Chambers att 

läsning läggs in i schemat.
36

 

 

John Werner, som är lärare, har sammanställt åtta argument varför lästiden är så viktig att den 

bör schemaläggas.
37

 Han understryker att för att utvecklas till engagerade och tänkande läsare 

så måste man läsa ofta och regelbundet.
38

  

                                                 
33

 Chambers (1994), s. 56-59 
34

 Chambers (1994), s. 13 
35

 Chambers (1995), s. 37-39 
36

 Chambers (1995), s. 45-51 
37

 Chambers (1995), s. 45 
38

 Chambers (1995), s. 45-46 
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Högläsning är ett redskap för att få en förståelse över texternas sammansättning: hur den är 

uppbyggd, att förstå den skrivna textens dramaturgi, om hur olika tolkningar kan göras av en 

text och för att få lusten att läsa texter som utmanar oss, att överge det kända språket och 

mönstret
39

 och ”upptäcka att jorden inte är platt.”
40

 Det är även ett utmärkt sätt att förbättra 

elevernas ordförråd och ordförståelse. 

 

Beroende på vilken kulturell bakgrund eleverna har så är även vanan att läsa böcker och att 

äga böcker olika. Det innebär att elever kan ha olika förutsättningar för att ha böcker 

tillgängliga i hemmet eller vanan att använda sig av bibliotekets utbud, beroende på vilken 

bokkultur som finns i hemmet.  

 

Sara Gagge använder sig av begreppet Läsglädje, som kan vara av samma betydelse som 

Läslust. I sin artikel Skolbiblioteket är hjärtat, vilken finns publicerad i boken Läslust och 

Läslist. Idéer för högstadiet och gymnasiet påpekar Gagge att skolbibliotekets miljö är viktig 

för att sprida läsglädje. Ett ständigt återkommande ord i Gagges artikel är roligt, det måste 

vara roligt att läsa. Hon anser också att det är viktigt att visa att bibliotekarierna har roligt.
41

 

 

Annika Löthagens artikel Litteraturarbete i svenska som andraspråk publicerad även den i 

ovanstående bok, tar upp en del av de svårigheter elever med svenska som andraspråk stöter 

på i skönlitteraturen. Hon menar att genom att läsa skönlitteratur får andraspråkseleverna en 

kontakt med ett nyanserat och komplext svenska språk, och läsandet blir inte bara en förmåga 

utan även ett medel för att lära sig mer svenska. Hon skriver också att läslust är det 

överordnade målet i allt läsarbete. 
42

 

 

Artikeln Barnböcker i klassrummet. Idéer för högstadiet och gymnasiet. är skriven av Inger 

Norberg och publicerad i Läslust och Läslist. Idéer för högstadiet och gymnasiet. Norberg 

skriver i sin artikel att läsupplevelsen är universell och att entusiasmen hos föräldrar kan göra 

barnen till läsare.
43

 Hon framhåller även vikten av att välja böcker som får läsaren att växa. 

Det är nödvändigt att läraren ibland väljer böcker som läses på djupet och att eleverna får 

delta i högläsning. För att utvecklas som läsare krävs det ansträngning. Norberg beskriver det 

som att sträcka sig upp på tå och till slut nå en högre nivå och därmed utveckla tanke – och 

läsförmågan.
44

  

 

1990 utkom artikelsamlingen Fånga Läslusten! Bakom boken står Jan Nilsson som är 

mellanstadielärare, recensent och debattör samt Ulf Nilsson som är författare och 

bibliotekarie. Ett ständigt återkommande tema är att barnen måste tas på allvar. En bra 

barnbok måste ta barnen på allvar och författare måste ta barnen på allvar.
45

 Jan Nilsson 

påpekar i artikeln Fånga läslusten! Fånga skrivglädjen! vikten av hitta rätt bok till rätt barn. 

Det är inte bara läraren som måste ha kunskap om barnet, böcker och litteraturpedagogik. 

Även skolbibliotekarien bör ha dessa kunskaper.  

 

                                                 
39

 Chambers (1995), s. 65-73 
40

 Chambers (1994), s. 14 
41

 Gagge, Sara (2005), Läslust och läslist. Idéer för högstadiet och gymnasiet  s.7-8 
42

 Löthagen, Annika (2005), Läslust och läslist. Idéer för högstadiet och gymnasiet, s. 149-153 och s.165 
43

 Norberg, Inger (2005), Läslust och läslist. Idéer för högstadiet och gymnasiet, s. 206 
44

 Norberg (2005), s. 212 
45

 Nilsson, Jan & Nilsson, Ulf (1990), Fånga Läslusten! s. 5 och 26 
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Sandin, Amira Sofie skrev 2004 magisteruppsatsen Läslust, en brännande känsla i magen. En 

studie av 9-12 åringars upplevelser och uppfattningar av läslust. Uppsatsen är skriven vid 

Högskolan i Borås. Sandin har genomfört intervjuer med åtta barn i åldern 9-12 år. 

Intervjuerna fokuserade på att undersöka barnens läsupplevelser och läslust. Barnens utsagor 

tolkade Sandin med att läslust innebär ” en vilja att läsa utförs för läsningens egen skull.”
 46

  

 

2.3 Litteratur om Läslust och skolresultat 

Under vårterminen 1994 inleddes ett projekt i förorten Rinkeby i Stockholm som fick namnet 

Listiga Räven. Projektet utmynnade i boken Listiga Räven: Läsinlärning genom 

skönlitteratur. Den skrevs av Birgitta Alleklev och Lisbeth Lindvall, som även var två av 

projektledarna. I en av de klasser som deltog i projektet fanns tolv olika modersmål 

representerade och inga av eleverna hade svenska som modersmål. Listiga Räven är ett läs 

och skrivprojekt som baseras på läsinlärningsmetoden ”Whole language” som är helt 

förhärskande på Nya Zeeland.
47

 

 

Boken beskriver projektet under en treårsperiod och läsaren får ta del av de temaarbeten som 

genomfördes under projektets gång. Under år 3 deltog eleverna i två stora test som 

genomfördes i Stockholmsområdet, och resultatet var enastående. Eleverna presterade bättre i 

både svenska och matematik än elever på andra skolor, där eleverna till största delen hade 

svenska som modersmål. 
48

 

2.4 Litteratur om bibliotekets integrerade potential 

Mikael Stigendal är sociolog och forskare vid lärarutbildningen på Malmö Högskola. Han 

ligger bakom begreppet innanförskap. Begreppet innanförskap är inget etablerat begrepp och i 

likhet med läslust återfinns inga träffar på till exempel Nationalencyklopedin. Stigendal ställer 

sig frågan om bibliotekspersonalen representerar samhället och huruvida detta samhälle 

utvecklats till ett innanförskap. Stigendal har även forskat kring begreppen utanförskap, 

städer och skolor. 

 

I september 2005 höll Stigendal en föreläsning under en konferens med bibliotekschefer. De 

frågor som diskuterades under föreläsningen ledde fram till ett projekt. Från slutet av oktober 

2006 och under tre månader genomfördes intervjuundersökningar med anställda på bibliotek i 

Malmö, Landskrona och Helsingborg. Dessa intervjuundersökningar resulterade senare i 

boken Biblioteket i samhället – en gränsöverskridande mötesplats? I den nämnda boken 

försöker Stigendal definiera begreppet innanförskap, vilket är en motsats till utanförskap.
49

 

Huvudsyftet med Stigendals intervjuundersökningar är att ”utveckla en förståelse för 

bibliotekets samhälleliga position i nytt sammanhang där det i lokalsamhället har uppstått 

gränser mellan innanförskap och utanförskap.”
50

  

 

                                                 
46

 Sandin, Amira Sofie (2004), Läslust, en brännande känsla i magen. En studie av 9-12 åringars upplevelser 

och uppfattningar av läslust, s. 59 
47

 Alleklev & Lindvall (2000), s. 11-17 
48

 Alleklev & Lindvall (2000), s. 64-65 
49

 Stigendal (2008), s. 8-9 
50

 Stigendal (2008), s. 14 
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I intervjuerna har Stigendal och bibliotekarierna fört samtal och diskussioner kring hur 

biblioteket kan motverka utanförskap. En teori är att det svenska samhället och lärarna 

representerar ett innanförskap. På andra sidan finns bland annat elever med en utländsk 

bakgrund och de som har en annan livssituation. Denna grupp representerar istället ett 

utanförskap.
51

 Alla respondenter som Stigendal har intervjuat säger att biblioteket inte enbart 

är en plats för boklån, utan att biblioteket även fungerar som en mötesplats. Stigendal undrar 

om biblioteket är en plats för möten mellan samhällets innanförskap och utanförskap. Ett 

sådant möte förutsätter dock att det finns något som kan kallas för utanförskap och att 

samhället kan anses vara ett innanförskap. Under Stigendals intervjuer kommer 

respondenterna fram till att samhället verkligen kan vara representant för innanförskapet; det 

finns goda förutsättningar för möten mellan samhällets utanförskap och innanförskap på ett 

bibliotek. En av orsakerna nämns vara det faktum att bibliotekets tjänster är gratis och att 

bibliotekets miljö är inbjudande. Människor känner sig välkomna. En annan orsak är att det 

krävs en direktkontakt mellan besökare och personal på biblioteket.
52

  

 

Stigendal beskriver en kunskapssyn som innebär reflektion och kritiskt tänkande. Denna 

kunskapssyn ser även att lust och motivation som avgörande drivkrafter för 

kunskapsutveckling.
53

 

 

För att innanförskap och utanförskap skall bli enklare att förstå så måste dessa kopplas till en 

teori om integration.
54

 Stigendal medger att ordet innanförskap inte har utvecklats till ett 

begrepp och det är just begreppet integration som han kopplar samman med innanförskap.
55

 

För att kunna göra kopplingen innanförskap – integration så använder sig Stigendal av det 

hårda innanförskapet samt det mjuka innanförskapet. Det hårda innanförskapet innebär att 

människan bara är en del av maskineriet och att det gäller att rätta sig efter förutbestämda 

planer. Det mjuka innebär att människan är en del av en gemenskap och att människor förlitar 

sig på känslor. Stigendal skriver att de människor som känner sig delaktiga kan anses vara 

mjukt integrerade.
56

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mikael Stigendal menar att många skolor kan betraktas som en mötesplats för utanförskap och 

innanförskap. Lärare representerar det svenska samhället och innanförskapet medan många 

elever på grund av sin bakgrund och livssituation representerar utanförskapet.
57

 Biblioteket 

representerar enligt Stigendal ett samhälle, vilket domineras av en nordisk ”välfärdsregim”. 

Av alla samhällsinstitutioner så anser Stigendal att det är biblioteket som bäst representerar 

denna nordiska regims principer kring generell välfärd. Att biblioteket kan anses vända sig till 

människor i ett utanförskap så behöver dessa grupper inte känna sig stigmatiserade. 

Biblioteket finns inte enbart till för just deras skull, biblioteket finns till för alla.
58

  

 

Stigendals tankar får stöd i Svensk biblioteksförenings rapport Framgångsrikt men förbisett. 

Rapporten inleds med orden: 

 

                                                 
51

 Stigendal (2008), s. 7 
52

 Stigendal (2008), s. 72-73 
53

 Stigendal (2008), s. 13 
54

 Stigendal (2008), s. 49 
55

 Stigendal (2008), s. 15 
56

 Stigendal (2008), s. 51 
57

 Stigendal (2008), s. 7 
58

 Stigendal (2008), s. 61 
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Biblioteken är viktiga i ett integrationsperspektiv. De är fungerande mötesplatser; i det 

alltmer segregerade svenska samhället är biblioteket till och med en av få offentliga platser 

där människor med olika bakgrund kan mötas på ett naturligt sätt.
59

 

 

Både Stigendals skrift och Svensk Biblioteksförenings rapport utkom 2008, vilket visar på att 

tankar om bibliotekens integrerande potential är angelägna och aktuella. 

 

2.5 Litteratur om Flow 

Den ungerske psykologiprofessorn Mihaly Csíkszentmihályi, som är verksam vid den 

psykologiska fakulteten vid University of Chicago, har skrivit tre böcker: Att uppleva Flow, 

Flow. Den optimala upplevelsens psykologi samt Finna Flow. Den vardagliga entusiasmens 

psykologi i vilka han beskriver sin forskning om de positiva sidorna av livet, de konstruktiva 

lösningarna på svårigheter och vad det är som gör människor lyckliga. Csíkszentmihályi 

beskriver med många och talande exempel hur olika personer uppnår Flow även i vardagliga 

situationer.  

 

Anders Sandberg har lyckats fånga essensen av Csíkszentmihályis forskning när han 

uttrycker: 

 

Genom flow, så utvecklas man som individ till allt högre höjder. Om situationen inte är 

avpassad till vår förmåga blir vi uttråkade eller frustrerade och då kommer vår önskan till 

njutning att förmå oss att öka vår färdighet eller använda den på nya sätt. Detta leder till en 

positiv återkoppling, där man motiveras att utveckla sig själv och sina mål, och har oerhört 

roligt medan man gör det. 
60

 

 

Vi använder Csíkszentmihályis tankar om Flow för att identifiera begreppet läslust. 
 

När en person har upplevt Flow i en situation så strävar hon mot att få uppleva det igen. 

När känner sig då en människa som lyckligast? Önskan att finna svaret på den frågan är 

grunden till forskningen om Flow.
61

  

 

Csíkszentmihályi startade sin forskning med att låta bland annat specialister och 

extremsportutövare beskriva vad de upplevde när det utövade sin specialitet eller sport och 

som fick dem att hela tiden tänja på gränserna, men insåg snart att Flow även upplevdes i 

vardagliga situationer, och utökade undersökningsgruppen till att bestå av flera tusen 

individer världen runt, i olika åldrar, av olika kön och etnicitet som från början intervjuades 

och ombads fylla i formulär. Dessa metoder var dock inte optimala för att samla information 

om Flowupplevelser, så då införde Csíkszentmihályi upplevelsesamplingsmetoden (USM). 

Metoden går ut på att respondenten för dagbok under två veckor. Ca åtta gånger per dag får 

respondenten en signal och ska då notera hur de känner sig och vad de gör. Respondenten 

sammanfattar sedan sina upplever i en löpande text och 1990 fanns en databas med ca 100000 

USM sparade.
62

   

                                                 
59

 Svensk Biblioteksförening, 

http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/Framgangsrikt.pdf s 5 
60

 http://www.aleph.se/Projekt/Texter/Flow.html [10-11-15] 
61

 Csíkszentmihályi, Mihalý (2007), Flow. Den optimala upplevelsens psykologi.  s. 18 
62

 Csíkszentmihályi (2007), s 21 

http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/Framgangsrikt.pdf
http://www.aleph.se/Projekt/Texter/Flow.html
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För att en aktivitet ska kunna förvandlas till en Flowupplevelse så har Csíkszentmihályi 

sammanställt åtta komponenter som ska uppfyllas för att få kalla upplevelsen Flowupplevelse. 

Alla åtta komponenter behöver inte uppfyllas, det räcker med två eller tre för att personen ska 

uppleva Flow. 

 

De åtta komponenterna är: 

 Möjlighet att klara av uppgiften 

 Koncentration 

 Klara mål 

 Omedelbar feedback 

 Engagemang 

 Upplevd kontroll 

 Självupptagenheten försvinner 

 Förändrad tidskänsla
63

 

 

Nyckelelement är att upplevelsen är ett självändamål det vill säga; Att upplevelsen har en 

avsaknad av yttre belöningar så att handlingen i sig är belöningen.
64

 

 

I princip så kan alla aktiviteter skapa Flow, men de som uppfyller några av de åtta 

komponenterna ovan har större möjlighet att skapa Flow än andra. De aktiviteter som lättast 

skapar Flowupplevelser är aktiviteter som har regler, som kräver att personen lär sig något, 

har klara mål, ger feedback, uppmuntrar koncentration, engagemang och kontroll av 

medvetandet.  Det är även de aktiviteter som kan förse oss med njutbara upplevelser till 

exempel musik, läsning, bergsbestigning, schackspel, konst, ritualer.
65

  

 

Aktiviteter som motverkar Flowupplevelser är de aktiviteter som inte kräver att personen lär 

sig något, rutinartade aktiviteter, aktiviteter som är väldigt styrda eller som inte kräver 

koncentration och uppmärksamhet. Exempel på tänkbara icke Flowaktiviteter är bland annat 

icke engagerande tv-tittande, planlöst internetsurfande och andra aktiviteter som personen gör 

för att mota bort känslor av ensamhet och meningslöshet. Csíkszentmihályi liknar dessa 

aktiviteter med olika former av missbruk, och menar att dylika aktiviteter kan bli lika 

beroendeframkallande som droger. Personen som upplever ensamhet, men som har svårt att ta 

kontroll över sitt medvetande börjar kanske läsa en bok, för att distrahera sinnet från sina inre 

negativa känslor och ta kontroll, men om textens svårighet överstiger personens förmåga, så 

börjar snart koncentrationen att falna. Om intresset inte förmås att åter fokuseras på texten, så 

börjar strax medvetandet om igen att fokusera på de inre negativa känslorna. Personen söker 

då en annan distraktion, som inte kräver lika mycket koncentration, och icke engagerande tv-

tittande, planlöst internetsurfande och icke utmanande läsning ger medvetandet något att 

koncentrera sig på, som inte kräver någon egentlig utmaning.
66

 

 

Det är dock inte så enkelt som att välja rätt aktivitet för att uppleva Flow, ens personlighet 

spelar enligt Csíkszentmihályi också en stor roll för förmågan att uppleva Flow. De personer 

som har en autotelisk personlighet, det vill säga en personlighet som själv sätter upp sina mål 

och kan koncentrera sig på dem, har lättare att uppleva Flow än de som drabbas av alienation. 

                                                 
63

 Csíkszentmihályi (2007), s. 72-73 
64

 Csíkszentmihályi (2007), s. 91 
65

 Csíkszentmihályi (2007), s. 97 
66

 Csíkszentmihályi (2007), s.145-148 
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De personerna upplever att de måste koncentrera sig på något de inte tycker om, till exempel 

att utföra samma meningslösa uppgifter vid löpande bandet för att klara sin försörjning, att 

någon annan sätter upp de mål de ska koncentrera sig på. 

