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Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate how school librarians describe that they can help 

students with their reading and linguistic development within the school subject Swedish by 

motivating them to read. We also intend to study if they take on a more didactic teaching role 

when it comes to the students’ linguistic development by utilising and reading comprehension 

strategies in their work with the students. The theories applied encompass different reading 

comprehension strategies, motivation for reading and theories of preunderstanding together 

with Lev Vygotskijs theories about the socio-cultural perspectives. The empiric material have 

been collected through interviews with four school librarians and observations of three. The 

material have been analysed and interpreted through theories and earlier research. 

The major findings are that the school librarians can affect the students’ motivation for 

reading by presenting new books, by allowing the students to choose their own books and by 

providing a broad variety of book to choose from. Furthermore we found that the librarians 

use severar methods for reading comprehension in their work, for example Concept Oriented 

Reading Instruction and Reciprocal Teaching.  

 

 

Engelsk titel: “It is very important that I also think it is funny, so that it rubs off!” – How 
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1. Inledning 

I juni 2011 började den nya skollagen tillämpas där det står fastslaget att alla elever ska ha 

tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenheten eller på rimligt avstånd från skolan (SFS 

2010:800, kap.2, 36 §). Enligt en utredning gjord av Kungliga biblioteket framgår det att det 

varierar stort gällande elevers tillgång till skolbibliotek: en av sex elever saknar helt 

skolbibliotek och hälften av alla elever i landet saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. 

Vad som klassas som ett skolbibliotek kan vara allt från papperskassar med böcker infösta i 

ett förråd till välutvecklade mediotek med heltidsanställda och utbildade bibliotekarier 

(Kungliga biblioteket, 2012).  

Det finns ingen definition av vad ett skolbibliotek är i skollagen men Statens kulturråd 

föreslog i 2008 års undersökning av skolbibliotek följande definition av skolbibliotek: ”Som 

ett skolbibliotek räknas en gemensam samling av skön- och facklitteratur och andra medier 

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

katalogsystem vilken ställs till elevernas och lärarnas förfogande” (Statens kulturråd, 2009, s. 

10). Det finns dessutom ett antal punkter som Skolinspektionen kräver att alla skolbibliotek 

ska uppfylla: 

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller 

på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda 

biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för 

denna. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, 

informationsteknik och andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och 

stimulera till läsning (Skolinspektionen, 2015). 

Detta arbete kommer att fokusera på den tredje punkten av Skolinspektionens krav och främst 

undersöka hur skolbibliotekariers arbete kan bidra till att stimulera elever till läsning och på 

så sätt främja deras språkutveckling. 
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2. Bakgrund 

Enligt Skolverket är språk och lärande starkt förknippat med identitetsutveckling och i 

styrdokumenten betonas vikten av att arrangera undervisning som ger eleverna möjligheter att 

samtala, läsa och skriva. Genom detta kan eleverna utvecklas och uppnå sin fulla potential att 

kommunicera och tilltro till sin språkliga förmåga och språkutveckling (Skolverket, 2011). 

Statens skolverk och Myndigheten för skolutveckling genomförde år 2000 projektet Språkrum 

på uppdrag av regeringen med syftet att stödja arbetet med språkutveckling med fokus på att 

förbättra de läs- och skrivmiljöer som finns i skolan. Dessutom avsåg projektet att stärka 

skolbibliotekets pedagogiska roll då skolbibliotek ses som kreativa läs- och skrivmiljöer med 

stor utvecklingspotential i projektet. Biblioteks- och informationsvetenskapsprofessorn Louise 

Limberg skriver, på uppdrag av projektet Språkrum, i Skolbibliotekets pedagogiska roll – en 

kunskapsöversikt (2003) att det finns förvånansvärt lite forskning gjord som behandlar 

skolbibliotekens roll för elevernas läsutveckling men att det finns gott om forskning som 

berör barns läsutveckling, läs- och skrivsvårigheter samt om sambandet mellan barns 

språkutveckling och deras litteraturläsning (Limberg, 2003, s. 53).  

Limberg poängterar betydelsen av att elever har tillgång till ett brett utbud och variation av 

texter för att passa elevernas olika behov. Detta behov av stor tillgång till olika texter kopplar 

hon till läsforskning som hävdar att det är viktigt att barn läser mycket för att lära sig att läsa 

men hon upplyser samtidigt om att forskare (se Dressman, 1997) varnar för en överdrivet 

kvantitativ syn på barns läsning. Det finns en risk att pedagogik som endast uppmuntrar och 

belönar mängdläsning får en motsatt effekt och leder till att elever inte läser om de inte får 

någon belöning och att en sådan pedagogik till och med kan skapa en motvillighet hos 

eleverna till att läsa (Limberg, 2003, s. 54). 