 

Csíkszentmihályi påvisar även att det finns inre och yttre hinder som påverkar 

Flowupplevelsen. Inre hinder är oordning i medvetandet, koncentrationssvårigheter, vissa 

psykiska tillstånd, extrem blyghet och självupptagenhet. Även psykiska sjukdomar omöjliggör 

Flowupplevelser som till exempel schizofreni.
67

 Yttre hinder kan vara anomi vilket innebär 

brist på regler, alienation, vilket kan leda till situationer där människor tvingas handla mot 

sina egna intressen. Tvärtemot vad man kan tro så är Flow inte möjligt enbart under 

gynnsamma förhållanden utan även i svåra situationer som i ytterst karga livsmiljöer och 

koncentrationsläger. I dessa fall handlar det dock om individens förmåga att stänga 

medvetandet för de yttre förutsättningarna och koncentrera medvetandet på Flowaktiviteten.
68

  

 

2.5.1 Flow och läsning 

Csíkszentmihályi menar att läsning är den oftast omnämnda Flowaktiviteten världen över.69 

Enligt Csíkszentmihályi så kännetecknas tillståndet Flow bland annat av att tidsuppfattningen 

upphör och det hävdar Chambers att läsning också kan göra. Även Csíkszentmihályis tanke 

om att svårighetsnivån på Flowaktiviteten måste vara väl anpassad för optimal 

Flowupplevelse, återkommer i Chambers resonemang om att läsutmaningen inte får vara för 

svår, då skapas stress och otillräcklighetskänslor istället för läslust. 

 
Även Chambers tredje kännetecken för läslust, viljan att dela upplevelsen med andra, 

återfinns hos Csíkszentmihályi och Flow, genom glädjen att samtala med andra om sin 

upplevelse.
70

 

 

Läsning räknas som Flowaktivitet då den kräver koncentration och uppmärksamhet, den har 

ett mål, och för att kunna genomföra den måste individen kunna reglerna för det skrivna 

språket. Det räcker inte enbart med att vara läskunnig, utan individen måste även behärska 

förmågan att överföra ord till bilder, kunna identifiera olika sammanhang, kunna bedöma 

författarens stil och vara kritisk i sitt läsande.
71

 Med andra ord så kräver det viss kunskap om 

den kulturen boken är skriven i/om för att man ska kunna uppleva Flow. Läsning, under 

lustfyllda former, består av en inbyggd belöning, läsningen utförs för sin egen skull och är 

samtidigt själva målet med aktiviteten. Läsningens förutsättningar och belöningar liknar de 

förutsättningar som behövs för att uppleva Flow. Csíkszentmihályi varnar dock för att 

njutningen med läsning kan försvinna om det blir ett yttre tvång, vilket innebär en balansgång 

i att hitta rätt nivå för varje elev, för lärare och bibliotekarier i arbetet med att skapa läslust.
72

 

 

I vårt samhälle har läskunnighet blivit en nödvändig förmåga. För någon generation sedan 

kunde en person med uppenbara läs- och skrivsvårigheter gå som lärling, och lära sig ett yrke 

genom praktisk erfarenhet. Den här vägen in i ett yrke finns inte längre, utan även de enklaste 
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 Csíkszentmihályi (2007), s. 110 
68

 Csíkszentmihályi (2007), s.111 
69

 Csíkszentmihályi (2007), s.145 
70

 Csíkszentmihályi (2007), s. 69 
71

 Csíkszentmihályi, Mihály (1990), Att uppleva ”flow”. Ingår i Ödman, Maj, Om kreativitet och flow.  s.73-74 
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 Csíkszentmihályi (2007), s 70 
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yrken kräver att man läser sig till kunskap. Detta kräver att vi vuxna tar ett stort ansvar för att 

lära våra barn att uppleva vilken glädje, Flowupplevelse, läsning kan ge.
73

 

 

 

  

                                                 
73

 Csíkszentmihályi (2007), s 199 
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3 Metod  

I detta kapitel redovisar vi hur vi har funnit relevant litteratur och vilka resonemang som 

ligger bakom valet av metod för insamlandet av empirin. Vi presenterar även den 

fenomenografiska metod, vilken vi använder som vår analysmetod.  

 

Vi har valt att använda oss av en fenomenografisk metod som en kvalitativ analysmetod av 

vår insamlade empiri därför att syftet med uppsatsen är att undersöka de uppfattningar som 

elever och skolbibliotekarier har av bland annat fenomenet läslust.   

 

Inom fenomenografin sker arbetet utan en på förhand bestämd teori. Detta arbetssätt förordas 

för att en bestämd teori ökar risken för att informanternas utsagor får en annan innebörd.
74

 

Detta innebär att vi inte har någon teori att utgå ifrån. 

3.1 Fenomenografisk metod 

Ordet fenomenografi är sammansatt av delarna fenomeno(n) och grafi. Fenomenon är 

grekiska och betyder ”det som visar sig”. Grafia betyder ”skriva i ord eller i bild”. 

Sammansatt blir detta att fenomenografi betyder ”beskriver det som visar sig”. 

 

Mikael Alexandersson vid Göteborgs Universitet har skrivit kapitlet Den fenomenografiska 

forskningsansatsens fokus, vilken finns publicerad i boken Kvalitativ metod och 

vetenskapsteori. Forskningen kan ha sin utgångspunkt i hur människor uppfattar sin 

verklighet eller vilka tankar de har kring verkligheten. Det som skiljer fenomenografin från 

andra forskningsansatser är att forskaren fokuserar på vad något är, medan en 

fenomenografisk forskare fokuserar på hur något uppfattas vara. Verkligheten är oberoende 

av vår uppfattning, det centrala är vad som visas för våra sinnen. Huvudsyftet är att beskriva 

hur fenomen (företeelser/objekt) uppfattas av människor.
75

  

 

Michael Uljens är forskare och lärare i didaktik vid Institutionen för lärarutbildning vid Åbo 

Akademi i Vasa. Uljens har skrivit boken Fenomenografi – forskning om uppfattningar där 

han menar att fenomenografi beskriver människors uppfattningar av omvärldens fenomen.
76

 

Det mest centrala begreppet inom fenomenografi är just uppfattning.  

 

Staffan Larsson är filosofie doktor i pedagogik och är verksam på Göteborgs Universitet. 

Larsson forskar inom vuxenutbildningsområdet och har skrivit boken Kvalitativ analys – 

exemplet fenomenografi där han kortfattat beskriver sina egna erfarenheter av att arbeta med 

en fenomenografisk ansats.  

 

Forskningsansatsen fenomenografi ”utgår ifrån ett bestämt sätt att se människan i världen”.
77

 

Michael Uljens beskriver fenomenografin som en kvalitativt inriktad empirisk 

forskningsansats. Fenomenografin beskriver, analyserar, tolkar samt försöker förstå 
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 Larsson, Staffan (1986), Kvalitativ analys- exemplet fenomenografi s. 23 
75

 Alexandersson, Mikael (1994) Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. Ingår i Starrin, Bengt & 

Svensson, Per-Gunnar (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 111-112 
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 Uljens, Michael (1989), Fenomenografi – forskning om uppfattningar, s. 7 
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människors uppfattningar kring olika fenomen. Forskaren utgår ifrån att företeelser i världen 

har olika betydelser för olika människor. Uljens presenterar de komponenter som ett 

fenomenografiskt forskningsarbete består av. Han ger även en bild av vad fenomenografin 

rent praktiskt innebär, steg för steg: 

 

 Företeelser i omvärlden 

 En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut 

 Intervjuer om individers uppfattningar av företeelsen eller det aktuella problemet 

 De bandade intervjuerna (utsagorna av uppfattningen) skrivs ut på papper 

 Analys av de skriftliga utsagorna 

 Analysen resulterar i beskrivningskategorier
78

 

 

Antalet informanter brukar i en fenomenografisk studie variera mellan 10-300 personer. 

Intervjuerna bör tidsmässigt vara 15 minuter till två timmar långa.
79

 

 

I analysarbetet av utsagorna jämförs likheter och skillnader. Syftet är att kategorisera 

utsagorna i innehållsmässigt åtskilda grupper. Forskaren formulerar dessa grupper på ett 

sådant sätt att de karakteriserar meningsinnehållet i respektive grupp. Detta kallas för 

beskrivningskategorier och därefter prövas tolkningens reliabilitet för att bedöma hur väl 

kategorierna avspeglar intervjuernas meningsinnehåll.
80

 En central åtskillnad inom 

fenomenografin är att skilja mellan ”vad något är och vad det uppfattas vara.”
81

 

 

Ference Marton är professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet. Det finns enligt Marton 

ett första och andra ordningens perspektiv. Den första ordningens perspektiv innebär att vi 

uttalar påståenden om världen, fenomen och situationer. De som erfar världen, fenomen och 

situationer tar ofta dessa förgivet och ser dem därför inte.
82

 Därför används istället andra 

ordningens perspektiv. 

 

Michael Uljens refererar till Ference Marton i sin beskrivning av de olika perspektiven. I den 

första ordningens perspektiv är det forskaren själv som beskriver olika intressanta aspekter av 

verkligheten. I den andra ordningens perspektiv är det intressanta hur andra uppfattar och 

beskriver verkligheten. Inom fenomenografi är det inte intressant huruvida olika individers 

uppfattningar är sanna eller falska. Det som är intressant är istället att beskriva hur individer 

uppfattar något.
83

  

 

Ett fenomen kan vara falskt sett ur den första ordningens perspektiv. Sett ur den andra 

ordningens perspektiv är fenomenet dock sant eftersom det är hur en person upplever att 

fenomenet är. Det räcker alltså inte att forskaren själv beskriver fenomenet, i vårt fall är 

fenomenet läslust. Vi måste veta hur informanterna (elever och skolbibliotekarier) upplever 

fenomenet läslust.
84
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Mikael Alexandersson har skapat en tabell som visar på arbetsordningen i den 

fenomenografiska forskningsansatsen.  

Fig. 2 Den fenomenografiska arbetsordningen 
85

 

 

Alexandersson har även identifierat och beskrivit fyra olika faser kring hur intervjuerna skall 

analyseras och tolkas.  Han menar samtidigt att en första tolkning kan ske redan under 

intervjuerna.  

 

Fas 1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 

I den första fasen gäller det att bekanta sig med data och att etablera ett helhetsintryck. Det 

handlar om ostrukturerad och upprepad genomläsning av de utskrivna intervjuerna. I dessa 

genomläsningar sker ett sökande efter väsentliga utsagor. Syftet här är att upptäcka kvalitativa 

skillnader i hur undersökningspersonerna behandlar innehåll i de olika företeelser eller objekt 

som varit i fokus under intervjun. Vissa utsagor uttalas frekvent och betonas. Samma 

företeelser kan återkomma och beskrivas på ett konsekvent sätt i intervjun. När forskaren 

känner sig förtrolig med materialet så kan mönster framträda och forskaren ser då likheter och 

skillnader.
86

  

 

Fas 2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna 

I den andra fasen så uppmärksammar forskaren skillnader på ett mera konkret och 

systematiskt sätt. De olika intervjuutsagorna ställs mot varandra – de kontrasteras.  Då 

utsagorna ses i ljuset av varandra så kan likheter och olikheter framträda på ett tydligare sätt.  

Om det i Fas 2 framträder nya tolkningar så måste forskaren återigen läsa igenom 

intervjumaterialet då en ny beskrivning medför att de tidigare beskrivningarna kan omprövas 

eller få en ny innebörd. Detta kan i sin tur leda till ytterligare genomläsningar.  I Fas 2 gäller 

det även att identifiera helheten och sedan beskriva de olika delarna. Syftet är att förstå de 

olika delarnas relation till helheten. Forskaren måste vara selektiv i sitt arbete och välja bort 

de utsagor som inte rör vid företeelsen eller helheten. Det gäller att välja de utsagor som pekar 

på helhetens olika delar och hur dessa relaterar till varandra. När ett mönster framträder och 

när de olika utsagorna har kontrasterats mot varandra så börjar även konturerna på de olika 

kategorierna att urskiljas.
87
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Fas 3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

När inga fler tolkningar av utsagorna framträder så är det dags att kategorisera 

beskrivningarna i beskrivningskategorier. Dessa beskrivningskategorier måste vara intressanta 

i förhållande till vilken företeelse eller vilket objekt som diskuteras. De olika 

beskrivningskategorierna måste även skilja sig ifrån varandra, de får inte heller överlappa 

varandra.  

 

Redovisningen av beskrivningskategorierna bör redovisas i en kort sammanfattning där det 

framgår vilka karaktärer de olika uppfattningarna har. Beskrivningskategorierna är relaterade 

till varandra genom att de innefattar olika uppfattningar om samma innehåll. Dessa 

beskrivningskategorier sammanställs sedan till en helhet, vilken utgör det såkallade 

utfallsrummet. Alexandersson beskriver förfarandets innebörd genom att ”en 

undersökningsperson gett en bestämd företeelse (uppfattningen) nu återges i en abstrakt form 

(beskrivningskategori), vilken sedan samordnas i en gemensam struktur (utfallsrum).”
88

  

 

Fas 4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 

Det är utfallsrummet som utgör huvudresultatet i fenomenografisk forskning, det är grunden 

för systematisk analys kring hur uppfattningarna förhåller sig till varandra. Då analyserna 

genomförs kan uppfattningarnas innebörd skilja sig åt i två olika kategorisystem. Dels kan 

enskilda uppfattningar i kategorisystemet ha ett jämlikt förhållande där ingen uppfattning har 

högre värde eller är viktigare än någon annan. Det finns helt enkelt ingen rangordning. Om 

det finns anledning till en rangordning skall denna ske utefter yttre kriterium, tillexempel med 

hänsyn till annan forskning. Det finns även ett annat avseende där uppfattningar kan bedömas 

vara mera utvecklade eller omfattande än andra uppfattningar inom samma kategorisystem. 

Här sker bedömningen utifrån ett inre kriterium. Alexandersson liknar dessa uppfattningar vid 

”kinesiska askar, den första ryms inom den andra som ryms inom den tredje.”
89

 

Uppfattningarna kan bygga vidare på varandra eller vara varandras förutsättningar. Kriterium 

för rangordning skall återfinnas inom utfallsrummet.
90

 

3.2 Litteratursökning och källkritik 

När vi hade valt ämne och inriktning för vår uppsats så sökte vi efter uppsatser med liknande 

problemformulering i olika databaser. Vi har även använt bibliotekskataloger och sökmotorer. 

Våra sökord har varit läslust, invandrar*, skolbibliotek*, annat modersmål, mångkultur*, 

flerspråkighet samt skapa läslust. Vi har främst sökt med fritextsökning och 

ämnesordssökning, inte med booleska operatorer.  

 

De databaser vi sökt inom är BADA, vi har även använt Universitet och högskolebiblioteks 

kataloger, stadsbibliotekskataloger, söksajten www.uppsatser.se, samt LIBRIS. Sökmotorn vi 

använt är Google. Vi har också läst litteraturlistor i de sökresultat vi fått fram, för att få 

ytterligare tips på litteratur som vi inte hittat via våra sökningar. 
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Våra sökningar har genererat en oändlig mängd litteratur, och vi har försökt att vara kritiskt 

granskande i läsningen av texterna för att kunna välja ut den litteratur som slutligen används i 

vår uppsats. 

 

3.3 Metod för empirinsamling 

När vi började skriva vår uppsats så var vår tanke att intervjua elever som var 9-12 år, då den 

åldern kallas för ”slukaråldern”, det vill säga att eleverna i den åldern överlag läser mycket 

och gärna. Under vårt arbete och vår inläsning av innanförskap så insåg vi att begreppet 

innanförskap är svårförståeligt och komplext och ändrade därför ålder på våra respondenter 

till elever i årskurs 6-9 då vi upplever att de kan ha möjlighet att förstå, reflektera och förklara 

sina tankar om innanförskap. 

 

För att besvara våra frågeställningar så har vi använt oss av kvalitativa intervjuer av 

skolbibliotekarier och elever, då vi anser att den kvalitativa intervjuns form passar bra till den 

sortens öppna frågor, där informantens subjektiva upplevelse spelar en central roll.  

 

Vi upplever att den kvalitativa intervjun är den metod som ger bäst informationsutfall både 

hos skolbibliotekarierna och hos eleverna, då det finns möjlighet att förtydliga frågor och 

ställa om dem för att undvika missförstånd.  Vi tycker även att kvalitativa intervjuer är 

användbara eftersom att de syftar till att undersöka personers sociala verklighet, samt hur 

personerna ifråga tänker och känner kring olika fenomen, vilket är syftet med denna uppsats.
91

 

 

Fenomenen är i vårt fall skolbibliotekariens arbete med att stimulera elever med annat 

modersmål än svenska till läslust samt hur bibliotekarien tänker att skolbiblioteket och 

läslusten kan främja innanförskap. Vi undersökte också hur elevernas verklighet yttrar sig i 

upplevelserna av läslust, hur de upplever skolbibliotekariens arbete och hur de upplever att 

skolbiblioteket kan främja innanförskap.  

 

Vi har genomfört intervjuer med samma frågor till alla respondenterna, utan svarsalternativ. 

Frågorna är av öppen karaktär och det är respondentens upplevelse samt berättelse som är det 

centrala och som sedermera ska analyseras, därför har vi valt att inte ha färdiga 

svarsalternativ. Trost förespråkar användandet av intervjuguide med olika ämnesområden 

framför användandet av färdiga frågor, eftersom att det är respondentens val av ingångar som 

ska styra.
92

 Bryman menar å andra sidan att intervjufrågorna visst kan formuleras, men det är 

viktigt att frågorna inte formuleras för specifikt.
93

 Vi har valt att använda oss av kvalitativ 

intervju i vår undersökning, då den kvalitativa intervjun lämpar sig för undersökningar av 

tolkande karaktär, det vill säga i undersökningar som vill veta hur respondenternas 

upplevelser och förståelse av sin verklighet är. Den kvalitativa intervjun baseras på öppna 

frågor och samspelet mellan intervjuaren och respondenten är vitalt. I och med att forskaren 

inte är utbytbar i en kvalitativ intervju och att en upprepad intervju inte ger samma resultat så 

kan den kvalitativa intervjun inte göra anspråk på att ha reliabilitet.
94
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Vi var båda närvarande på samtliga intervjuer, en av oss ledde intervjun och den andre 

antecknade. Vi spelade in intervjuerna, vilket Bryman förordar, annars kan speciella fraser 

och uttryck som kan vara viktiga för analysen gå förlorade.
95

 

Det finns olika benämningar på kvalitativa intervjuer, vilket kan skapa förvirring i 

begreppsklarheten.
96

 Denna form av intervju kallas av Bryman semi-strukturerad intervju.
97

 

Trost vill benämna denna form av intervju informell eller helt enkelt bara kvalitativ intervju.
98

 

 

Många av de kvalitativa metoderna har problem med trovärdighetsaspekter som tillmäts stor 

betydelse när det gäller kvantitativa metoder såsom reliabilitet och validitet. I en kvalitativ 

studie är forskarens förförståelse och tolkning dessutom så central att objektivitet är omöjligt. 

Kvalitativa studier får ofta kritik för att forskningen är för subjektiv, att forskningen brister i 

”transparens” bland annat i urvalet, och att det är svårt att generalisera utifrån kvalitativa 

resultat.
99

 Widerberg menar att för att ändå göra en kvalitativ studie trovärdig så måste 

forskaren hela tiden motivera och analysera sina val, så att läsaren kan följa forskarens 

tankegångar, och på så sätt själv avgöra trovärdigheten på forskningen och 

kunskapsanspråken som ställs.
100

 Det har utarbetats trovärdighetsaspekter för kvalitativa 

studier som kan sägas motsvara den för kvantitativa studier. Dessa kriterier är dependability 

(pålitlighet), credability, (trovärdighet), transferability (överförbarhet) och confirmability 

(bekräftbarhet).
101

 

 

Alexandersson diskuterar trovärdighet (reliabilitet) inom olika forskningstraditioner. När det 

gäller fenomenografin så handlar frågorna om reliabilitet, noggrannhet och giltighet om 

huruvida beskrivningskategorierna representerar de uppfattningar som intervjupersonerna 

framkommit med i sina utsagor. Alexandersson menar att en utomstående person kan granska 

intervjumaterialet för att undersöka om beskrivningskategorierna går att återfinna i 

datamaterialet. Denna granskning visar på om forskaren har gjort en riktig tolkning av 

utsagorna. En utomstående person kan dessutom genomföra en egen analys av det insamlade 

materialet och jämföra med forskarens. Forskaren kan visa citat ur intervjumaterialet och 

därmed få belägg för beskrivningskategorierna. Det är enligt Alexandersson orimligt att en 

forskare skall citera hela intervjuer. Därför måste forskaren kunna välja ut ett representativt 

urval.
102

 Vi har i vår studie valt att redovisa ett antal citat för varje kategori, för att ge 

möjlighet till läsaren att själv bedöma våra tolkningar av utsagorna. Citaten har valts efter 

noggrann genomlyssning av inspelningarna av intervjuerna och genomläsning av de 

transkriberade intervjuerna, samt diskussioner om vilka citat som är relevanta för varje 

kategori. Vi tror att det skulle vara möjligt att en utomstående person kan komma fram till ett 

liknande resultat, vid en granskning av vår studie. 

 

Vår studies resultat är endast helt giltig på de två skolor där vi har genomfört våra intervjuer, 

men kan appliceras på andra likande frågeställningar och forskningsmiljöer. Vårt resultat kan 

ligga till grund för liknande eller fortsatta studier avseende läslust hos elever med svenska 

som andraspråk. Därigenom kan vår studie göra anspråk på giltighet och användbarhet. 
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3.3.1 Urval och kontakt 

Vi har av praktiska skäl valt två skolor som ligger nära våra respektive bostadsorter, där vi 

dessutom vet att skolbibliotekarierna arbetar aktivt med just läslust. Båda skolorna har 

dessutom en stor andel elever med svenska som andraspråk. En av oss har varit på 

studiebesök på båda skolorna i högskolekursen Skolbibliotek I, och när vi valde skolor för vår 

undersökning så föll det sig naturligt att välja dessa skolor just eftersom att båda 

skolbiblioteken arbetar aktivt med att skapa läslust hos elever med svenska som andraspråk.  

Vi har omsorgsfullt valt ut de skolor som vi vill studera därför kan vår uppsats även ses som 

fallstudieinspirerad. Det som är specifikt för fallstudien är att den betonar studien av en miljö 

eller en situation, som våra skolor, och att forskaren är intresserad av att belysa unika drag för 

det fallet, i vårt fall skolbibliotekets arbete med läslusten.
103

 

 

Vi tyckte dessutom att det är spännande att se om eleverna upplever skolbibliotekariens 

arbete, eller om det ses som självklart.  Vi resonerade om att välja en av dessa skolor och en 

där läslustarbetet inte är uttalat och göra en jämförande studie, men kom fram till att läslust är 

ett så abstrakt begrepp och kan i och med det vara svårt att formulera. Vi har genomfört vår 

studie med elever som har svenska som andraspråk, så vi resonerade som så att de elever som 

redan tidigt har arbetat med och i biblioteket skulle ha större möjligheter att svara på och 

resonera kring våra frågor och frågeställningar. Vårt syfte var att intervjua elever om deras 

upplevelser av läslust, vilket förutsätter att det är läsande elever som vi intervjuat. 

 

Vi tog i början av höstterminen kontakt med rektorerna på båda skolorna först via mail, se 

bilaga 1, och efter några dagar med ett uppföljande telefonsamtal. Detta gav oss tillfälle att 

förklara vilka vi är, vad vår uppsats har för syfte, och hur vi tänkt lägga upp intervjuerna med 

eleverna. Vi var mycket noga med att poängtera att vi önskade att våra intervjuer skulle 

påverka skolarbetet så lite som möjligt för eleverna. Vi bad rektorerna att de skulle ta kontakt 

med en klasslärare, bilaga 2, på vardera skolan som kunde tänka sig att vara oss behjälpliga i 

valet av elever till våra intervjuer. Vi bad även om hjälp med att lämna ut 

intervjugodkännandet, bilaga 3, till de berörda lärarna, för vidare distribution till eleverna, och 

föräldrarna. Vi valde medvetet en tämligen kort svarstid, 1 vecka, för att inte brevet skulle bli 

liggande och bortglömt. Den ena rektorn hänvisade vänligt men bestämt till 

skolbibliotekarien, vilken enligt rektorns mening skulle ha en större insikt i vilka elever som 

skulle passa för vår studie. Den andre rektorn bad att få återkomma med kontaktuppgifter till 

den lärare som visade intresse för vår undersökning, så att vi kunde diskutera tid med mera 

direkt med berörd lärare. 

 

Även skolbibliotekarierna kontaktades först via mail, bilaga 4, och sedan med ett uppföljande 

telefonsamtal, där detaljerna kring intervjusituationen och vårt arbete presenterades, och tid 

för genomförandet bokades. 

 

Vårt urval består utav två skolbibliotekarier, som vi har valt utifrån att de arbetar på skolor 

med en stor andel elever med invandrarbakgrund, och att de aktivt arbetar läsfrämjande. 

Urvalet av elever består av fyra elever på varje skola. Skolorna ifråga är en F-9 skola samt en 

F-6 skola.  Vi har valt att låta klassföreståndaren på skola B att hjälpa oss att välja de elever 

som kommer att bli intervjuade. På skola A var det dock skolbibliotekarien som valde ut 

eleverna. 
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Om en undersökning syftar till att få kunskap om många olika uppfattningar om ett fenomen, 

så ska det vara stor variation på respondenterna. Om syftet med undersökningen är att få en 

större förståelse för ett specifikt fenomen, så bör respondenterna utgöra en homogen grupp. 

Vi är i denna undersökning intresserade av att få olika uppfattningar av fenomenet läslust och 

hur skolbiblioteket kan främja läslusten. Vi har därför valt en tämligen heterogen grupp för 

empiriinsamlingen i vår uppsats. Eleverna är från olika skolor, de är av olika kön och i olika 

åldrar. 

 

Våra kriterier för skolbibliotekarierna var således att skolan ska ha ett stort antal elever med 

annat modersmål än svenska, och skolbibliotekarierna ska arbeta aktivt med läsfrämjande 

aktiviteter. 

Kriterierna för eleverna var att det ska vara lika många flickor som pojkar, de ska gå i  

årskurs 6-9, ha ett annat modersmål än svenska och de ska ha anmält intresse för att vara med 

i vår undersökning. 

 

3.3.2 Intervjuernas genomförande 

När vi bokade tid för intervjuer, kom frågan upp om eleverna kunde få tillgång till vår 

intervjuguide innan intervjun, för att förbereda sig. Detta skapade frågor såsom hur denna 

förkunskap kunde påverka resultatet, kontra fördelen för eleverna, som inte har svenska som 

modersmål, som i lugn och ro fick möjlighet att förbereda sig och därigenom skapa ett 

gynnsammare intervjuklimat. Vägen vi valde blev en mellanväg, där eleverna fick möjlighet 

att förbereda sig utifrån en information om vilka områden som våra frågor berör, samt att vi 

uppmanade eleverna att konkretisera sina svar med hjälp av exempel såväl positiva som 

negativa. (Bilaga 5) 

 

Vi önskade att intervjuerna skulle ske på respektive skola, gärna i ett avskilt rum för att få 

eleverna att känna sig så ostörda som möjligt. Det är en viktig förutsättning för en bra 

intervju, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson.
104

 En annan viktig faktor är att 

intervjuaren och den intervjuade får en bra kontakt, och eftersom att vi inte har träffat våra 

respondenter innan, så tycker vi att genom att låta skolbibliotekarien, som har en god relation 

till eleverna, berätta för dem om vad vi kommer att fråga om har gjort ett försök att minska 

nervositeten inför intervjun.
105

 

 

Vi har valt att genomföra enskilda intervjuer eftersom att vi är intresserade av hur eleven 

uppfattar fenomenet läslust, begreppet innanförskap och hur läslust och skolbibliotek kan 

skapa innanförskap.
106

 Vi ville även att eleverna ska uppleva att deras åsikter är värdefulla 

och att de har möjlighet att påverka skolbibliotekets verksamhet i framtiden. Då är det viktigt 

att eleverna känner att de kan uttrycka sig utan att någon annan värderar deras åsikter. 

 

Under intervjutillfällena så medverkade vi båda två, en som intervjuade medan den andre 

hanterade inspelningsmediet och antecknade. Vi hade på förhand bestämt att om någon elev 

tyckte att det var ”för mycket” med två intervjuare, så skulle det fungera att genomföra 

intervjun med en av oss.  
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De båda skolorna har vi valt att kalla skola A och skola B.   

Skolbibliotekariernas yttersta verktyg för att forma skolbibliotekets arbete är arbetsplanerna 

som utarbetas på varje skolbibliotek. I arbetsplanen skrivs målen för skolbibliotekens 

verksamhet ner och utvärderas varje år. Resultaten redovisas sedan i kvalitetsredovisningen 

för varje skola, vilket är ett instrument för att se hur väl man nått målen i arbetsplanen. För att 

undvika identifiering av de skolor som vi har inhämtat vår empiri på, så gör vi en 

sammanfattning av båda skolornas arbetsplaner och kvalitetsredovisning. Vi kan inte heller 

ange källhänvisning eller fotnoter, eftersom att det avslöjar vilka skolor vi har genomfört våra 

intervjuer på. Många mål är likartade på de båda skolbiblioteken, men det finns också 

skillnader. Bibliotekens verksamhet utgår ifrån tre områden; nämligen läslust, 

informationshantering och kultur. Av dessa tre är det läslusten och det som av olika 

anledningar påverkar den som vi är mest intresserade av. 

 

Likheter 

 Vilja och lust att läsa poängteras 

 Eleverna är delaktiga vid beställning och ibland vid inköp av litteratur till biblioteket 

 En god grund i bibliotekskunskap tidigt, bland annat var biblioteket är beläget och 

vem som arbetar där.  

 Fokus läggs på att det är gratis att låna och hur böckerna ska hanteras. 

 Ett stort antal böcker och litteratur på ett flertal olika språk 

 Språkutvecklingen är en stor del i bibliotekens arbete 

 Arbetet med många olika former av text 

Skillnader 

 Hylluppställning: Den ena skolan placerar sina böcker i en tematisk hylluppställning 

för att det är mer användarvänligt och i linje med skolans genrepedagogiska tänkande 

medan den andra skolan placerar böckerna enligt SAB – systemet
107

  för att eleverna 

ska känna igen sig i systemet på andra bibliotek. 

Skola A har ungefär 450 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skola A har eleverna 

medverkat till skolbibliotekets fysiska utformning. Då eleverna tyckte att SAB-systemet var 

alldeles för krångligt så har bokbeståndet istället byggts upp kring olika kategorier. Eleverna 

har även fått vara med och skapa läsplatser i sitt bibliotek och utsmycka biblioteket med bland 

annat fotografier som eleverna själva har tagit. På skola A anser skolbibliotekarien att 

bokrecensioner kan vara läslustdödande och därför får eleverna följa upp sin läsning på andra 

sätt, till exempel genom att göra små filmer eller digitala boktips. 

 

På skola A fick vi tillgång till skolbibliotekariens kontor, eftersom det skulle vara aktiviteter i 

biblioteket som skulle vara störande för intervjusituationen. Dessa blev dock inställda med 

kort varsel, så de tre sista intervjuerna gjordes i en läsalkov ute i biblioteket, där luftflödet var 

bättre och det inte blev så varmt och trångt. Kerstin, som är skolbibliotekarie på skola A, 

upplevde att brevet till föräldrarna för godkännandet av deltagandet i intervjuerna var för 

språkligt avancerat, och bad oss att skriva om det på ett mer lättförståeligt språk, bilaga 6, för 

godkännande i efterhand. Detta förfarande ställer en del etiska frågor, men efter ett 

resonemang med Kerstin, som föräldrarna har ett stort förtroende för, så beslutade vi oss för 

att genomföra intervjuerna, och om någon förälder inte gav samtycke i efterhand, så skulle 

den/de intervjuerna förstöras och inte användas i uppsatsen. Om bortfallet blev för stort, så 

fick vi överväga möjligheten att genomföra ytterligare intervjuer. 
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På skola B går ungefär 270 elever från förskoleklass till årskurs 6. En stor del av 

undervisningen på skola B kretsar kring skolbiblioteket. Biblioteket är uppbyggt som ett 

”riktigt” bibliotek, med katalogisering och där används SAB-systemet för 

klassificeringskoder. Varje elev på skola B får en genomgång av bibliotekets uppbyggnad, 

informationssökning, källkritik och bibliotekslån. Eleverna får själva sköta sina boklån. 

Skolbibliotekarien menar att bibliotekets uppbyggnad förbereder eleverna inför hur 

verkligheten ser ut då de besöker till exempel ett stadsbibliotek. På skola B arbetas det mycket 

med bokrecensioner. Skönlitteratur används i de flesta ämnen framför traditionella läromedel.   

 

På skola B var biblioteket stängt vid den tidpunkt då vi genomförde intervjuerna och vi kunde 

sitta ute i biblioteket utan störningar. 

 

Eftersom att vår tanke var att en av oss skulle genomföra intervjun och den andre anteckna 

och lyssna, så placerade vi oss så att den som ledde intervjun satt mitt emot den elev som 

intervjuades för att kunna ha ögonkontakt under intervjun. 

 

Vi inledde varje intervju med att tacka för att vi fick uppta elevens tid och betonade att deras 

medverkan är viktig för att vi ska kunna slutföra denna magisteruppsats. Vi berättade även att 

de skulle vara anonyma och förklarade att det betyder att vi ändrar deras namn och att vi inte 

skriver vilken skola de går på. Vi poängterade även att bara vi och vår handledare kommer att 

ha tillgång till intervjuerna. En elev undrade hur vi valde namn, och när vi berättade att vi inte 

bestämt det än, föreslog han att vi kunde använda hans andranamn. När intervjun var avslutad 

tackade vi återigen för att vi fått lov att genomföra intervjun. Vi lovade även att de skulle få 

varsitt ett exemplar av uppsatsen när den är klar.
108

 

 

När intervjuerna väl var avklarade och transkriberingsarbetet tog sin start, så upptäckte vi att, 

trots att vi under intervjutillfället var mycket nöjda över hur intervjuerna genomförts så kunde 

vissa frågor ha utvecklats betydligt mer. Det är en inte helt ovanlig upptäckt hos ovana 

intervjuare, och enda sättet att få en riktig kompetens i att intervjua barn är att genomföra 

många intervjuer.
109

  

 

Inför intervjuerna hade vi studerat in intervjuguiderna, så att vi inte skulle behöva läsa 

innantill. Trots det så infann sig en viss nervositet, vilket säkert påverkade vårt sätt att följa 

upp frågorna och utveckla elevernas svar. En av oss är förskollärare och har genomfört ett 

flertal barnintervjuer genom åren, men det är stor skillnad på att känna barnen som intervjuas 

och att inte göra det. Även eleverna påverkas om det är en för dem känd person som 

intervjuar dem, eller som nu, två helt okända personer. Fördelen med att vi inte är kända av 

eleverna är att de kanske inte ”anpassar” svaren för att göra oss nöjda, utan svarar helt ärligt. 

 

I själva intervjusituationerna så upplevde vi allt från elever som på frågan om de var nervösa 

eller spända inför intervjusituationen svarade nekande och vars kroppsspråk bekräftade det 

uttalade, till de elever som utstrålade påtaglig nervositet och delvis bekräftade detta verbalt. 

Kroppsspråket varierade från att sitta bekvämt i stolen till att sitta främst på stolskanten. 

Svaren på våra frågor varierade mellan enstaka konkreta ord och meningar till längre 

resonemang. De elever som uttryckt att de inte var spända eller nervösa svarade snabbt och 

tydligt utan tveksamhet medan de elever som uttryckt eller upplevdes som mer spända och 

nervösa tvekade och sa ”jag vet inte” i större utsträckning än de föregående. Något som vi 
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noterat när vi transkriberat intervjuerna är att när vi märkt att eleven inte riktigt har förstått 

innebörden i frågan, så har vi omedvetet formulerat om frågan till en ja eller nej fråga. Detta 

skedde framför allt i intervjusituationerna med de yngre eleverna, då de äldre eleverna på det 

hela taget hade lättare för att uttrycka sig. 