Vidare framhåller Limberg betydelsen av att elever får möjlighet att välja sin läsning då detta 

är viktigt för att uppmuntra eleverna till att läsa. För att kunna erbjuda val av läsning krävs det 

att det finns alternativ tillgängliga; alternativ som svarar mot de mål som finns i 

läsundervisningen (Limberg, 2003, s. 54). 
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Språket är även sammankopplat med vårt tänkande (Vygotskij 1978; Dysthe 2003; Säljö, 

2014) och spelar därmed en viktig roll för vår förmåga att tolka, analysera och värdera källors 

trovärdighet, men varken skolbibliotekets eller skolbibliotekariernas pedagogiska roll nämns i 

styrdokumenten, inte heller vad som definieras som ett skolbibliotek eller dess kvalité. 

Nationalencyklopedin (2016) definierar skolbibliotek som en plats där olika resurser i form av 

medier, teknik och personal finns tillgängligt, syftet med skolbiblioteken beskrivs som en 

bidragande faktor för elevernas stimulans till läsutveckling. 

Skolorna i Stockholms stad har förutom skolans egna bibliotek även tillgång till Medioteket 

som fungerar som en pedagogisk resurs som erbjuder fortbildning för bibliotekspersonal, 

erbjuder tillgång till ett större utbud av filmer, talböcker och böcker. Genom 

Cirkulationsbibliotek kan lärare och annan skolpersonal få tillgång till klassuppsättningar av 

böcker, något som kan underlätta den gemensamma läsundervisningen i helklass. Totalt 

beräknar Medioteket ha ca 900 olika böcker i mer än 6500 exemplar. Här finns även 

Mångspråksbiblioteket som tillhandhåller barn- och ungdomslitteratur på flera olika språk 

som skolbibliotekarier kan låna in till skolan för de elever som har behov av böcker på sitt 

modersmål.  

Stockholms stad och Medioteket har stora krav på sina bibliotek, de definierar ett bra 

skolbibliotek som: 

 Skolbiblioteket drivs av utbildad personal som samarbetar med kollegiet och 

deltar i arbetslagens planering 

 Skolbiblioteket är bemannat under hela skoldagen 

 Det finns en arbetsplan för skolbiblioteket 

 Verksamheten omfattar 

- Bibliotekspedagogik med undervisning i medie- och 

informationskunnighet (MIK) 

- Läsfrämjande arbete, bokprat och boksamtal 

 Mediebeståndet motsvarar skolans storlek, elevunderlag och inriktning och 

gör skolbiblioteket till ett pedagogiskt forum för alla ämnen 

 Skolbiblioteket ger elever med läsnedsättning tillgång till talböcker 
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 Eleverna erbjuds medier på sina modersmål 

 Eleverna har tillgång till databaser för informationssökning (Medioteket, 

2015, s. 3) 

2.2 Skolbibliotekariers pedagogiska roller 

En intressant aspekt på bibliotekets pedagogiska roll i skolan är vilken betydelse 

bibliotekarien har som pedagog. Det finns flera undersökningar som visar att den största delen 

av bibliotekariers arbetstid läggs på att undervisa och hjälpa elever med informationssökning 

(McCracken, 2001; Turner, 1993). Bibliotekarier har vid dessa tillfällen en direkt 

undervisande roll.  

I en brittisk enkätundersökning genomförd av 150 lärare framkom det att 85 % av lärarna 

framförallt uppfattade bibliotekarien som en förmedlare av material. Det lärarna uppskattade 

mest i biblioteket var personalens hjälpsamhet, stämningen och miljön i själva biblioteket 

samt ett rikt bestånd av böcker. Dessa resultat pekar inte på bibliotekariens pedagogiska, 

undervisande roll utan här framstår bibliotekarien i första hand som en materialförsörjare som 

håller ordning och reda i biblioteket (Heeks, 1994).  

Det finns en stor mängd amerikanska studier där intresset ligger i bibliotekariens 

professionella roller. Fyra framträdande roller går att skönja; rollen som undervisare, rollen 

som informationsexpert, rollen som rådgivare, både för lärare och för elever, samt rollen som 

chef för biblioteket, alltså den som leder och organiserar verksamheten (McCracken, 2001; 

Stripling, 1996; Dressman, 1997). Professor Barbara Stripling (1996) skriver om roller med 

fokus på den lärande eleven där betoningen ligger på mötet mellan bibliotekarien och eleven 

som ska ske utifrån varje elevs unika förutsättning. Vikten av att bibliotekarien kan skapa en 

miljö och ett klimat som ger möjlighet till god kommunikation och som ger alla elever en 

känsla av trygghet betonas av både Stripling (1996) och Dressman (1997).  

Professor Jean Donhams (1998) studie betonar att bibliotekariens pedagogiska roll, när det 

handlar om det läspedagogiska arbetet i skolan, framför allt är att väcka läslust. Limberg 

nämner bokprat, tid att läsa, möjligheter för elever att själva välja texter och olika läs- och 

skrivprojekt som några metoder att skapa just detta. Bokprat är en gammal metod som 



 

5 

  

bibliotekarier använder för att förmedla litteratur, rent praktiskt går den ut på att 

bibliotekarien, inför en grupp, presenterar och berättar om olika böcker för att väcka intresse 

och lust att läsa. Detta är en vanligt förekommande metod för att stödja elevers läsutveckling 

och bibliotekarien har i och med sina breda kunskaper om barn- och ungdomslitteratur i 

samspel med lärare erbjuda eleverna önskad bredd och variation och anpassa litteraturen efter 

de behov som finns i klassen (Limberg, 2003.). 
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3. Syfte och frågeställning 

Motivation till läsning är en stor del av läsförståelsen och vi är främst intresserade av hur 

skolbibliotekarier kan påverka denna länk i kedjan som är läsförståelse men även om de har 

en mer pedagogisk roll när det kommer till elevernas språkutveckling, alltså om de arbetar 

med flera delar av läsförståelsekedjan, med hjälp av exempelvis olika läsförståelsestrategier.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolbibliotekarier kan hjälpa eleverna med deras 

läs- och språkutveckling inom svenskämnet genom att motivera eleverna till läsning samt om 

de arbetar med läsförståelse på något sätt med eleverna.  

Våra frågeställningar är följande: 

 Hur beskriver skolbibliotekarier att de arbetar med att motivera till läsning hos elever? 

 Vilka strategier för läsförståelse kan skönjas i deras arbete med eleverna? 
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4. Teoretisk inramning 

Det sociokulturella perspektivet har fått ett stort genomslag i Sverige och har format synen på 

lärandet kopplat till språk och språkutveckling.  I de sociokulturella tankebanorna betonas 

vikten av individens utveckling i samspel med andra och det sociala sammanhanget.  

Tankarna bakom detta perspektiv byggs främst på den ryske psykologen Lev Vygotskijs 

(1978) teorier om den proximala utvecklingszonen och hur språket är starkt sammankopplat 

med vårt tänkande men har under senare år även utvecklats av andra forskare (se Dysthe, 

2003; Säljö, 2014). 

Strandberg förklarar Vygotskijs teori som att de psykologiska processerna sker på två plan, en 

yttre aktivitet och en inre aktivitet. Först sker den yttre aktiviteten som är den sociala, då vi lär 

oss tillsammans med andra. Den sociala inlärningen är en viktig utgångspunkt för att sedan 

kunna bearbeta samma handling självständigt, då sker den inre aktiviteten som är den 

kognitiva processen (Strandberg, 2006). Skolverket menar att detta synsätt på lärande, där 

lärare och elever ses som viktiga aktörer för språk, tänkande och språkutvecklingen går hand i 

hand med läroplanens uppbyggnad och ”har en avgörande betydelse för 

kunskapsutvecklingen” (Skolverket, 2012, s. 29). 

4.1 Läsförståelse  

Läsförståelse är en komplex process och svår att definiera. Vi kommer att använda oss av 

läsförståelseforskaren Barbro Westlunds sammanfattade definition av begreppet: 

… läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process, som inkluderar 

färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation. Man läser för att skapa 

mening och förståelsen påverkas av syftet, dvs uppgiftsformuleringen före 

läsningen. Läsaren ska både iaktta och känna sig bunden till textinnehållet, 

samtidigt som han eller hon ska gå utanför innehållet och tillföra texten något 

nytt. Läsaren och texten integrerar på så sätt för att skapa mening (Westlund, 

2009, s. 70). 
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Pedagogikprofessorn Ivar Bråten instämmer att läsförståelse är en komplex process men 

tillägger att det är viktigt att blivande lärare har goda kunskaper om de olika komponenter 

som ingår i begreppet läsförståelse. Fyra av dessa komponenter som är relevanta i denna 

uppsats är förkunskaper, läsmotivation, inferenser och läsförståelsestrategier (Bråten, 2008, s. 