 

3.3.3 Bandinspelning och transkription 

Vi har valt att spela in samtliga intervjuer, vilket förordas av bland annat Doverborg och 

Pramling Samuelsson och Trost. Detta förfarande möjliggör en noggrann analys, då hela 

intervjun med respondentens alla nyanser är möjliga att återkomma till. Doverborg och 

Pramling Samuelsson menar dock att det är bra att komplettera med anteckningar, då det är 

möjligt att beskriva respondentens kroppsspråk, mimik och röstläge.
110

 Trots att vi testat 

inspelningsmediet med provinspelning och avlyssning innan intervjutillfällena så blev det 

svårt att höra vad intervjupersonen säger vid ett par tillfällen. Vi upplever dock inte att detta 

påverkar analysmöjligheterna, då det är enstaka ord som fallit bort och inte hela 

intervjuavsnitt. 

 

3.3.4 Etiska principer 

Bryman beskriver fyra av de etiska principer som gäller för svensk forskning. De fyra är: 

 Informationskravet det vill säga, vilket syfte undersökningen har och att 

respondenterna har rätt att ändra sig angående sin medverkan 

 Samtyckeskravet, här är det viktigt att även få elevernas föräldrars samtycke 

 Konfidentialitetskravet innebär att det inte ska var möjligt att identifiera 

respondenterna 

 Nyttjandekravet säkerställer att uppgifterna inte används till något annat ändamål än 

den uppgivna undersökningen
111

 

Trost lägger till ytterligare en aspekt, nämligen tystnadsplikten.
112

 

 

Eftersom vi önskar att vår studie blir trovärdig, så kommer vi att informera våra respondenter 

om dessa etiska principer. För att garantera konfidentialitetskravet så har vi givit alla 

respondenter fingerade namn utifrån Astrid Lindgrens karaktärer, och inte uppgivit skolornas 

egentliga namn eller ort. 

 

Vi har även, i de fall där vi vill citera våra respondenter skrivit ut citaten i skriftspråk, inte i 

talspråk, för att ytterligare försvåra identifikation. Detta förfarande förordas av Trost, inte bara 

ur identifikationssynvinkel, utan även för att respondenterna inte ska känna sig nedvärderade 

om talspråket inte är korrekt.
113

 Vi benämner våra respondenter eleverna respektive 

skolbibliotekarierna för att undvika förväxlingar. 

 

För vår undersöknings del, så har vi tillfrågat de två tilltänkta skolbibliotekarierna, eleverna 

och framförallt elevernas föräldrar. Vi har även informerat rektorerna på skolorna, och 

klasslärarna för de tänkta elevernas klasser, så att vi har haft möjlighet att genomföra 
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intervjuerna under skoltid, gärna på skolan. Då är det viktigt att bestämma tidsplanen 

tillsammans med lärarna, så att våra intervjuer inte inkräktar för mycket på skolarbetet. 

 

3.3.5 Hinder 

I efterhand har vi reflekterat kring våra intervjuer och är medvetna att vissa saker kan ses som 

hinder och kunde ha utförts på ett bättre sätt.  Att eleverna var okända för oss kan ha både för 

– och nackdelar. En nackdel kan vara att de kände sig nervösa och osäkra i vårt sällskap, att 

de helt enkelt inte var bekväma med hela situationen.  

Som fördel kan räknas att de inte känner sig tvingade att svara ”rätt” för att inte såra, vilket 

kan vara känsligt om personen som intervjuar är känd och omtyckt av den som intervjuas. 

 

 En annan aspekt som kan ses som ett hinder är att våra intervjuer blev ganska hastigt 

beslutade, så vi hade dessvärre ingen tidsmässig möjlighet att genomföra några 

provintervjuer. I efterhand så har vi insett att en provintervju skulle ha underlättat hela 

intervjusituationen. Då en av oss uppsatsförfattare inte har någon erfarenhet alls av varken 

arbete eller intervjuer med barn så märkte vi att samtalet i vissa lägen avstannade något.  

 

Vi upplevde även en stor skillnad i hur eleverna kunde uttrycka sig och hur väl de svarade på 

våra frågor. Eleverna som gick i årskurs 6 hade svårare att förstå våra frågor och formulera 

sina egna tankar, skillnaden mot de elever som gick på högstadiet var markant. Detta har fått 

oss att undra om det inte hade varit bättre om vi enbart hade genomfört intervjuer med elever i 

högstadieåldern. Det hade kanske till och med varit en fördel om vi hade genomför intervjuer 

där alla elever hade samma ålder.  
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4 Resultat  

I detta kapitel redovisar vi vår empiri. Det innebär helt enkelt att vi redovisar vad våra 

informanter har svarat under våra intervjuer. I den första delen redovisar vi elevintervjuerna 

och i den andra delen redovisar vi intervjuerna med skolbibliotekarierna. För att tydliggöra 

våra tankar så kommer vi att citera elever och bibliotekarier. 

 

Vår intervjuguide innehöll fler frågor, dock känner vi att följande beskrivningskategorier är 

själva essensen av vår empiri. Vi började vårt arbete kring empirin med att transkribera 

samtliga intervjuer, varpå vi noggrant läste igenom de utskrivna texterna, för att få ett 

helhetsintryck av empirin. När vi sedan påbörjade vårt arbete med resultatredovisningen så 

var det åtta beskrivningskategorier som framträdde tydligast och vi kunde skönja ett mönster 

hos både elevernas och skolbibliotekariernas utsagor. Från början fann vi nio olika 

beskrivningskategorier, men efter ytterligare läsning och reflektion fann vi att två av 

kategorierna kunde slås ihop och därmed bildades beskrivningskategorin val av litteratur.  

 

Staffan Larsson skriver i Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi att det krävs läsning och 

reflektion i flera omgångar och att det gäller att inte nöja sig med de resultat som först 

framkommer. Istället skall de kategorier som framkommit återigen studeras på ett kritiskt sätt. 

Denna kritiska granskning gör att nya dimensioner i svaren, vilka kräver att nya kategorier 

upptäcks om måste formuleras om. Larsson skriver vidare att ”kärnan i analysen, det 

fungerande verktyget – är jämförelsen mellan olika svar.”
114

  

 

Vi redovisar intervjuerna utifrån följande områden läslust, läsupplevelse, läsplats, val av 

litteratur, högläsning och framtida läslust, läslust och skolresultat samt läslust, skolbibliotek 

och innanförskap. Vi har valt att redovisa resultatet i dessa åtta olika delar, vilka vi 

fortsättningsvis benämner beskrivningskategorier, vilka utkristalliserade sig ur vår empiri.  

4.1 Eleverna 

Vi har intervjuat åtta stycken elever i år 6-9, tre pojkar och fem flickor. Eftersom att vi är 

måna om att eleverna inte ska kunna identifieras, och att vi inte vet hur många elever i samma 

ålder, kön och ursprung som går på respektive skola, så har vi valt att namnge elever och 

skolbibliotekarier med fiktiva namn utifrån Astrid Lindgrens karaktärer. Eleverna har samma 

namn i alla citat.  

På skola A går Britta, Lisa, Anna och Lasse.  

På skola B går Alfred, Emil, Alma och Ida. 

Skolbibliotekarierna har vi gett namnen Kerstin och Lina. 

4.1.1 Läslust 

I detta avsnitt vill vi belysa elevernas uppfattning av det abstrakta begreppet läslust. 

 

På frågan Vad betyder läslust för dig? så är det första spontana svaret för de flesta eleverna 

det konkreta: att läsa böcker. 
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 När svaren utvecklas så nämns lusten att läsa, vikten av att förstå det man läser, hur man 

känner det när man läser, att läsa många böcker, att läsa bra böcker och att läsa olika böcker. 

Några av eleverna nämnde även att läslusten påverkas av vilken läsnivå man är på. En elev 

pratade även om sin LUS
115

-nivå.  

 

Hur man känner när man läser, ja alltså själva innekänslan och vad man tänker om den 

boken. Britta 

 

Vilken läsnivå man är på. Alfred 

 

Läsa många böcker, bra böcker, läsa olika böcker. Lasse 

 

Begreppet känns inte helt självklart för några av eleverna som tvekar och söker stöd hos oss 

för att se om det är detta svaret vi vill ha. De flesta av eleverna uttrycker ändå att de upplever 

att de har läslust och att de läser mycket, vilket kan bero på att känslan för begreppet och 

upplevelsen finns där, men svårigheten ligger i att uttrycka ett så abstrakt ord på ett 

tillfredsställande sätt. 

4.1.2 Läsupplevelse 

I detta avsnitt redovisar vi elevernas upplevelser och känslor kring sin läsning. Flera av 

eleverna berättar med stor inlevelse om sina känslor kring läsningen. Dock har Emil lite svårt 

att sätta ord på sin läsupplevelse. När vi först frågade honom hur han känner då han läser en 

riktigt bra bok så blir svaret kort. Emil säger att han känner ingenting.  Men när vi lite senare 

under intervjun återkommer till samma fråga så svarar han istället. 

 

Jag vill tipsa om den till andra. Emil 

 

På samma fråga har några av de andra lättare att öppna sig för att prata om sin läslust.  

 

Det är en fantastisk känsla. Det är en av mina favoritkänslor. Britta 

 

… alltså läsning är extremt roligt om man får säga så. Jag älskar att läsa. Lisa  

 

Några av eleverna talar om att de har svårt att släppa boken ifrån sig och sluta läsa. Ibland är 

behovet av att läsa så stort att eleverna måste läsa, varje dag, även om boken inte är bra. 

 

… vill inte gå ifrån boken. Alfred 

 

Jag bara läser tills jag måste släppa den liksom. Lisa 

 

Jag måste läsa ut den, jag kan inte sluta läsa den. Alma 

 

Jag känner att jag behöver läsa någonting varje dag även om det inte är bra böcker. Anna 

 

Ett ofta återkommande svar kring frågan hur det känns att läsa en riktigt bra bok är att 

eleverna ser bilder eller en film inuti huvudet.  
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Jag ser bilderna i huvudet när jag läser. Lisa 

 

Det känns som om filmen spelas inuti mig. Jag kan bara se hur de gör och hur de går och 

hur… Ja exempel hur länge ett fall och hur… alltså jag vet inte. Men jag vill spela in filmen i 

själva hjärnan och se filmen när jag läser en bok som jag tycker jättemycket om. Jag skulle 

kunna tänka mig att göra en film om den boken. Britta 

 

Jag vill fortsätta och fortsätta, det är som en film. Ida 

 

Även kring frågor om tidsperspektivet runt läsningen är flera av eleverna överens. De tycker 

att tiden går väldigt fort när de läser. 

 

Det känns jättesnabbt. Alltså man… jag lever mig in i boken. Lisa 

 

Man blir nyfiken så man vill läsa klart boken fort. Alma  

 

Britta är däremot av en annan åsikt. När hon läser tycker hon istället att tiden går alldeles för 

långsamt: 

 

”Ja det känns som att det tar lång tid att komma till slutet, jag vill veta vad som händer! Det 

är därför som jag läser så snabbt” Britta 

4.1.3 Läsplats 

När vi frågade eleverna om vad som var viktigt för dem när de ska läsa så svarade alla att det 

ska vara lugnt och tyst. Många av eleverna upplever att det är stökigt att läsa i klassrummet, 

till och med under klassens speciella lästimmar, eller på andra platser i skolan. På frågan om 

var de helst läste så svarade nästan alla att i skolan var biblioteket den bästa platsen att läsa, 

just för att där är lugnt och tyst. På den ena skolan brukar skolbibliotekarien bjuda på te, vilket 

är väldigt uppskattat. 

 

Jag brukar sitta här på biblioteket och läsa… någonstans där det är lugn och ro. Där det inte 

är folk som skriker och stör. Lisa 

 

Helst inne i biblioteket, det är så lugnt och fridfullt här, plus att ibland brukar hon bjuda på 

te. Lasse 

 

Ibland är det stökigt och någon sitter och babblar där. Jag tycker det är skönt att läsa här när 

det är så lugnt. Britta 

 

Däremot har Ida en liten annan åsikt. När hon läser en bok så spelar det ingen större roll 

vilken plats hon befinner sig på eller om det är tyst runtomkring henne.  

 

Men är jag inne i en bok så även om det finns skrik och så omkring så kan jag läsa boken. Då, 

när jag är riktigt inne i en bok då spelar det ingen roll. Ida 

 

När eleverna inte är i skolan så är det egna rummet och sängen favoritplatserna för läsning. 

Gärna med en kopp te eller varm choklad, eleverna vill helt enkelt skapa sig en mysig och 

varm plats för sin läsning.  
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I sängen! Anna 

Varför då? Intervjuaren 

Det är så skönt att sitta under täcket med en kopp varm choklad! Anna 

 

4.1.4 Eleverna och litteraturen 

Våra respondenter går i årskurs 6-9 och på frågan om vad de helst läser så är deckare, skräck, 

kärlek, humor, fantasy och vampyrböcker de genrer som nämns av de flesta elever. Vissa 

tycker även om att läsa realityböcker. De flesta elever nämnde mer än en genre. 

 

”men annars är det reality om man säger så. Det är väl liksom det verkliga livet, sånt som 

kan hända i verkligheten” Lisa 

 

”Fantasy och sådär typ skräck. Och lite humor och sånt som händer på riktigt.” Alfred 

 

Att realityböcker är populära i så unga år förvånade oss lite grann. Vi hade en föreställning 

om att den sortens böcker mer läses av en vuxen publik. 

 

Eleverna har olika sätt att hitta de böcker som de vill läsa. De allra flesta vänder sig till 

skolbibliotekarien. De båda skolbibliotekarierna kan hjälpa de flesta eleverna med att hitta 

passande böcker. Det är tydligt att skolbibliotekarierna känner eleverna väl och att de har god 

kännedom om vilken bok som passar till vilken elev. 

 

Jag säger till Lina att jag vill ha en skräckbok eller deckare så ger hon tips på en bok. Emil 

 

Jag brukar gå till Kerstin. Har du några förslag? Lisa 

 

Det är mest Kerstin som rekommenderar böcker till mig. Som om hon berättar för mig om en 

bok som hon läst så berättar hon kortfattat eller så läser jag på baksidan så hämtar hon den 

och säger att den kommer du kanske tycka om. Och så börjar jag läsa. Britta 

 

Jag brukar fråga Lina, så brukar jag göra. Alma 

 

Jag kommer hit [till skolbiblioteket; vår anm.] varje dag. Anna 

 

Jag får hjälp. Fast ibland hittar jag själv. Ida  

 

Hon [Skolbibliotekarien; vår anm.] hjälper mig hela tiden liksom. Jag frågar hela tiden om 

det finns någon bok hon rekommenderar och så ger hon mig en bok och sånt. Kanske fler till 

och med. Lasse 

 

När eleverna inte vänder sig till sin skolbibliotekarie så är det istället kompisarna som får 

komma med boktips. En elev nämner även att släktingar är bra på att ge boktips. Det är dock 

en elev som inte uppskattar boktipsen lika mycket som andra. 

 

Kompisar också. Om man berättar typ så vad den handlar om och om den är bra. Emil 

 

Jag brukar fråga vänner. Lisa 
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Jag får boktips av vänner och släktingar och så. Anna 

 

Jag gillar att läsa som jag själv har hittat, inte vad andra säger att jag ska läsa. Ida 

 

Förutom att få boktips ifrån skolbibliotekarien, vännerna eller familjen så har ett par av 

eleverna andra sätt att själva hitta böcker som lockar dem att läsa. 

 

Alltså, jag brukar liksom, någon gång har jag hittat någon bok, jag har sett en film som var 

baserad på en bok, så en sann historia. Och då var den på engelska så jag lånade den och ja, 

fastnade liksom. Lisa 

 

Men ibland så går jag runt i hyllorna, jag ser rubrikerna och det verkar vara intressant, då 

läser jag på baksidan och så tar jag den boken. Anna 

 

För det mesta väljer jag från hyllorna om det har kommit någon ny som jag tycker om. Eller 

annars så frågar jag Kerstin. Det är slumpmässigt. Lasse 

 

Det är bara två av eleverna som uppger att de går till stadsbiblioteket eller besöker något 

annat bibliotek, förutom skolbiblioteket. 

 

Jag brukar även gå till det stora biblioteket [stadsbiblioteket; vår anm.] kolla där om jag 

hittar något jag gillar. Lisa 

 

Kerstin arbetar mycket med utåtriktad verksamhet och för att eleverna ska få tillgång till ett 

ännu bredare utbud av litteratur så uppmuntras eleverna att även besöka andra bibliotek, 

däribland stadsbiblioteket.  

 

Och jag går varje vecka till stadsbiblioteket och lånar böcker. Anna 

 

4.1.5 Hur upplever eleverna att skolbibliotekarien arbetar med att 
skapa läslust. 

Alla eleverna var överrens om att bibliotekarierna var väldigt duktiga på att hjälpa dem att 

hitta böcker som de tyckte om, som var lagom svåra att läsa samt att leda dem till 

stadsbiblioteket om den önskade boken inte finns på skolan. Det är elevernas utsagor på det 

arbete som bibliotekarierna gör för att främja deras läslust som vi uppfattar det. Det är kanske 

också det som är tydligast för eleverna. Detta betyder på inget vis att det andra arbetet inte är 

viktigt, utan mer en eloge till kompetenta bibliotekarier som lyckas skapa läslust utan att 

eleverna märker det. Högläsning och bokcirkel var ytterligare saker som kom fram efter lite 

funderande. 

 

… så ger hon mig en bok och sånt, kanske flera till och med, och så brukar jag läsa. Lasse 

  

Om det är skräck hon läser, så vet man hur man ska läsa det högt sedan. Emil 

 

… vi har också bokcirkel, och läser två och två. Alma 

 

Vi upplevde inte att eleverna funderade så mycket på hur deras läslust hade uppstått, för dem 

var den något självklart och obestridligt, inte något som de fått hjälp med. 
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4.1.6 Högläsning och framtida läslust 

Det råder lite delade meningar mellan eleverna huruvida läslusten påverkas av högläsning. Vi 

frågade eleverna om det var någon som läste högt för dem när de var små. Det var dock inte 

alla som hade något minne av att ha att någon läst högt för dem.  