47). 

4.2 Motivation 

Bråten (2008) skriver att elever med en hög läsmotivation läser mer än elever med en låg 

läsmotivation, han påstår även att nyckeln till ett högt läsintresse är den inre läsmotivationen.  

Elever med en inre läsmotivation läser för att de själva är intresserade, inte för att de vill 

åstadkomma bättre betyg, guldstjärnor eller beröm. Inre läsmotivation har flera sidor men 

några egenskaper som utmärker elever med en inre läsmotivation är: 

 Nyfikenhet – viljan att veta mer och få svar på sin nyfikenhet fungerar som ett mål i sig. 

 Engagemang – engagemang i läsningen kan leda till att tid och rum glöms bort, detta 

medför en djupare förståelse och inlevelse för innehållet.  

 Gilla utmanande texter – många texter kräver mycket tankearbete, viljan att klara dessa 

utmaningar är betydelsefullt för fortsatt läsning, elever som saknar denna förkärlek till 

utmanande texter ger ofta upp lättare och undviker svåra texter. 

 Frivillighet – viktigt med självvald och självstyrd läsning, att bli påtvingad en text kan 

leda till minskat intresse. 

(Bråten, 2008, s. 76)  

Lärare och pedagoger kan göra mycket för att främja elevernas inre läsmotivation. Ett sätt att 

påverka läsmotivationen är genom att stimulera elevernas intresse för olika ämnen och teman 

som berörs av böckerna. Ett annat sätt att öka elevernas läsintresse är genom att ge eleverna 

valmöjligheter och en känsla av självbestämmande. Det är angeläget att det även finns en 

variation av texter; skönlitterära böcker, faktaböcker och även olika elektroniska texter. 

Bråten skriver att läsningen kan påverkas negativt om läraren är för kontrollerande och bara 

tillåter få val. Andra viktiga faktorer i arbetet med läsmotivation är att ge eleverna utrymme 
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för samarbete samt ge konkreta och praktiska aktiviteter som sedan sammankopplas till 

läsningen (Bråten, 2008, s. 79). 

4.3 Förförståelse 

Psykologen Birgita Allard, en av medförfattarna till Nya Lusboken, förklarar förförståelse som 

en process vars innehåll varierar beroende på individens erfarenheter och kunskaper. 

Förförståelsen innefattar exempelvis upplevelsen och kunskaperna av en rubrik, boktitel och 

baksidestext (Allard, 2001, s. 15). 

Bråten skriver att förkunskaperna har en stor betydelse för läsförståelsen och då läsaren får 

möjlighet att tolka och koppla texten till tidigare kunskaper och erfarenheter är det väsentligt 

att eleverna får möjligheten att möta olika typer av texter med anpassad svårighetsgrad. 

Genom läsning av olika texter som behandlar, förklarar och beskriver olika sakförhållanden 

får eleverna möjligheten att både vidga och fördjupa sina kunskaper men Bråten påpekar 

också att det inte bara gäller läsning av skönlitteratur utan även andra medier såsom filmer, 

pedagogiska programvaror, samtal och diskussioner. Bråten skriver även att många elever har 

betydelsefulla förkunskaper men att få är medvetna om dessa. Det är då viktigt att eleverna 

”bör få undervisning i hur de relaterar det som de redan vet om textens innehåll” genom att 

exempelvis ställa varför-frågor medan de läser (Bråten, 2008, s. 65). 

4.4 Läsförståelsestrategier  

Inom forskningsvärlden finns det tre erkända läsförståelsestrategier: reciprok undervisning, 

transaktionell strategiundervisning och begreppsorienterad läsundervisning. I dessa tre 

modeller fungerar läraren som en coach och synliggör olika tankeprocesser för sina elever. 

Modellerna kan utövas både på individnivå och i helklassundervisning (Bråten, 2008, s.72; 

Westlund, 2009, s. 74-75). 
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4.4.1 Reciprok undervisning  

Reciprok undervisning (på engelska: Reciprocal Teaching, RT), är en undervisningsform först 

framtagen av forskarna Palincsar och Brown i mitten av 1980 talet. De hade studerat goda 

läsare och fann fyra lässtrategier som var utmärkande, fyra strategier som även används av 

Barbro Westlund: 

1. De förutspår handlingen/ställer hypoteser  

2. De ställer egna frågor om texten 

3. De klargör otydligheter  

4. De sammanfattar texten 

(Westlund, 2009, s. 76). 

Reciprok undervisning är en diskussionsmetod som först går ut på att läraren introducerar en 

text, sedan förklarar och vägleder läraren eleverna i de olika strategierna genom att tänka 

högt. Sedan får eleverna läsa själva i smågrupper, då får elevernas turas om att vara 

diskussionsledare och arbetar tillsammans för att förstå texten med hjälp av de olika 

strategierna. Målet med metoden går ut på att, öka elevernas förståelse, minne och 

medvetengöra läsningen. Både Bråten och Westlund framhäver att eleverna måste få flertal 

tillfällen att träna denna strategi både i grupp och enskilt för att de ska kunna ta sig an syftet 

med denna arbetsmetod (Bråten, 2008, s.72; Westlund, 2009, s. 75-79). 

4.4.2 Transaktionell strategiundervisning 

Transaktionell strategiundervisning (på engelska: Transactional Strategy Instruction, TSI) är 

en utvecklad version av reciprok undervisning som utvidgar lärardemonstrationerna. RT och 

TSI påminner mycket om varandra, båda metoderna har samma grundprinciper (förutspå, 

ställa frågor, sammanfatta och klargöra otydligheter) och båda går ut på att eleverna tänker 

högt men transaktionell strategiundervisning är inte lika strikt som reciprok undervisning. 

Westlund skriver att den största skillnaden mellan dessa två strategier är lärarens 

förhållningssätt till läsundervisningen, TSI-lärarna värderar inte elevernas svar i rätt eller fel 

utan uppmuntrar istället eleverna att berätta för andra hur de tänker (Westlund, 2009, s. 80-

82). 
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Gaskins, Laird, 0’Hara, Scott och Cress (2002) beskriver hur eleverna använder tre olika 

strategier som redskap för att klargöra otydligheter i sin läsning: 

1. Monitor for sense – att eleverna alltid ska förstå det de läser  

2. Look for patterns – leta efter mönster i texten, olika typer av genre, tema eller budskap 

3. Make inferences – tillämpning av elevernas förkunskaper och koppling till andra texter 

(Gaskins et al. 2002, s. 370-383). 

 

4.4.3 Begreppsorienterad läsundervisning 

Begreppsorienterad läsundervisning (på engelska: Concept Oriented Reading Instruction, 

CORI) är en metod som kombinerar strategiundervisningen för att öka elevernas 

läsmotivation med begreppsundervisning och faktakunskaper.   

CORI är en arbetsmetod framtagen av professorn John Guthrie som var intresserad av att 

undersöka sambandet mellan läsning och motivation. Denna strategi bygger på elevernas 

nyfikenhet, syftet är att eleverna förstår att läsningen är länken mellan deras nyfikenhet och 

deras kunskapsutveckling. Westlund förklarar att CORI-undervisning utmärks av: 

 Ämnesundervisning med olika begrepp i fokus  

 Elevernas förkunskaper kopplas till centrala begrepp  

 Eleverna motiveras till att ställa frågor som de själva vill ha svar på (med fokus på 

begrepp) 

 Informationssökning  

 Eleverna organiserar sina tankar och kunskaper genom exempelvis tankekartor, 

teckningar och diagram  

(Westlund, 2009, s. 83-87).  

 

4.5 Inferenser  

Inferenser syftar på den förståelse läsaren får av texten som inte finns ordagrant uttryckt 

texten. Westlund (2009) förklarar läsförståelse som en integrering mellan läsaren och texten. 
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Då författaren utgår från att läsaren kan fylla de tomrummen som finns i texten krävs en fullt 

medveten läsare med olika strategier för att kunna skapa en bättre läsförståelse. Westlund 

skriver att skickliga läsare skapar ett inre scenario i form av bilder, men att dessa bilder kan 

variera beroende på läsaren erfarenheter, kultur, ålder och förkunskaper. Svaga läsare har 

svårt att skapa inre bilder trots att de kan ha goda förkunskaper. Hon förklarar även att det 

finns olika former av inferenser; en där läsaren fyller luckorna i texten med sina egna 

förkunskaper i området och en annan som är textbaserat och bygger på att läsaren 

sammankopplar information som ligger på olika ställen i texten och skapar en meningsfull 

helhet. Vidare förklarar Westlund att läsaren bör behärska båda delarna för att kunna utveckla 

en god läsförståelse (Westlund, 2009, s. 101-104).  