 

Inte vad jag minns. Lisa 

 

När jag var liten? Mamma. Alfred 

 

Nej, jag började läsa för mig själv, min mamma lärde mig läsa när jag var fyra år jag lärde 

mig läsa sådana där lätta böcker. Anna 

 

Jag gillade inte så mycket att någon skulle läsa för mig. Ida 

 

På frågan om högläsning påverkar läslusten så fick vi relativt olika svar. Några av eleverna 

trodde verkligen på att högläsning ökar läslusten medan andra inte uppskattade högläsning. 

De ville istället läsa själva.   

 

Ja det tror jag verkligen. För att när jag var liten så läste min mamma jättemycket för mig 

och det är det jag har, jag ser mig själv i den situationen som hände mig innan så att jag 

tycker det är en jättebra sak och det kommer utveckla oss i svenskan senare. Britta 

 

Ja det gör jag faktiskt, det tror jag mycket på för att när de hör de här orden, då lär de sig 

bättre svenska, de lär sig att läsa, de lär sig att höra och det stärker deras sinne på något sätt. 

Lasse 

 

Tror inte att läslusten påverkas av högläsning. Ida 

 

Nä, jag var typ så, vad heter det [letar efter rätt ord] fundersam. Jag ville typ prova att läsa 

själv och sådant. Alfred 

 

4.1.7 Läslust och skolresultat 

Vi har en tanke om att läslusten kan påverka resultaten i övriga skolämnen också, med tanke 

på att en god läsare ofta har en god läsförståelse, vilket borde ge fördelar åtminstone i SO – 

ämnen, men även i vissa matematikövningar där uppgiften beskrivs i text. Ytterligare en tanke 

är att läslusten kan främja hela lusten att lära sig och lusten att upptäcka världen. 

 

De yngre eleverna var dock tveksamma till detta resonemang, någon höll med att i SO – 

ämnena kunde det vara en koppling och någon menade att de inte läste så mycket i några 

ämnen, utan att det var mest läraren som berättade. De äldre eleverna höll däremot med i vårt 

resonemang och höll med om att förståelsen av texter är mycket viktig i de övriga ämnena. 

 

Jag frågar jättemycket när jag läser, så att, jag frågar vad betyder detta? Eller så slår jag 

upp ordet och kollar vad det betyder. Jag vill fatta allting! Britta 
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Det är det som är så bra med böcker, man pluggar utan att man vet om det, det är det som är 

så smart, ett litet trick. Lasse 

4.1.8 Läslust, skolbibliotek och innanförskap 

Vi frågade eleverna om deras tankar kring begreppet innanförskap och då det inte är ett 

etablerat begrepp så var det svårt att få några svar. De flesta eleverna blev tysta när vi frågade 

om innanförskap. Det var framförallt de yngre eleverna som inte kunde ge något svar alls på 

vår fråga om innanförskap då de inte heller förstod begreppet utanförskap. De äldre eleverna 

gjorde vissa försök att ge oss ett svar. Vi berättade att vi själva inte hade någon riktigt bra 

förklaring på ordet innanförskap och att vi var nyfikna på hur elever uppfattar ordet. 

 

Innanförskap? [tystnad] Nu får jag tänka lite. Är det hur man känner inuti eller? ... Jag tycker 

att det är kunskap inuti sig själv när man läser. Britta 

 

Jag tänker på något som, är det fortfarande om böcker? ...  då tror jag att innanförskap är 

när alla som, om man har en läsgrupp, så hänger de med, inne i gruppen, om man säger att 

man ska läsa från sidan 46 till sidan 80 kan vi säga, så hinner han med, eller hon. Det tror 

jag är innanförskap. Lasse 

 

Innanförskap kan väl vara att man är liksom i det gänget. Om man tänker så att man är 

väldigt populär. Lisa 

 

Vi frågade även Lisa om hon trodde att läslust kan påverka att man känner ett innanförskap 

och känslan av att få vara med. Efter en stund betänketid svarade hon ja på den frågan. 

 

4.2 Skolbibliotekarierna 

Även bibliotekarierna har fått namn från Astrid Lindgrens värld, nämligen Kerstin som 

arbetar på skola A och Lina som arbetar på skola B.   

 

4.2.1 Läslust 

Här presenterar vi både skolbibliotekariernas uppfattning av läslust och hur de arbetar med att 

få eleverna att uppleva läslust. På frågan ”Vad betyder läslust för dig?” så skilde sig 

definitionen lite åt mellan skolbibliotekarierna, från att definiera själva begreppet till att 

definiera vikten av läslust och att förklara att läslusten inte alltid finns i eleverna av sig självt 

och att det därför är oerhört viktigt att skolan, skolbiblioteket eller hemmet hjälper eleven med 

att finna läslust. Läslust kan vara att vilja läsa och läsa ännu mera. Läsandet skall ske av fri 

vilja och inte för att till exempel en lärare eller förälder sagt åt eleven att läsa. På de både 

skolorna går många elever som har växt upp utan någon form av bokkultur alls.   

 

Läslust för mig innebär att man känner att man vill ta en bok, att en bok kan locka … att det 

är inget tvång … nån inre känsla helt enkelt. Lina 

 

Det är viktigt att man har lust att läsa, annars klarar man sig inte. Kerstin 
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… att det kommer självmant, vilket det inte alltid gör i början, utan man måste faktiskt ha 

hjälp till det att få läslust, att ha läslust… För vår del här på skolan så jobbar vi mycket med 

barn som inte överhuvudtaget har någon bokkultur alls, och någon boktradition alls, där 

läslust inte finns som begrepp… Lina 

 

Båda biblioteken arbetar på liknande vis med läslust genom bokprat, högläsning, bokcirklar 

och stafettläsning. Berättande är en framgångsrik metod för att stimulera till läsning och 

bibliotekarierna arbetar mycket med den muntliga traditionen och fokuserar på det vidgade 

textbegreppet. Ytterligare en metod för att skapa läslust är att läsa en bok som blivit film och 

sedan se filmen tillsammans. Även att arbeta i projekt är läslustfrämjande. Eleverna berättar 

delar av boken för varandra, gör en trailer på boken i form av en film eller ett digitalt boktips. 

I arbetet med läslust så fokuserar skolbibliotekarien även på problematiken med texter som 

finns på internet, de flesta texter på internet har LUS18, vilket innebär att elever med lägre 

LUS alltså inte kan tillgodogöra sig texter som hämtas via internet, vilket är oundvikligt när 

det gäller informationshantering. 

 

... informationshantering arbetar vi mycket med. Och för att kunna informationshantera 

måste du kunna läsa texterna du hittar. Och vilja läsa dem. Kerstin 

 

Ett lite annorlunda, men mycket uppskattat, sätt att presentera nya böcker på berättar Lina om. 

Bokprat har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att skapa läslust på. Bokpratet är något som 

påbörjas redan i förskoleklasserna. Då är det skolbibliotekarien som presenterar böckerna. 

Men de har även en tradition av att skolans äldsta elever, de som går i årskurs 6 får presentera 

böcker för de andra eleverna i de yngre årskurserna. 

 

Vi har en tradition på skolan att våra sexor läser de nya böckerna och presenterar dem för 

kamraterna … Därför om man ser en storasyster, storebror eller kompis som går i sexan 

berätta om en bok så skapar det ett annat intresse än om det alltid är jag [bibliotekarien; vår 

anm.] som berättar. Lina 

 

4.2.2 Läsupplevelse 

Skolbiblioteken arbetar med att skapa positiva läsupplevelser genom att erbjuda alternativ till 

skönlitteratur till de elever som behöver det. Alternativ litteratur kan vara faktaböcker, 

ljudböcker, serieböcker och tidskrifter. En annan metod för att skapa en positiv läsupplevelse 

är att erbjuda litteratur på elevens modersmål.  

 

Högläsning och sagostunder är också vägar till att skapa ett intresse för läsning, särskilt hos 

barn som inte har boktraditioner med sig i sina egna kulturer. Skola A har även ett utbrett 

samarbete med dramapedagogen där de arbetar mycket med berättandet. Kerstin tycker inte 

att det är något som har med åldern att göra. Hon anser vidare att vi vuxna kanske är för 

dåliga på att berätta för våra barn. 

 

Skola A medverkar i ett projekt som de kalla för Bokpilotprojektet, vilket innebär ett 

samarbete med tre andra skolor inom samma stad. En grupp elever möter andra elever ifrån de 

andra skolorna. Kerstin pekar på vikten av att lämna huset och att det samtidigt är viktigt att 

de andra skolorna får komma på besök.  
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Vi försöker samverka utåt. Och vi har också bokpiloter där vi samverkar med tre andra 

skolor. Det är också viktigt att andra skolor kommer hit och att vi lämnar huset liksom. 

Kerstin 

 

Både skolorna jobbar mycket med andra typer av texter och att läsupplevelsen inte 

nödvändigtvis behöver vara en skönlitterär bok. Skola B har fått regeringens tillstånd att ladda 

ner böcker på MP3. De jobbar även mycket med Daisy
116

 för att även främja läslusten och 

skapa en läsupplevelse hos elever med läs – och skrivsvårigheter. Skola A anser att det är 

viktigast att eleverna har en text. Om det sedan är en faktabok, seriebok, skönlitterär bok eller 

en dagstidning spelar ingen större roll. 

 

… och lånar ut MP3-spelare så att de barn som har läs – och skrivsvårigheter, eller 

lässvårigheter får möjlighet att på samma villkor ta del av alla bra böcker. Lina 

 

Men jag upplever att lärarna här är väldigt fria. Det är inte så att du måste ha en skönlitterär 

bok. Kerstin 

 

Enligt skolbibliotekarierna så är också högläsning och berättarformen mycket viktigt för 

elevernas läsupplevelse. 

   

Många, många barn som vi har idag, som aldrig har fått en bok högt läst för sig som tycker 

det är en upplevelse. Lina 

 

4.2.3 Läsplats 

Båda skolbiblioteken arbetar mycket med att skapa läsplatser för eleverna. Skola B inryms i 

hus som byggdes redan på 1950-talet och är därför inte anpassad för en mer modern 

undervisning. Hela skolan arbetar dock mycket aktivt med läsning och lässtimulans och 

skapar därmed läsplatser på hela skolan, även i klassrummen. De skapar hörnor med hjälp av 

skärmar, letar skrubbar som inte används och har till och med byggt till. Dessa läsvrår inreds 

sedan med saccosäckar, kuddar, fåtöljer och lampor. Mycket av det material som används är 

sådant som föräldrar och andra kommunala verksamheter skänker bort. På skola B vill man att 

eleverna redan ifrån början skall se biblioteket som en naturlig del av sin utbildning och att de 

skall känna sig lika hemma på andra bibliotek. Därför placeras här böckerna enligt SAB-

systemet.  

 

Den andra skolbibliotekarien arbetar mer inne i själva bibliotekets lokal, med att bygga en 

sagoskog, måla väggarna och att placera böckerna i olika kategorier istället för SAB- systemet 

som eleverna menade var omöjligt att hitta i. Att eleverna får vara med och utforma sitt 

bibliotek och sina läsplatser tror skolbibliotekarie Kerstin bidrar till att biblioteket har väldigt 

lite skadegörelse.  
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Ja, läsmiljö arbetar vi väldigt mycket med för det hör väldigt, väldigt nära ihop med det här 

med läslust och lässtimulans och där arbetar vi tillsammans mina kollegor och jag. … att 

skapa små rum eller små miljöer för läsning. Lina 

 

Ja, det är deras bibliotek. Så de har inrett en sagoskog, de små barnen med hjälp av de stora 

barnen. … de är med och utformar och det är väl därför som att det funkar här inne. Här är 

väldigt mycket besökare och väldigt lite skadegörelse. Kerstin 

  

4.2.4 Val av litteratur 

De båda skolorna arbetar mycket med bokprat för att inspirera till läslust och hjälpa eleverna 

att hitta rätt böcker.  

 

Biblioteket måste vara helt integrerat. Och barnen ser att det hela tiden finns en koppling 

mellan det vi gör här och det de gör i klassen så blir inte det gapet så stort. Kerstin 

 

Vi har stor frihet för barnen att själva välja utifrån intresse. Lina 

 

Vilken typ av text eleverna läser är inte det väsentliga. Bibliotekarierna pratar om att det 

viktigaste är att de har en text att läsa och inte huruvida det är skönlitteratur eller inte. Att läsa 

skall hela tiden vara en del av elevernas vardag. 

 

Sedan finns det alltid barn som inte är så intresserade av att läsa sköntlitteratur. Då får man 

testa andra texttyper. … Det är inte det att du måste ha en skönlitterär bok, du kan ha en 

dragon ball, du kan ha en manga, du kan ha en animé, du kan ha en Metro. Alltså, bara du 

har en form av text. Kerstin 

 

4.2.5 Högläsning och framtida läslust 

Då eleverna upplever en viss tveksamhet kring högläsning och huruvida högläsning kan skapa 

framtida läslust, så har skolbibliotekarierna en helt annan åsikt. För skolbibliotekarierna så är 

högläsning något mycket viktigt.  

 

”Jag tror jättemycket på högläsning och jättemycket på berättande” Kerstin 

 

”Ett sätt som lärarna här jobbar med läslust är att läsa högt, att vi läser högt väldigt mycket. 

… Vi kan läsa en bok högt och sen se filmen för att fördjupa och ge känslor på olika sätt. … 

Att få se höra en bok högläst och sedan se filmen, har satt igång en hel del barn, framförallt 

pojkar.” Lina 

 

Kerstin tycker att de på skolan jobbar mycket med högläsning och berättande. Men samtidigt 

så anser hon att de jobbar för lite med detta, att det där med högläsning och berättande inte har 

något med ålder att göra. Kerstin säger att vuxna överlag ägnar alldeles för lite tid åt att 

berätta för barn. Skola A har ett nära samarbete med dramapedagogen. 

 

Vi jobbar mycket, för lite. Men vi försöker. … Och jag tycker att man ska jobba med det 

[berättandet; vår anm.] ännu mer. Och [Namn] som är dramapedagog jobbar också mycket 
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med berättande. Det har inte med åldern att göra alls, tycker jag. Vi kanske är får dåliga på 

att berätta. Kerstin 

4.2.6 Läslust och skolresultat 

På frågan om de upplever att elever med läslust även når bättre resultat i andra ämnen så var 

skolbibliotekarierna överens att läslusten ligger till grund för förståelsen av texter, vilket ger 

resultat i andra ämnen. Dock så är det inte bara läsförståelsen som krävs ibland annat SO 

ämnen, utan även förmågan att reflektera, analysera och sammanfatta, vilket kräver goda 

kunskaper i svenska. Där kan elever med svenska som andraspråk ha problem. Det räcker inte 

med att de har en god läsförståelse, för retorik, reflektion och diskussion har de inte 

tillräckliga svenskkunskaper för att obehindrat klara av. 

 

… det är så, det är vetenskapligt belagt idag, att om man har en god läsnivå, så har man det 

lättare att klara sin skolgång, så är det. Lina 

 

Sen ska du vidare till SO:n. Där kräver språket att du ska kunna reflektera och diskutera och 

det är mycket svårare. Kerstin 

 

Men vi har jätteambitiösa svenska som andraspråkelever som fallerar i SO, även om de har 

ett jättedriv att läsa. Det är mycket svårare att jobba med SO texter, upplever jag. Kerstin 

 

4.2.7 Läslust, skolbibliotek och innanförskap 

Varken Lina eller Kerstin hade tidigare hört begreppet innanförskap. Båda 

skolbibliotekarierna har dock många tankar kring vad innanförskap kan betyda.  

 

För mig är det innanförskap att man är med, att man känner att jag gör samma sak som de 

andra fast jag läser på min nivå eller jag får litteratur på min nivå, eller som jag klarar av.  

Lina 

 

Skolbibliotekarien Lina pratar mycket om de förberedelseklasser som finns för skolans 

nyanlända barn. Eleverna slussas direkt in i skolbiblioteket, där samtliga elever får befinna sig 

på tillexempel lunchrasten. Skolbiblioteket blir således ett första möte med de andra eleverna 

på skolan och en naturlig mötesplats. Samtidigt blir litteraturen en del av språkinlärningen för 

de nya eleverna.  

 

Det kan börja så enkelt som att man börjar spela schack med nån och på det sättet få en att 

känna sig att man faktiskt är inne här i skolan, och jag tror att biblioteket, framförallt 

skolbiblioteket har en jättestor och viktig funktion att integrera barnen och att det finns en 

mötesplats. Lina 

 

Flera av eleverna på skolan är vad Kerstin kallar för ”Icke – språkiga”. Med icke – språkiga 

elever så menar Kerstin att det är elever som är födda i Sverige och som har föräldrar som inte 

har svenska som sitt modersmål. I hemmet pratar de sitt modersmål och i skolan har de 

modersmålsundervisning. Men ju äldre de blir, desto svårare har de att prata sitt modersmål. 

Samtidigt så är också svenskan ett svagt språk. Kerstin jämför dessa svenskfödda elever med 

de elever som kommer nyanlända till Sverige. Dessa elever har ett starkt modersmål och de är 
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snabba med att lära sig svenska. Resultatet blir att de har två starka språk medan de elever 

som är födda i Sverige har två svaga språk. 

 

De får två starka språk medan de andra får två svaga. Och det är förfärligt. Det är därför 

som de har så svag LUS på högstadiet. Kerstin 

 

Både Lina och Kerstin pratar om att just läskunnigheten är en viktig aspekt när det gäller att 

känna ett innanförskap. Kerstin berättar om hur många av elevernas föräldrar är analfabeter 

och att föräldrarna blir beroende av sina barn för att kunna hantera texter. Läslusten är ett 

viktigt driv för eleverna när det gäller att förstå.  

 

… är du en god läsare och kan reflektera och man kan då nå den[förståelsen;vår anm], då 

klarar du gymnasiet bättre och kan gå på högskolan om du vill. Det är väl ett innanförskap, 

indirekt. Kerstin 

 

Det gäller att vara en god läsare för att kunna hantera alla texter som finns överallt. Kerstin 

beskriver också informationskompetens med att det är ett redskap som leder till innanförskap. 

Hon påpekar även att skolbiblioteket har en tydlig pedagogisk roll och att skolbiblioteket och 

skolan tillsammans har en viktig roll när det gäller att skapa innanförskap.  

 

Jag tror att skolan får gemensamt ta på sig det här med att skapa ett innanförskap. Kerstin.  