Förutom att kunna läsa mellan raderna bör läsaren även kunna läsa på raderna och bortom 

raderna. Westlund förklarar att när läsningen är automatiserad krävs det en högre 

tankeprocess av eleverna då allt inte går att finna i själva texten, läsaren behöver då kunna 

tolka textens innehåll samt använda sig mer av sina kunskaper om världen. Westlund 

definierar de tre olika nivåer av läsförståelse såhär: 

1. Att läsa på raderna går ut på att kunna läsa vad som står i texten, exempelvis kunna 

beskriva textens innehåll i kronologiskordning.  

2. Att läsa mellan raderna (göra inferenser) betyder att läsaren kan tyda underliggande 

meningar som inte finns ordagrant i texten.  

3. Att läsa bortom raderna innebär att läsaren värdera sin tolkning och relaterar den till 

sina övriga kunskaper om världen, att exempelvis kunna se mönster och sammanhang 

till andra texter och händelser (Westlund, 2009, s. 105-106).   
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5. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer olika exempel på tidigare forskning att tas upp som är relevant för vår 

studie. Vi tar upp forskning som rör både motivation till läsning och vad som kan påverka 

motivation för lärande i stort. Även betydelsen av att möta elever förförståelse kring texter tas 

upp, främst i Olin-Schellers doktorsavhandling.  

Den amerikanske professorn Mark Dressman har skrivit studien Literacy in the Library: 

Negotiating the spaces between order and desire (1997). Han har studerat och jämfört tre 

skolbibliotek i tre skilda socio-ekonomiska områden utifrån flera olika aspekter, bland annat 

elevernas läsning. Han visar tydligt i resultatet att skolbibliotekarierna i skolorna som 

undersökts framförallt förknippar elevernas läsutveckling med skönlitterära böcker framför 

annan litteratur. Dressman själv ser en problematik med denna inställning då det i studien 

framkommer att pojkar, framförallt, föredrar att läsa facklitteratur före skönlitteratur men att 

detta inte accepteras av skolbibliotekarierna utan att de istället blir påtvingade skönlitterära 

böcker att läsa. Studien visar att bibliotekariens arbetssätt har en direkt påverkan på hur 

eleverna uppfattar litteratur och vilken motivation de har för läsning. En av Dressmans 

huvudslutsatser är att klassrum i grunden är rum där lärande sker genom arbete (”literacy as 

work”), medan bibliotek i grunden är rum där lärande sker genom lust (”literacy as the pursuit 

of personal desire”) (ibid. s. 161).  

Sheila Brooks doktorsavhandling Learning Motivation in International Primary Schools. The 

Voices of Children (2005) har syftet att bidra till en djupare förståelse för motivation kopplat 

till lärande i skolmiljö. Speciell tonvikt lägger hon på att undersöka hur olika situations- eller 

lägesaspekter av skolmiljön påverkar motivationen. Dessutom finns en jämförande aspekt i 

studien där åsikter och uppfattningar, tillhörande elever på internationella skolor i Sverige och 

i Schweiz, identifieras, beskrivs och tolkas. I studien valdes en multikulturell internationell 

grupp, på totalt 66 elever, ut som representerar det olikartade elevunderlag som blir alltmer 

vanligt. Resultatet indikerar att en mängd olika faktorer i skolmiljön påverkar elevernas 

motivation till lärande. Områden som identifierats och beskrivs i studien är exempelvis vad 

som ska läras, lärprocessen, lärarpåverkan, den fysiska miljön och sociala influenser. Vid 

jämförelse mellan elevgruppen i Sverige och gruppen i Schweiz fann Brooks påfallande 
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skillnader gällande lärandeprocessen, lärarpåverkan och den allmänna attityden jämtemot 

skolan. Eleverna från den schweiziska skolan var konsekvent mer positiva än de svenska 

eleverna. De flesta skillnaderna som Brooks identifierade var kopplade till läroplanens 

utformning, skolorganisationen och ledningen. Resultaten indikerar att utbildningsprogram 

baserade på konstruktivistisk, forskningsbaserade teorier för lärande ger högre grad av 

motivation hos den enskilda eleven.  

Christina Olin-Scheller, professor i pedagogik, har skrivit sin doktorsavhandling Mellan 

Dante och Big Brother: En studie om gymnasieelevers textvärldar (2006), med syftet att 

studera olika gymnasieelevers möten med och uppfattning av fiktionstexter både i ämnet 

svenska och på fritiden. Huvudfrågan är hur eleverna utvecklar kunskaper om fiktionstext och 

läsning genom litteraturundervisningen, om elevernas textvärldar, på fritiden och i 

svenskämnet, befinner sig i dialog med varandra och vilken karaktär denna i så fall har. 

Resultatet indikerar att det är vanligt att det finns en obalans mellan elevernas och lärarnas 

litterära repertoarer. Eftersom den litterära undervisningen främst bygger på traditionell 

skönlitteratur var elevernas uppbyggda av textvärldar inte tillräckliga. Elevernas 

förväntningar på skönlitteraturläsningen var karakteriserad av starkt emotionellt engagemang. 

De pedagogiska implikationerna av studien betonar vikten av att identifiera elevernas litterära 

repertoarer och koppla ihop dem med litteraturundervisningen. Litterär pedagogik och 

didaktik borde sikta på att utvidga dessa repertoarer och hjälpa elever att erhålla nya läsroller. 

Olin-Scheller framhåller betydelsen av att läsa skönlitteratur och fiktion från nya och bredare 

perspektiv för att möta elevernas textvärldar. 

Magnus Persson, litteraturvetare och lektor i svenska, skriver i boken Varför läsa litteratur?: 

Om litteraturundervisning efter den kulturella vändningen (2007) att frågan om varför man 

ska läsa skönlitteratur blir allt viktigare i det moderna samhällets medieteknologiska 

mångfald. Persson nämner tre huvudbegrepp som möjliga puzzelbitar av en starkare 

legitimering av litteraturläsning, demokrati, narrativ fantasi och kreativ läsning. Han hävdar 

att litteratur kan ge elever en demokratisk kompetens med kritiskt tänkande genom att utmana 

deras åsikter och värderingar. Med narrativ fantasi menas att eleverna kan utveckla sin 

empatiska förmåga genom att sätta sig in i någon annan människas situation i litteraturen. Den 

kreativa läsningen, förklarar Persson som den lustfyllda läsningen. Det ska vara en njutning 
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att läsa men det ska samtidigt finnas utrymme att studera textens uppbyggnad genom 

närläsning. 

Doktor Kylene Beers skriver i artikeln No time, no interest, no way! (1996) vad som kan 

motivera omotiverade läsare till att läsa. Hon har genom intervjuer med ett antal barn och 

ungdomar funnit sju punkter som alla deltagare var överens om och paradoxalt nog fann hon 

att det som motiverade läsglada elever var precis detsamma som avskräcker de omotiverade 

läsarna. De omotiverade läsarna föredrog att välja böcker själva, gärna ur en mindre samling 

då de större samlingarna böcker fick deltagarna att känna sig obekväma. De valde också gärna 

facklitteratur framför fiktion och helst med illustrationer eftersom många av de ovana läsarna 

hade svårt att förstå texten utan visuell hjälp och de var dåliga på att själv föreställa sig bilder 

under läsningen. De framkom också att de ovana läsarna gärna ville se en filmatisering av 

texten innan läsning för att lättare förstå handlingen, då hade de redan sett hur bilderna till 

texten kunde se ut. Både vana och ovana läsare uppskattade högläsning men de ovana läsarna 

i studien ville att hela boken skulle läsas högt medan de mer vana läsarna bara ville höra 

början och sedan övergå till enskild, tyst läsning. De ovana läsarna föredrog också att på 

något sätt göra konst av texten, att måla eller spela upp en scen för att se bilderna i boken mer 

tydligt. Den sjunde, och sista, punkten som ovana läsare föredrog i studien var tidningar men 

de uppfattade tyvärr att deras lärare inte ansåg att det var läsning i skolsammanhang. 