4.2.8 Det dubbla uppdraget 

Louise Limberg menar att det behövs fler studier för att utröna hur skolbibliotek och 

bibliotekarie kan balansera mellan den frihet som bibliotek traditionellt representerar och den 

styrning som är ett av skolans och den formella undervisningens kännetecken
117

 När vi tog 

upp den frågan med bibliotekarierna så instämmer de med att det är ett dilemma. De upplever 

dock att det blir lättare och lättare, bland annat för att de strävar emot att integrera biblioteket 

helt i skolan. De menar också att själva lånandet för egen läsning är helt fritt, medan den 

litteratur som klassläraren använder eller den litteratur som presenteras i temalådorna är vald 

av bibliotekarien. Båda biblioteken har stora bokbestånd så där finns mycket att välja mellan. 

Lärarna är också flexibla, och kräver inte att eleverna ska läsa just en skönlitterär text, utan 

kan välja andra texttyper som passar dem bättre. Till viss del så erbjuder bibliotekarien texter 

på elevens modersmål istället, bland annat för att höja statusen på modersmålen. 

 

Lärarna skickar barnen hit och ofta vill att de ska ha en bok, och det kanske barnet inte vill, 

så det blir en glidning mellan plikt och lust hela tiden härinne. Kerstin 

 

Vi har stor frihet för barnen att läsa utifrån intresse, men det klart att vi har en styrning från 

lärarna inom de ämnesområden de läser. Där har vi tagit fram böcker som är lämpliga för 

den årskursen och det temat. Lina 
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5 Analys och diskussion  

I detta kapitel analyserar och strukturerar vi de uppfattningar som vi funnit i elevernas och 

skolbibliotekariernas utsagor. Vi har sammanfört uppfattningarna i dessa åtta 

beskrivningskategorier, vars utfallsrum utgör studiens resultat, till fyra övergripande 

uppfattningskategorier.
118

 Dessa fyra uppfattningskategorier har vi identifierat när vi har gjort 

ytterligare en analys för att hitta övergripande mönster och strukturer. Vi har även kopplat 

informanternas uppfattningar till litteratur och tidigare forskning. 

 

De fyra uppfattningskategorierna som vi identifierat är: 

 

 Elever och skolbibliotekariers uppfattning om lustens betydelse för läsning 

 Elever och skolbibliotekariers uppfattning om förståelsens betydelse för läsning 

 Elever och skolbibliotekariers uppfattning om vuxenstödets betydelse för läsning 

 Elever och skolbibliotekariers uppfattning om läslustens betydelse för känslan av 

innanförskap 

Dessa fyra uppfattningskategorier har ingen inbördes rangordning.
119

  

5.1 Elever och skolbibliotekariers uppfattning om lustens 
betydelse för läsning 

 När vi bad eleverna beskriva sina upplevelser i samband med läsning så var det flertalet av 

eleverna som berättade om hur roligt de upplever att läsning är. Britta beskrev att läslust är en 

av hennes favoritkänslor och att det är en fantastisk känsla. Csíkszentmihályis teorier kring 

Flow kan ses ha ett nära samband med känslorna kring läsning då Csíkszentmihályi menar att 

Flow är en känsla av att allting fungerar och att vi möter utmaningar som vi klarar av. Det är 

en känsla som skapar lycka.
120

 Andra upplevda känslor som uppkom i samband med 

läsupplevelsen var att läsning är roligt. Sara Gagge, som i sin artikel Skolbiblioteket är hjärtat 

använder sig av begreppet läsglädje, skriver att förutom att läsning måste vara roligt så är det 

även viktigt för bibliotekarierna att visa att de har roligt. Lisa berättade att hon upplever att 

läsning är extremt roligt och att hon älskar att läsa. 

 

På skola B arbetas det i princip uteslutande med skönlitteratur eller faktaböcker i skolarbetet 

istället för med traditionella läromedel. Detta är ett aktivt val och har skett i samarbete med 

skolbibliotekarier och lärare. Det är enbart inom matematikämnet som fasta läromedel 

används. Louise Limberg hänvisar till forskning som visar på att läroböcker inte lockar till 

läsning, då de på grund av sitt tillrättalagda språk inte upplevs som intressanta av eleverna 

eftersom att de inte har ett, för eleverna meningsfullt innehåll.
121

 De båda skolbiblioteken har 

mycket litteratur, både skönlitteratur och faktaböcker. Limberg hänvisar även till ett danskt 

försök som visar på att eleverna bör ha inflytande över bibliotekets urval av litteratur. En hel 
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klass fick ansvar för bibliotekets bokinköp. Undersökningen visade på att elevernas urval 

skiljde sig från bibliotekariernas, men att det inte var kvaliteten som skiljde urvalen åt.
122

 

 

Eleverna uttrycker att även miljön är viktig för lusten att läsa. För eleverna så är det viktigt att 

uppleva lugn och ro för att kunna läsa. Någon vill sitta mjukt och varmt, någon vill ha en 

kopp te eller varm choklad. Det som de flesta upplevde stör läsningen är stoj, stim och prat 

runtomkring. Just att läsmiljön är viktig poängterar Chambers i sin bok Böcker omkring oss: 

Om läsmiljö. Miljöns påverkan på läslusten är så central, att han har listat yttre hinder som 

påverkar läsningen negativt. Dessa hinder upplever de elever som vi har intervjuat, att deras 

skolor respektive skolbibliotek till stor del har undanröjt, vilket innebär att de gärna sitter i 

biblioteket och läser.  Lasse berättar att det är lugnt och fridfullt, och ibland bjuds det på te. På 

Lasses skolbibliotek så finns det flera alkover och avskärmningar, för att många ska kunna 

sitta och läsa utan att störa varandra. 

 

Chambers får medhåll av Gagge i tanken om att biblioteket skall vara en trevlig plats. Helst 

ska biblioteket vara placerat centralt på skolan, så att det blir en naturlig mötesplats, och det 

fungerar bra på nybyggda skolor där skolbibliotekarien kan få vara med och diskutera 

ritningarna. På äldre skolor får man arbeta utifrån de förutsättningar som finns. 

Hyllplaceringen är också viktig, den måste vara genomtänkt. Det är bra att placera böckerna 

med framsidan utåt, för att skapa en mer inbjudande miljö, vilket gör att även mer läsovana 

elever vågar sig in i biblioteket. Gagge visar också på vikten av att ha en tillåtande miljö i 

biblioteket, det ska vara roligt att komma dit.
123

 De elever som vi intervjuat uppger alla att de 

fått vara med och utforma skolbiblioteket och därför gärna tillbringar tid där och uttrycker 

också att de gillar sin bibliotekarie. Kerstin uttrycker sin ståndpunkt väldigt tydligt när hon 

säger att det är elevernas bibliotek. Eleverna har fått vara med och välja färgsättning när 

biblioteket målades, de har byggt en sagoskog för sagoläsning, elevernas foton skapar 

fotoutställningar på väggarna, det skapas läshörnor i klassrum och andra små utrymmen, allt 

för att skapa rum för läsandet. Kerstin tror att elevernas delaktighet är en förklaring till att det 

är förhållandevis lite skadegörelse i biblioteket.  

 

För att uppleva Flow spelar dock miljön inte så stor roll, enligt Csíkszentmihályi. Han 

beskriver hur människor har Flowupplevelser även under karga och eländiga förutsättningar. 

Förmågan att uppleva Flow påverkas mer av hur personen i fråga kan kontrollera sitt 

medvetande än med att förutsättningarna i miljön är optimala.
124

 Chambers håller inte med, 

han menar att läsmiljön är viktig och att skolbiblioteket och skolbibliotekarien ska försöka att 

undanröja de yttre hindren i så stor utsträckning som det är möjligt. Som yttre hinder räknas 

störningar av olika slag och om själva läsmiljön är otillfredsställande.
125

 Chambers har ett 

flertal handfasta tips på hur man kan skapa ändamålsenliga läsplatser av små medel, då 

skolbibliotekets anslag ofta behövs för att förnya bokbeståndet.
126

 

 

Arbetet med läslustfrämjande åtgärder är central på båda skolorna, och bibliotekarierna lägger 

ner mycket energi på att skapa en läslustfrämjande miljö, både fysiskt och mentalt. Båda 

skolbibliotekarierna poängterar hur viktig läslusten är för att eleverna ska klara av skolan och 

livet därefter. De poängterar även att läsandet måste ske av egen vilja, att tvinga fram läslust 

går inte! De är också mycket tydliga i arbetet med att vidga textbegreppet och menar att det 
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viktiga är ATT man läser, inte vad man läser. Alla texter som upplevs som roliga utvecklar 

läsförmågan och är en ingång till mer avancerad litteratur. De belyser även en del av den 

problematik som är speciell för elever med svenska som andraspråk, att många av eleverna 

har vuxit upp utan någon bokkultur eller boktradition alls.  

 

Elevernas berättar att det finns olika vägar för dem att välja litteratur till sin läsning. I enlighet 

med Aidan Chambers och läsandets cirkel så börjar läsning alltid med ett val. Valet av bok är 

en viktig uppgift då allt vi läser har en effekt på oss.
127

 En viktig uppgift för skolbiblioteket är 

enligt Louise Limberg att där skall finnas så gott om litteratur att läslusten väcks hos eleverna. 

Det är också viktigt enligt Limberg att eleverna har möjlighet att själv välja den litteratur som 

de vill läsa.
128

 

 

Enligt Csíkszentmihályi så är Flow ett tillstånd då tidsuppfattningen upphör.
129

 Flera av 

eleverna kan hålla med om dessa känslor då de beskriver sin läslust med att tiden går fort när 

de läser. Lisa berättar att hon upplever att det känns som om tiden går jättesnabbt och att hon 

lever sig in i boken, medan Alma är nyfiken och vill snabbt läsa ut boken. Britta upplever 

dock sin nyfikenhet på ett annat sätt då hon menar att hon är så nyfiken på hur boken skall 

sluta att hon upplever att det tar lång tid att läsa ut den.  

 

Csíkszentmihályi skriver vidare att Flow även gör människor så uppslukade av vad de gör att 

ingenting annat verkar ha betydelse.
130

 Eleverna beskriver det som om de inte kan sluta läsa. 

Alfred upplever att han inte vill gå ifrån boken medan Alma sammanfattar den känsla som 

Csíkszentmihályi kallar Flow genom att säga hon läser tills hon måste släppa boken.  

5.2 Elevers och skolbibliotekariers uppfattning om 
förståelsens betydelse för läsning 

Lisa och Britta var mycket tydliga med att för att uppleva läslust så var de tvungna att förstå 

det de läste. Om texterna var för svåra, så att de inte förstod texten, så slutade de att läsa 

boken och bytte till en annan. Om de inte förstår texten, är det inte roligt att läsa den. Böcker 

är roliga att läsa när de förstår vad de läser. Denna upplevelse hos eleverna svarar väl mot 

Csíkszentmihályis tankar om Flow, att för svåra utmaningar skapar stress och olust, medan 

utmaningar som svarar väl mot personens förmåga leder till Flowupplevelser
131

, i detta fall 

läslust. 

 

Just förståelsen är något som återkommer i flera av våra intervjuer. Framförallt Lisa pratar om 

att det är viktigt att förstå det hon läser. Inger Nordbergs tankar får visst stöd i det Lisa säger. 

Nordberg menar att det gäller att välja de böcker som får läsaren att växa och för att växa kräv 

det en ansträngning.
132

 Även Csíkszentmihályi menar att det krävs en utmaning för att Flow 

skall kunna uppnås. Dock skall uppgiften inte vara för svår. Det skall alltid finnas en 

möjlighet att klara av uppgiften.
133

 Jan Nilsson påpekar att det är viktigt att rätt elev får rätt 

bok. Nilsson anser även att vilken typ av bok är ytterst betydelsefullt. En bra barnbok skall 
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enligt Nilsson ta barnen på allvar. ”Den har ett rikt galleri av människor av kött och blod, som 

framträder i all sin skröplighet och all sin storhet. Den har en miljö som är gripbar och 

påtaglig, den förmedlar dofter och ljud, färger och former, känslor och stämningar.”
134

  

Nilssons beskrivning av en bra barnbok har vissa likheter med hur eleverna beskriver sina 

känslor i samband med läsning, då många av eleverna upplever att en bra bok ger dem bilder 

eller en film i huvudet. 

 

Både Lina och Kerstin uttrycker tydligt att förståelsen för texten är oerhört viktig för att 

eleverna ska känna läslust, och de menar också att läslusten är en väg in i goda resultat i 

övriga ämnen. För de barn som är mitt i utvecklingen av sitt andraspråk så finns det alltid ord 

och uttryck i en text som de inte förstår. Genom att ge eleverna möjlighet att uttrycka 

innehållet i texten på olika sätt till exempel genom drama, så ökar elevernas möjlighet att 

förstå texten, eftersom förståelsen inte hängs upp på en fras eller mening.
135

 När läsförståelsen 

och förmågan att läsa mer avancerade texter uppnås, så ökar även elevernas självförtroende 

och det smittar av sig på övriga skolämnen. När Listiga Räven projektet summerades så fann 

man att inte bara elevernas förmåga att uttrycka sig i skrift blev betydligt bättre, utan även 

deras förmåga att uttryck sig i tal, samt att elevernas ordförråd ökat markant. Hela Listiga 

Räven projektet har genomsyrats av att eleverna ska känna lust för läsandet. 

 

Flera av eleverna upplever att läsning är viktigt för att utveckla förståelsen för texter. Detta 

uttrycks bland annat genom att de även läser böcker som de inte tycker om, men läsningen 

upplevs för dem så viktig att de måste läsa ändå. Eleverna upplever att deras språkförståelse 

ökar även i andra ämnen än svenska. De upplever att de blir bättre på att förstå texter i ämnen 

såsom NO och SO. Anna upplever att hon måste läsa någonting varje dag, detta är något som 

är väldigt viktigt för henne. Eleverna som vi har intervjuat befinner sig i den såkallade 

”bokslukaråldern”, vilken är en period då barn läser mycket böcker. Liselotte Eriksson har 

skrivit magisteruppsatsen Skönlitteratur för slukaråldern – Ur ett vuxenperspektiv: Några 

barnbibliotekariers och grundskolelärares syn på barnlitteratur. I uppsatsen hänvisar 

Eriksson till forskning som visar på att de flesta barn har en sådan period i sitt liv. 

Bokslukaråldern brukar inträffa då barn är mellan 9-12 år. Perioden kännetecknas av att 

läsningen skall gå fort, det skall vara spännande böcker samt att böckerna gärna får vara 

ganska lika varandra. Det finns dock delade meningar huruvida barn i bokslukaråldern 

verkligen läser böcker inom samma genre eller om det typsiska bokslukarbarnen blandar flera 

olika genrer.
136

  

 

Inger Nordberg beskriver i kapitlet Barnböcker i klassrummet i boken Samtal om böcker om 

att det är viktigt att hitta böcker som får läsaren att växa, men det innebär inte per automatik 

att det ska vara svårlästa böcker, utan att förmå eleverna att hitta nyanserna och de 

bakomliggande ämnena i texten.
137

 För elever med svenska som andraspråk så är det extra 

viktigt att lära sig att se dessa nyanser. För dessa elever så är barnböcker utmärkt ingångar i 

textens bakomliggande språk enligt Norberg. Ytterligare en problematik för just elever med 

svenska som andraspråk är olika typer av ord och uttryck som de inte kan slå upp i en ordlista.  

Dessa typer är bland annat kulturspecifika ord och metaforer.
138
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Annika Löthagen menar att läsandet av skönlitteratur är livsviktigt för elever med svenska 

som andraspråk, då det är en utmärkt källa till det svenska språket, särskilt om de bor i mycket 

segregerade områden där möjligheterna att höra korrekt talad svenska är få.
139

 Eleverna 

upplever att deras andraspråk förbättras ju mer litteratur de läser på svenska.  

 

Sjuåringen har ett ordförråd på 5000-7000 ord. En läsande sjuttonåring har ett ordförråd på 

ca 50 000-70 000 ord, medan den sjuttonåring som inte läser bara kan 15000–17000 ord 
140

  

 

Ovanstående citat visar en betydande skillnad på antal ord som en läsande respektive 

ickeläsande sjuttonåring förstår, och de ca 55 000 orden som skiljer bör göra stor skillnad 

även i övriga ämnen än svenska. För de äldre eleverna så är förståelsen av texten central, om 

de inte förstår texten så slutar de att läsa. De menar också att läsning av skönlitteratur ger en 

större förståelse för läsning i andra ämnen, då de får förståelse och betydelse för många ord 

och begrepp genom skönlitteraturen. 

5.3 Elever och skolbibliotekariers uppfattning om 
vuxenstödets betydelse för läsning 

I skolbibliotekets uppdrag ingår, förutom att skapa läslust och forma det livslånga lärandet, 

även att lära eleverna att bli biblioteksanvändare enligt UNESCOs folkbiblioteksmanifest.
141

 

Även i detta arbetar skolbibliotekarierna mycket aktivt, dels genom bokpiloterna, dels i 

hylluppställningar, men även genom att lägga stor vikt vid informationssökningsundervisning.  

 

Bibliotekarierna bör ha goda kunskaper kring både kring barn– och ungdomsböcker men de 

bör även känna eleverna och deras förutsättningar för att på så sätt kunna tillgodose elevers 

behov.
142

 De flesta eleverna som vi intervjuat nämner sin skolbibliotekarie som den person 

som bäst kan hjälpa dem att hitta en passande bok. Limberg har i sin studie fått stöd av flera 

forskare som betonar skolbibliotekariens roll i det läspedagogiska arbetet. Det som lyfts fram 

är att bibliotekarien presenterar sina egna läsupplevelser för att väcka åhörarnas lust att läsa.  

 

Det är viktigt att bibliotekarierna känner eleverna väl då det gäller att kunna erbjuda rätt bok 

till rätt elev. Många av eleverna påpekade även att de ofta vänder sig till sin skolbibliotekarie 

när det gäller att få litteraturtips. Kerstin har under många år följt samma elever på skola A, 

hon känner dem väl och berättar att hon ibland får vara så mycket mer än bara en 

bibliotekarie. Eleverna kommer in till henne för att fika och prata. Kerstin får även vara 

mamma, kurator, sexolog, och polis. Att Kerstin känner eleverna väl påverkar också hur väl 

hon kan anpassa och hjälpa eleverna gällande litteraturval.  

 

Det finns bara jättemycket kärlek. Jag brinner för dem. Kerstin 

 

Skillnaden i skolbibliotekariens pedagogiska roll och läspedagogiska roll belyses också. I den 

läspedagogiska rollen är det främsta målet att skapa utrymme för ett samtal med och mellan 

elever om innehållet i böckerna de läst, medan den pedagogiska rollens fokus ligger i 

                                                 
139

 Löthagen (2003), s. 154 
140

 Nasiell, Annika & Bjärbo, Lisa (red.) (2007), Boken om Läslust: En handbok i om att väcka ungas 

läsintresse, 7-15 år, s.13 
141

 Unescos folkbiblioteksmanifest, s 14 
142

 Limberg (2002), s. 62-64 



46 

 

relationen mellan eleverna och de böcker de läser.
143

 Kerstin och Lina uttrycker båda två att 

det dubbla uppdraget mellan elevernas frihet att själv välja litteratur för sin läsning och 

undervisningens styrda val som skolbiblioteket har, är ett dilemma. Kerstin upplever dock att 

det är en fördel med att arbeta på en ny skola, det sitter ingenting i väggarna, utan hon och 

lärarna har haft möjlighet att forma skolbibliotekets förhållande till undervisningen 

tillsammans. Limberg konstaterar att det behövs mer forskning av denna aspekt, då mycket av 

skolbibliotekets läspedagogiska roll självklart uppfattas som positivt. Det behövs mer 

medvetenhet om konsekvenserna av att lärare och skolbibliotekarier har olika hållning och 

strategier i läspedagogiken samt skillnaden mellan skolbibliotekariens pedagogiska och 

läspedagogiska roll.
144

 

 

Eleverna upplevde även högläsning och bokcirklar som metoder där skolbibliotekarierna 

hjälper eleverna att finna läslust. Lasse uttrycker han lär sig bättre svenska då han hör orden 

uttalas högt. Han upplever även att läsningen blir bättre av högläsning. Chambers är väldigt 

tydlig med att vuxenstöd är centralt i läsinlärning och i förlängningen att skapa läslust. Det 

visar han tydligt i sin modell Läsandets cirkel, där han placerat vuxenstöd i mitten. Runt om 

finns valet av litteratur, organiserade boksamtal, vardagsprat om böcker och högläsning som 

är de delar av läsandet som den vuxne kan stötta eleverna med. Läraren eller 

skolbibliotekarien måste visa eleverna alla fördelar med att läsa, att det handlar om att få ta 

del av hisnande äventyr, att utmana sin fantasi, att få riva murar och att få svar på frågor. 

Detta kräver att den vuxne som rekommenderar texter till eleverna vet exakt vilken 

svårighetsgrad på text som just den eleven kan hantera, för då får eleverna texter som 

intresserar dem, som berör dem och som knyter an till dem och deras föreställningsvärld.
145

 

 

Skolbibliotekarierna i vår studie har utvecklat boksamtalet för att ge en större bredd i 

läslusten/boksamtalet. Genom att utbilda bokpiloter vill skolbibliotekarien visa på vikten av 

att röra sig utanför det kända biblioteket och samtidigt ge eleverna ett större ansvar i 

boksamtalet. Skola A jobbar mycket med olika läsprojekt för att skapa positiva 

läsupplevelser. Bland annat så pratar Kerstin om att eleverna deltar i bokpratprojektet 

Bokpiloterna och hur viktigt det är att lämna skolan och träffa elever ifrån andra skolor. 

Kerstin påpekar hur viktigt det är att samverka utåt. På skola B är det inte enbart 

skolbibliotekarien som håller i boksamtalen. Eleverna är i allra högsta grad inblandade. 

Eleverna i årskurs 6 får varje år läsa de nya böckerna och sedan presentera dem för sina 

kamrater. Lisa berättar att den formen av boksamtal är mycket uppskattat därför att det skapar 

ett annat intresse för böckerna än när det enbart är skolbibliotekarien som berättar om böcker. 

 

Aidan Chambers skriver i sin bok, om just boksamtal, Böcker inom oss – om boksamtal att 

boksamtal är mycket mer än att vi bara berättar saker för varandra.
146

 Chambers påpekar även 

hur viktigt det är att eleverna känner att vad de vill berätta är viktigt. Alla funderingar kring 

böckerna är viktiga och att allt som eleverna vill berätta bör berättas.
147

 Sara Gagge håller 

med Chambers då hon skriver att det är viktigt att även ha enskilda boksamtal med eleverna 

då hon upplever att eleverna är mer villiga att prata om de böcker som de själva läst. Gagge 

upplever det som positivt om en lärare kan medverka vid dessa enskilda boksamtal eftersom 

det oftast är läraren som vet bäst på vilken läsnivå eleven befinner sig.
148
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Skolbibliotekarierna har mycket mer positiva tankar om högläsning än vad eleverna har. Båda 

skolorna arbetar mycket med bokprat. Skola A har även ett nära samarbete med skolans 

dramapedagog. Själva berättandet tar en stor plats på Skola A. Kerstin berättar om hur mycket 

hon tror på berättandet och på högläsning. Men hon säger samtidigt att det egentligen ägnas 

allt för lite tid åt berättandet. Hon upplever att vuxna berättar för lite för barnen.  

 

Jag tror jättemycket på högläsning och jättemycket på berättandet. Kerstin 

 

Även på skola B ägnas mycket tid åt sagostunder och högläsning. Lina menar att genom 

högläsning, att få en bok uppläst för sig, kan väcka läslust. På skola B knyter de även mycket 

av den lästa litteraturen till filmer. Båda sätten anser Lina främjar läslusten och kan väcka en 

nyfikenhet, bland annat om författaren har skrivit några andra böcker.  

 

Vi har ofta så också att vi knyter an böcker och filmer, vi kan läsa en bok högt och sedan kan 

vi se filmen för att fördjupa och ge känslor på olika sätt. Det har visat sig att det fungerar 

väldigt, väldigt bra med de barn som inte har automatisk läslust. Att få höra en bok, högläst 

och sedan se filmen har satt igång en hel del barn. Lina 

 

I boken Läslust & Lättläst har Ann-Marie Körling skrivit artikeln Högläsning är föreläsning. 

Körling håller med skolbibliotekariernas tankar om hur viktigt det är med högläsning. Då 

eleverna uttrycker att de hellre läser själva så menar Körling att högläsning även är lika vikigt 

efter att eleverna knäckt läskoden, de skall inte överges och läsningen skall inte tas för något 

självklart. Det är med andra ord viktigt att texten får liv och det anser Körlin att en text får 

genom just högläsning.”Hur skall barn, som precis lärt dig att läsa, kunna förstå och njuta av 

sin läsning, om inte läraren ger den näring som krävs och som blir tillgodosedd genom 

högläsningen?”
149

 

 

Eleverna får ibland hjälp av skolbibliotekarien med att söka upp betydelsen för de ord som de 

inte förstår, och därmed får de ytterligare hjälpmedel såsom fysiska ordböcker men även 

digitala dylika, för att öka sin ordförståelse. Kerstin poängterar att det krävs mycket 

handledning för att ge eleverna den förståelse som krävs för att kunna läsa, tolka och 

reflektera över texter. I sitt arbete med att skapa läslust så arbetar de med texten, de läser, 

berättar, läser tillsammans, stafettläser, men de skriver inte bokrecensioner på traditionells vis, 

utan de gör till exempel fotorecensioner eller en filmtrailer. Syftet är detsamma, att se att 

eleverna förstått boken. 

5.4 Elever och skolbibliotekariers uppfattning om 
läslustens betydelse för känslan av innanförskap 

Både Lina och Kerstin upplever att läskunnigheten är en bidragande orsak till att känna ett 

innanförskap. Många av eleverna har icke – läskunniga föräldrar och föräldrarna blir då 

beroende av barnen då det gäller läsning. Att vara icke läskunnig kan på så sätt bidra till ett 

utanförskap istället för att känna ett innanförskap. Kerstin uttrycker sina tankar kring ett 

begrepp som hon själv har hittat på; icke-språklighet. Begreppet kan ses ha nära anknytning 

till Stigendals innanför – och utanförskap. Vad Kerstin menar är att de elever som har två 

svaga språk får det svårt i skolan.  
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Även om ingen av skolbibliotekarierna tidigare hade hört begreppet innanförskap så kunde de 

ingående beskriva sina tankar kring begreppet. Mikael Stigendal skriver att många skolor kan 

anses vara en mötesplats för utanförskap och innanförskap.
150

 De tankar som Stigendal har 

om innanförskap och utanförskap kan även kopplas samman med delar av 

Skolbiblioteksmanifestet ifrån UNESCO. I manifestet står det att skolbiblioteket skall vara 

tillgängligt för alla, oavsett ras, kön, religion eller nationalitet.
151

 Lina berättar att 

skolbiblioteket öppnar tidigt på morgonen, redan innan skolan börjar. Flera av eleverna 

kommer till skolbiblioteket redan då, eftersom deras föräldrar börjar arbeta tidigt och de vill 

(eller får) inte vara hemma själva. Eleverna sitter i skolbiblioteket och gör sina läxor eller 

läser något. Då blir istället skolbiblioteket en plats att komma till, skolbiblioteket blir till ett 

vardagsrum i skolan.  

 

… man sitter här, man gör läxan eller man läser och många barn tycker att det är mysigt. … 

och känner att man har någonstans att ta vägen och det tror jag är jätteviktigt. Jätte, 

jätteviktigt. Lina  

 

En del av eleverna upplever att skolbiblioteket är en mötesplats på skolan. Då de båda 

skolbiblioteken har generösa öppettider så finns det oftast en möjlighet för eleverna att söka 

sig till biblioteket på rasterna och där känna en gemenskap med de andra eleverna. De kan 

spela spel eller bara sitta och läsa. På skola B är skolbiblioteket en av de första platser dit 

eleverna från förberedelseklasserna slussas. Då många av eleverna på skolan tillbringar till 

exempel lunchrasten i skolbiblioteket så blir det samtidigt ett naturligt möte med de nya 

eleverna. Lina berättar att skolbiblioteket är en mycket viktig plats då det gäller att integrera 

de nya eleverna. Hon berättar även att litteraturen är ett bra hjälpmedel för eleverna då det 

gäller att lära sig det nya språket.   

 

Många elever kan enligt Mikael Stigendal anses representera ett utanförskap på grund av sin 

bakgrund och sin livssituation.  Då innanförskap är ett icke-etablerat begrepp så var det svårt 

att få eleverna att beskriva sina tankar och förstå våra frågor. Några av eleverna gjorde dock 

försök att besvara våra frågor om innanförskap. Det var framförallt de äldre eleverna som 

försökte att definiera innanförskap. Vi försökte förklara Stigendals tankar kring innanförskap 

för eleverna och en del av dem höll med om vår uppfattning att läslusten kan påverka så att de 

kan känna ett starkare innanförskap och en känsla av gemenskap. 
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 Stigendal, (2008), s. 7 
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6 Slutsatser 
 

I detta kapitel sammanfattar vi vår analys för att se om vi fått svar på de fyra frågeställningar 

som är utgångspunkt i vårt arbete. Den empiriska grunden i vårt arbete är utsagor ifrån åtta 

elever i årskurs 6-9 samt två skolbibliotekarier, om deras uppfattningar av läslust och 

innanförskap. 

 

 Hur uppfattar elever med svenska som andraspråk och skolbibliotekarier begreppet 

läslust? 

Elevernas uppfattning av läslust är först mycket konkret, nämligen att läsa böcker. De vill läsa 

många böcker och olika sorters böcker. Eleverna upplever även att det är svårt att sluta läsa. 

Efter en stunds resonerande kommer även viljan och upplevelser fram. Skolbibliotekariernas 

upplevelser av läslust är inledningsvis också ytterst konkreta. För dem handlar läslusten om 

att vilja ta en bok och att vilja läsa mer när boken är färdigläst. Bibliotekarierna uttrycker mer 

den inre känslan av läslust och att det är viktigt med läslust för att komma vidare i livet.  

 

 Hur upplever eleverna läslust när de läser litteratur på svenska?  

 

Eleverna har betydligt lättare att beskriva sina upplevelser i samband med läsning än vad de 

har med själva begreppet läslust. Flera av eleverna beskriver det som att de bara vill läsa och 

inte vill släppa boken. De beskriver också sina upplevelser med att de ser bilder inuti huvudet 

och att bokens handling spelas upp, som en film. Några av eleverna uttryckte även vikten av 

att förstå vad det är de läser. Finns inte förståelsen för texten så försvinner glädjen kring 

läsningen och de ger upp och väljer en annan text.  

 

Alla elever, förutom en, beskriver att tiden går fort när de läser och de lever sig in i boken. 

Dock är det en elev som är så nyfiken och vill snabbt komma till slutet av boken, att hon 

upplever att tiden istället går långsamt. Elevernas uppfattningar av förändrad tidsuppfattning 

och vikten av förståelse av texten de läser, är några av de centrala delarna i Flowupplevelsen, 

vilket gör att läslust absolut räknas som möjlig Flowaktivitet. 

 

Det är bara en elev som uttrycker att hon hellre läser på sitt modersmål än på svenska, och 

detta med motiveringen att hon förstår texten bättre på sitt modersmål.  

 

 Hur uppfattar elever med svenska som andraspråk att skolbibliotekarien arbetar med 

att skapa läslust? 

 

I vår analys så framkommer att skolbiblioteken arbetar medvetet för att skapa och upprätthålla 

läslusten hos elever med svenska som andraspråk, oavsett vilket språk litteraturen är skriven 

på. Stor fokus läggs vid det vidgade textbegreppet, som bland annat innebär att skönlitteratur 

inte är den primära textkällan. Det viktigaste är att eleverna har en text att läsa, inte vilken typ 

av text. Högläsning och berättande är också centrala delar i läslustarbetet och utförs i form av 

boksamtal, projektet Bokpiloterna, film och foto. Läslustarbetet knyts även till andra ämnen 

än svenska och skolbibliotekarien Kerstin har ett nära samarbete med skolans dramapedagog.  

Det som kännetecknar skolbibliotekens arbete är en väldigt god kännedom om eleverna och 

om ungdomslitteratur, vilket ger möjlighet att verkligen ge rätt bok till rätt elev. Eleverna har 

svårt att sätta ord på skolbibliotekariernas läslustarbete, men de är förmodligen så vana vid 

hur deras skolbibliotekarier arbetar, så de märker inte av allt arbete som görs. 
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 Hur uppfattar elever och skolbibliotekarier att läslust och skolbibliotek kan främja 

innanförskap? 

 

Det var ytterst svårt för eleverna att uttrycka några tankar kring begreppet innanförskap, då 

detta är ett alldeles för abstrakt och svårt begrepp. Om detta beror på ålder eller det faktum att 

de har ett annat modersmål än svenska kan vi inte besvara. Dock hade inte heller 

skolbibliotekarierna en tydlig definition av innanförskapet som begrepp. Deras tankar om 

innanförskap knyter an till Stigendal till viss del, men är mer knutet till här och nu istället för 

till ett längre framtida perspektiv.  

 

Fokus på frågan hamnade hos både elever och skolbibliotekarier i ett ”här och nu - 

perspektiv”. De elever som gjorde försök att definiera innanförskap pratade mycket om att 

hänga med i läsgrupper och att läsa tillräckligt snabbt. Eleverna pratade även om en 

gemenskap kring läsning och att tillbringa tid på bibliotek ger en gemenskap med de andra 

eleverna.  

 

Läskunskap kan enligt skolbibliotekarierna skapa en känsla av innanförskap, då man inte är 

beroende av någon annan. (I alla fall inte ur läskunnighetssynpunkt). Läslust skapar ett behov 

av att förstå den text man läser. Skolbibliotekarierna pekar på vikten av att kunna förstå och 

reflektera kring texten. Dessa förmågor kan ge en möjlighet att senare i livet komma in på 

önskade högre utbildningar och på så sätt snarare skapa ett innanförskap än ett utanförskap. 

 

Skolbibliotekarierna delar elevernas åsikter kring att skolbiblioteket kan skapa en gemenskap 

för dem som ofta besöker skolbiblioteket. Det blir en naturlig mötesplats på skolan.  

 

Frågeställningen är inte till fullo besvarad då skolbibliotekarierna vidhåller att läslusten är en 

väg till innanförskap, men frågan kvarstår om det är just skolbiblioteket som skapar denna 

läslustväg eller om den i själva verket skapas i klassrummet. Eller om det helt enkelt skapas 

någon annanstans.   

 

Vi upplever att vi i vår uppsats har besvarat vårt syfte och våra frågeställningar, med undantag 

för frågan kring innanförskap, vilken inte är entydigt besvarad. Frågans komplexitet gick upp 

för oss när vi gjorde studien och när vi utförde intervjuerna. Dock väljer vi att redovisa det 

resultat vi kommit fram till, då vi anser att det är en viktig fråga som vi hoppas får större 

utrymme i framtida forskning. Vi trodde att vi skulle få ett tydligare svar gällande kopplingen 

läslust – skolresultat – innanförskap, i alla fall av skolbibliotekarierna, då vi själva är tämligen 

övertygade om den kopplingen. Dock kanske begreppet innanförskap behöver bli ett mer 

etablerat begrepp innan alltför stora kopplingar kan göras kring detta. Vår fundering kring 

resultatet av elevernas uppfattningar och funderingar kring innanförskap, är att eftersom 

eleverna inte riktigt kan definiera utanförskap heller, så upplever de inte utanförskap och har 

därmed inte något behov att förstå innanförskapsbegreppet. Skolorna är mångkulturella, med 

många olika nationaliteter representerade, kanske är inte känslan av utanförskap så tydlig i 

den åldern och den miljön som är elevernas vardag. Utanförskapet är kanske ett vuxnare 

uttryck, och innanförskapet likaså. Föregående resonemang väcker också tanken på VEM som 

definierar utanförskapet. 

 

Vi har i arbetet med att sammanställa och analysera empirin identifierat tre väsentliga delar av 

läslustupplevelsen. De tre delarna är: förståelse, lust och vuxenstöd. 
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Läslust uppnås när läsaren förstår texten. När läsaren förstår texten så blir det roligt att läsa 

och vuxenstödet är vitalt för att få hjälp med att hitta den litteratur som är anpassad för 

läsarens förmåga och läsnivå.   

 

Aidan Chambers synliggör detta i läsandets cirkel då han menar att just vuxenstödet är 

essentiellt när det gäller att välja böcker i unga år. Det är enligt Chambers ytterst viktigt att 

eleverna får chans att uttrycka sina tankar om böckerna de läst och alla åsikter kring böckerna 

är accepterade och att eleverna vet att någon lyssnar på deras tankar. I samtalet om texten övar 

också eleverna på att ge uttryck för sin förståelse och uppfattning, vilket sker på elevernas 

andraspråk. 

 

Framförallt skolbibliotekarierna och Chambers anser att högläsning och berättande är en 

enormt viktig del i skapandet av läslust. Vi har noterat att forskaren Louise Limberg inte 

nämner högläsning i sin Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt. Alleklev 

och Lindvall uttrycker vikten av högläsning för att öka barnens intresse för läsning, när 

läraren läser för dem och med dem.  

 

Den nya skollagen slår fast att alla elever skall ha tillgång till ett skolbibliotek. Dock ser vi det 

som ett stort minus att det inte finns några krav på att skolbiblioteken skall vara bemannade. 

UNESCO’s Folk – och skolbiblioteksmanifest fastslår att det bör finnas fackutbildad personal 

på alla skolbibliotek. Dock är detta tyvärr endast ett manifest och därmed inte tvingande.  

 

Eleverna uppger att de gärna läser realityböcker och menar att det är för att de böckerna är ”på 

riktigt”. Vi misstänker att det kan ha med språket att göra, att språket i realityböcker är 

tydligare och har ett mer autentiskt språk, vilket kan göra det lättare att förstå för elever med 

svenska som andraspråk. Vi har dock inte fördjupat oss närmre i frågan då detta inte varit 

fokus för vår uppsats.  

 

En tanke om livslångt lärande: 

 

Den unge man som för första gången druckit ur den källan är lika lycklig som om han funnit 

en skatt av visdom; han blir hänryckt. Han kommer att ta sig an varje samtal, samla alla dess 

idéer och göra dem till en enda, sedan ta isär dem och slita dem i stycken. Han kommer att 

förbrylla först sig själv, sedan också andra, ansätta alla som kommer i hans närhet, gamla 

som unga, och kommer inte ens att skona sina föräldrar eller någon annan som är villig att 

lyssna… Platon 
152

 

 

 

  

                                                 
152

 Csíkszentmihályi, (2007), s. 168 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i vårt arbete fått göra ett antal val, vilka påverkar utfallet av resultaten. Vi har 

analyserat konsekvenserna av de olika valmöjligheternas påverkan av vår studie och välja de 

vägar som vi uppfattar påverkar utfallet minst för att vår studie ska bli trovärdig och 

användbar. Det är ändock ofrånkomligt att valen påverkat utfallet. Vi har i analysarbetet varit 

måna om att hantera empirimaterialet med viss försiktighet för att göra så korrekta tolkningar 

som möjligt. Vi har även försökt att bortse från vår förförståelse för fenomenen, för att 

påverka utfallet i så liten utsträckning som möjligt. I fenomenografiska studier så prövas 

reliabiliteten av att en oberoende forskare ska få samma resultat av det empiriska materialet. 

Vi har inte låtit någon oberoende forskare göra en egen analys, men tror att resultatet skulle 

bli detsamma.  

 

Vi har i vårt litteratursökande inte funnit många texter som handlar om läslust hos elever med 

svenska som andraspråk, och vår studie visar på att läslusten kan finnas på elevens 

andraspråk. Det läslustfrämjande arbetet som framför allt handhas av skolbibliotekarierna sker 

dock på samma sätt oavsett vilket modersmål eleven har. 

 

I en kvalitativ studie kan trovärdighetsaspekten vara ett problem. Vi har därför bearbetat vår 

empiri genom noggrann genomlyssning och genomläsning för att upptäcka den 

bakomliggande meningen i texten. Vi valde att beskriva våra olika kategorier med noggrant 

utvalda citat, för att belysa empirin. 

 

Vi är medvetna om att vår studie inte är representativ för alla elever med svenska som 

andraspråk, att giltigheten för slutsatserna är begränsade till dessa två skolbibliotekarier och 

åtta elever, men hoppas att den kan fungera som inspiration för fortsatta studier. 

 

När vi inledde vår studie fann vi inte någon annan studie som behandlar just upplevelsen av 

läslust hos elever med svenska som andraspråk, på deras andraspråk och deras uppfattning om 

läslustens betydelse för innanförskap. Vår studie visar att läslusten absolut kan finnas på 

andraspråket och att upplevelsen av innanförskap beror på vem som definierar den. 

 

Då vi i vår studie har fått avgränsa oss från flera intressanta frågor, så tror vi att studier om 

följande frågor kan komplettera vår uppsats i framtiden. 

 

 Råder det en västerländsk kanon på svenska folk – och skolbibliotek? 

 Vilken betydelse har litteraturens språk för läslusten hos barn/elever med 

invandrarbakgrund? 

 Vad erbjuder skolbiblioteken elever med ursprung från andra länder för litteratur, om 

deras egen kultur, på deras modersmål? 

 Komparativ studie avseende fungerande skolbibliotek kontra icke fungerande/ej 

existerande skolbibliotek avseende elevernas resultat. 

 Varför föredrar elever reality- och fantasyböcker framför traditionell skönlitteratur? 
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7 Sammanfattning 

Syftet med magisteruppsatsen var att undersöka elevers och skolbibliotekariers uppfattningar 

av begreppen läslust och innanförskap, samt att undersöka hur skolbibliotekarier arbetar med 

att skapa läslust hos elever med svenska som andraspråk. I uppsatsen används kvalitativa 

intervjuer med åtta elever i årskurs 6-9 på två olika skolor i en större svensk stad, samt två 

skolbibliotekarier på dessa skolor. För att analysera empirin så utgår uppsatsen ifrån 

fenomenografisk analysmetod.   

 

Arbetet har utgått ifrån följande frågeställningar; 

 

 Hur uppfattar elever med svenska som andraspråk och skolbibliotekarier begreppet 

läslust? 

 Hur upplever eleverna med svenska som andraspråk läslust när de läser litteratur på 

svenska?  

 Hur uppfattar elever med svenska som andraspråk att skolbibliotekarien arbetar med 

att skapa läslust? 

 Hur uppfattar elever med svenska som andraspråk och skolbibliotekarier att läslust och 

skolbibliotek kan främja innanförskap? 

 

I elevernas och skolbibliotekariernas utsagor så har det i uppsatsen getts uttryck för Flow i 

samband med läsning; tidsuppfattningen förändras, eleverna upplevde fantastiska känslor, 

någon uttryckte att hon älskade att läsa, läsning är det bästa som finns, de ser bilder inuti 

huvudet när de läser och upplever en vilja att läsa ofta, mycket och olika böcker. Vi har även 

fått bekräftat att upplevelser av läslust på andraspråket är möjligt. 

 

Gällande begreppet innanförskap så var det svårt, framförallt för eleverna, att ge uttryck för 

begreppet innanförskap. Svar har framkommit ifrån några elever, dock inte av alla. 

Skolbibliotekarierna kunde ge uppsatsen något mer utvecklade svar kring innanförskap. Dessa 

utsagor skiljer sig till viss del ifrån det Mikael Stigendals rapport Biblioteket i samhället – en 

gränsöverskridande mötesplats? ger uttryck för.  

 

Resultatet av empirin och analysen i uppsatsen har påvisat att metoderna för att skapa läslust 

är likartade oavsett om läslusten ska skapas på modersmålet eller andraspråket. Den andra 

slutsatsen som framkommer i uppsatsens empiri och analys är att upplevelsen av utanför – 

respektive innanförskap i första hand skapas av den situation och miljö som individen 

befinner sig i och i andra hand av vem som definierar begreppet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till rektorer 

 

 

 

Hej [rektorns namn] 

  

Jag heter Ninni Malmstedt och tillsammans med Sofie Persson skriver jag en magisteruppsats 

i Biblioteks - och Informationsvetenskap. Uppsatsens syfte är att undersöka hur elever med 

svenska som andraspråk, upplever läslust och innanförskap, samt vilken roll skolbiblioteket 

spelar i skapandet av dessa. 

För att få reda på elevers upplevelser och funderingar har vi planerat att göra intervjuer med 4 

elever i år 6-9 (en åt gången, alltså fyra intervjuer). 

Vi undrar om vi kan få göra dessa intervjuer med elever på X- skolan under lektionstid i 

vecka 36 eller eventuellt i vecka 37?  

Vi kommer att kontakta dig om några dagar för att höra om det går bra att vi kontaktar lärarna 

för att diskutera tid och plats för intervjuerna samt vilka elever vi kan intervjua. Allt 

intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt och endast vi och vår handledare 

kommer att ha tillgång till det.  

Om du undrar över något eller vill få kontakt med oss når du oss via telefon eller e-mail.  

Vänliga hälsningar  

Ninni Malmstedt  

Sofie Persson   

  

Telefonnummer:  

Ninni XXXXX 

Sofie XXXXX 
 

E-mail:  

XXXXX 

XXXXX 
 

Vår handledare: Catarina Eriksson 

E-mail: XXXXX 
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Bilaga 2: Brev till klassläraren 

 

Hej [klasslärarens namn] 

  

Jag heter Sofie Persson och tillsammans med Ninni Malmstedt skriver vi en magisteruppsats i 

Biblioteks - och Informationsvetenskap. Uppsatsen har arbetsnamnet Att skapa läslust. 

Skolbibliotekets roll för läslust hos barn med svenska som andraspråk.  

Vi är distansstudenter via Borås Högskola. 

  

Tankarna vi har kring uppsatsen är att undersöka begreppen läslust och innanförskap genom 

dels litteraturstudier men även genom intervjuer med elever som har ett annat modersmål än 

svenska. Vi kommer även att intervjua skolbibliotekarier. Vi räknar med att interjvun kommer 

att ta max 30 minuter i anspråk.  

Det vi vill intervjua eleverna om är begreppet läslust, vilket innebär att vi bla vill veta vad de 

läser, när de läser, hur det känns när de läser och vad som påverkar läsningen. Vi är även 

intresserade av att veta om de upplever att läslust underlättar skolarbetet i andra skolämnen. 

 

Har ni lust och möjlighet att hjälpa oss att hitta fyra elever i årskurs 6, två flickor och två 

pojkar med annat modersmål än svenska, som vill ställa upp på intervjuer? Vi har varit i 

kontakt med XXXXX och det är av henne vi fick era mailadresser.  

Skolbibliotekarie XXXXX har även hon tackat ja till en intervju, som troligen kommer att ske 

fredag 17 september.  

  

De två skolbibliotek som vi kommer att använda oss av kommer givetvis att ha full sekretess, 

liksom våra informanter. Vi är medvetna om att det krävs föräldrarnas godkännande för 

intervjuer med minderåriga elever och kan därför bifoga brev till föräldrar där de ger sitt 

godkännande för en intervju. 

  

Är det något som är oklart så tveka inte att höra av er! 

 

Mvh Sofie Persson och Ninni Malmstedt 

  

Kontaktuppgifter: 

Sofie Persson XXXXX 

XXXXX 

  

Ninni Malmstedt XXXXX 

XXXXX 
 

 

 

  



59 

 

Bilaga 3: Brev till föräldrar 

 

 

Hej föräldrar! 

 
Vi är två studenter från Bibliotekshögskolan i Borås; Ninni Malmstedt och Sofie Persson. Vi 

är i slutet på vår utbildning och har börjat med vår magisteruppsats som ska handla om hur 

skolbiblioteken kan skapa läslust hos barn som har svenska som andraspråk. För att kunna ta 

reda på hur barnen upplever läslust behöver vi göra intervjuer. Vi har tänkt oss att intervjua ett 

antal barn som är mellan 12 och 15 år. 

Intervjuerna kommer att hållas under skoltid efter överenskommelse med barnets 

klasslärare. Intervjuerna kommer att spelas in för att kunna analyseras på ett bra sätt till 

vår studie, men det är bara vi två som kommer att lyssna på inspelningen. Alla uppgifter om 

ditt barn kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Vi vill genom detta brev göra en förfrågan till Dig förälder om det är möjligt att vi får 

intervjua Ditt barn. 

 

Har ni ytterligare frågor går det bra att höra av sig till någon av oss. 

Ninni Malmstedt XXXXX 

Sofie Persson XXXXX 

 

Tack på förhand! 
 

 

 

------ Ja, jag ger mitt godkännande för en intervju 

 

------ Nej, jag ger inte mitt godkännande till en intervju 

 

Elevens namn_______________________________________ 

 

Målsmans underskrift_________________________________ 

 
Vänligen skicka med lappen till skolan senast 6/9 

Tack för hjälpen! 
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Bilaga 4: Brev till skolbibliotekarier 

 

 

Hej [skolbibliotekariens namn]! 

  

Jag heter Sofie Persson och tillsammans med Ninni Malmstedt skriver vi en magisteruppsats i 

Biblioteks - och Informationsvetenskap. Uppsatsen har arbetsnamnet Att skapa läslust. 

Skolbibliotekets roll för läslust hos barn med svenska som andraspråk.  

Vi är distansstudenter via Borås Högskola. 

  

Tankarna vi har kring uppsatsen är att vi skall undersöka begreppen läslust och innanförskap 

genom dels litteraturstudier men även genom intervjuer med elever och skolbibliotekarier. 

Under höstterminen 2009 läste jag kursen Skolbibliotek I med XXXXXX och vi genomförde 

då ett studiebesök på X-skolans bibliotek. Skolbiblioteket där du arbetar imponerade mycket 

på mig och det är därför som vi undrar om vi kan få intervjua dig angående skolbibliotek och 

att skapa läslust hos barn med invandrarbakgrund. 

Vi räknar med att intervjun kommer att ta max 30 minuter i anspråk. Vi planerar att utföra 

våra intervjuer under veckorna 35-37. 

  

De två skolbibliotek som vi kommer att använda oss av kommer givetvis att ha full sekretess 

liksom våra informanter.   

  

Har du lust och möjlighet att ställa upp på en intervju?  

  

Mvh Sofie Persson och Ninni Malmstedt 

  

Kontaktuppgifter: 

Sofie Persson XXXXX 

Ninni Malmstedt XXXXX 
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Bilaga 5: Brev till eleverna 

 

 

 

 

Hej!  

 

Vi som vill intervjua dig heter Sofie Persson och Ninni Malmstedt och vi läser på 

bibliotekshögskolan i Borås, och skriver just nu vår magisteruppsats. 

Det vi vill undersöka är hur skolbiblioteket kan arbeta för att skapa läslust hos elever med 

svenska som andraspråk. För att kunna svara på den frågan så behöver vi din hjälp. 

 

Detta är de områden som vår intervju kommer att beröra. 

 

Vi kommer att fråga om begreppet läslust, vilket innebär att vi bland annat vill veta vad du 

läser, när du läser, hur det känns när du läser och vad som påverkar din läsning. 

 

Vi är även intresserade av att veta om du upplever att din läslust underlättar skolarbetet i 

andra skolämnen. 

 

Till sist vill vi veta vad ordet innanförskap betyder för dig, och hur innanförskap skapas. 

 

Det är värdefullt för oss om du vill ge exempel för att illustrera dina svar, då vi hoppas att vår 

uppsats kan ge konkreta tips och idéer när det gäller hur skolbiblioteket kan arbeta med 

elevers läslust och känsla för innanförskap. 

 

Intervjun kommer att ta max 30 min, och det är bara vi och vår handledare som kommer att få 

ta del av det du berättar. 

 

Tack för att du vill hjälpa oss! 

 

Ninni och Sofie 
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Bilaga 6: Brev till föräldrar nr 2 

 

X-stad 2010-09-15 

 

Hej Föräldrar! 

 

Vi heter Sofie Persson och Ninni Malmstedt och vi har intervjuat ditt barn idag. Intervjun 

handlade om läsning. Vi kommer inte att skriva ut barnets namn eller vilken skola barnet går 

på. Vi kommer inte heller att ange att skolan ligger i Xstad. 

Intervjun kommer att användas som material i en skoluppsats. 

 

Om du undrar över någonting så kontakta skolbibliotekarie XXXX, telefon:  

XXX-XXXX 

 

 

 

Ja, det är okej att intervjun används. 

 

____________________________________ 

Underskrift 

 

 

 

Med vänliga hälsningar Sofie och Ninni 
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Bilaga 7: Intervjuguider 

 

Skolbibliotekarierna 
Vad betyder läslust för dig? 

Hur arbetar du med att skapa läslust hos eleverna? 

Kan du ge några konkreta exempel? 

Arbetar du på ett annat sätt när det gäller elever med ett annat modersmål än svenska? 

Tror du att högläsning påverkar läslusten hos eleverna? 

Hur arbetar du med läsmiljö? 

Kan du ge några konkreta exempel? 

Vilka metoder tillämpar du för att inspirera den enskilda eleven till läslust? 

Upplever du att elever med läslust uppnår ett högre/bättre resultat totalt sett, än de utan 

läslust? 

Vad betyder innanförskap för dig? 

Vad skapar innanförskap? 

Kan skolbiblioteket hjälpa till att skapa innanförskap? Kan du utveckla det?  

 

 

Elever 
Vad betyder läslust för dig? 

Är det viktigt att ha läslust för att vilja läsa böcker? Kan du utveckla det? 

Hur upplever du att skolbibliotekarien arbetar för att hjälpa dig att finna läslust? 

Tror du att högläsning påverkar läslusten? Kan du utveckla det? 

Tycker du om att läsa? 

Om nej, vad skulle kunna få dig att försöka? 

Vad läser du helst? 

Hur hittar du det du läser? 

Var läser du helst någonstans? 

Varför just där? 

Hur stor betydelse har omgivningen för din läsning? 

Har du läslust?  

Hur skulle du beskriva den känslan? Vilka känslor upplever du under din läsning? 

Om du har läslust, tror du att det påverkar dina resultat i andra ämnen än svenska? 

Vad innebär ordet innanförskap för dig? 

Vad skapar innanförskap? 

Kan skolbiblioteket hjälpa till att skapa innanförskap?  

Kan du utveckla det? 

 

 

 

 

 

 