Kathryn Edmunds och professor Kathryn Bauserman skriver i artikeln What Teachers Can 

Learn About Reading Motivation Through Conversations With Children (2006) om vad som 

motiverar elever till läsning. De har genomfört en intervjubaserad undersökning där elever i 

årskurs fyra fick svara på frågor om deras val av läsning. Svaren visade att barn har olika hög 

motivation som följer flera mönster. Barn som valde berättande litteratur gjorde det av 

följande anledningar: boken relaterade till deras intressen, bokens karaktär lockade dem och 

barnen fick valmöjligheter. Facklitteratur valdes av följande anledningar: kunskapen som 

boken tillförde, bokens relation till personliga intressen och att barnen fick valmöjligheter. 

Barnen visade sig också bli motiverade till läsning av familjemedlemmar, lärare och vänner. 

Att motta en bok som present var även det en vanligt förekommande källa till motivation, 

elevernas främsta källa till böcker annars var skolans bibliotek. Baserat på resultatet i studien 

kan lärare öka elevers motivation genom att tillåta valfrihet när det gäller litteratur, att 
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uppmärksamma böckernas karaktärer, att identifiera elevernas personliga intressen, att ge 

tillgång till ett brett utbud böcker samt att aktivt involvera andra till att dela med sig av böcker 

till eleverna.  
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6. Metod 

I detta avsnitt presenteras de tillvägagångssätt och metoder som använts i studien. Här 

presenteras även de deltagande informanterna och deras respektive skolor i korthet.  

De kvalitativa metoder som använts är intervju och observation då vi anser att dessa två 

metoder kompletterar varandra. Genom en observation kan ett påstående från en 

intervjusituation få mer reliabilitet då det inte längre är endast ett påstående. Eftersom 

material från båda dessa metoder bygger på tolkningar har vi genomfört samtliga moment 

tillsammans för att undvika att någon av oss skulle få ett tolkningsföreträde över den andre.  

6.1 Urval 

Valet av informanter föll sig naturligt genom att vi skickade ett elektroniskt brev (se bilaga 1) 

till flera olika skolbibliotekarier i storstockholmsområdet. Vi skickade brevet till de 

skolbibliotekarier som vi fått tips om genom kurskamrater och egna erfarenheter, exempelvis 

den verksamhetsförlagda utbildningen. De tips vi mottog från kurskamrater handlade enbart 

om vilka skolor som hade en skolbibliotekarie anställd som vi kunde kontakta, vi fick ingen 

information om bibliotekariernas arbetssätt. 

6.1.1 Presentation av informanternas skolor 

De fyra deltagande informanterna arbetar alla i olika kommunala skolor i 

storstockholmsområdet, varav tre tillhör Stockholms kommun och en Södertälje kommun. 

Samtliga skolor har en hög andel flerspråkiga elever som har svenska som andra eller tredje 

språk.  

6.1.2 Presentation av informanterna 

Samtliga informanter är kvinnor och arbetar som skolbibliotekarie eller bibliotekspedagog på 

heltid och har relevant utbildning. För att säkerställa deras anonymitet har de fått fingerade 

namn som tilldelats i alfabetisk ordning. 
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Informant 1: Anna, är utbildad bibliotekarie med 2,5 år i yrket. Hon har arbetat på 

Annaskolan i 3 månader.  

Informant 2: Beatrice, är utbildad skolbibliotekarie med 7 år i yrket. Hon delar sin 

heltidstjänst på två skolor med ca 20 timmar per vecka på vardera skola. Beatrice har arbetat 

som bibliotekarie på Beatriceskolan i 4 år men arbetat där i 13 år totalt. 

Informant 3: Caroline, är utbildad hantverkspedagog och har arbetat 3 år som 

biblioteksassistent. Detta ger henne behörighet att arbeta som bibliotekspedagog. Caroline har 

arbetat i Carolineskolan i 5 år.  

Informant 4: Dora, är utbildad bibliotekarie och lärare med behörighet i svenska och SO med 

20 år i yrket. Hon har arbetat på Doraskolan i 8 månader. 

6.2 Intervjuer 

Vi har använt oss av en intervjumodell som Annika Lantz, legitimerad psykolog och professor 

i psykologi, kallar för den öppna intervjun för att få informantens syn på verkligheten. 

Intervjuformen ger information som kan öka förståelsen för människors subjektiva 

erfarenheter och åsikter och ger informanten möjlighet att beskriva sina tankar ingående 

(Lantz, 2013, s. 43-46).  

Vårt mål var att genomförandet av intervjuerna skulle ske på ett likvärdigt sätt med alla 

informanterna och därför delade vi upp vem som gjorde vad under intervjuerna. En av oss 

presenterade de etiska forskningsprinciperna, syftet med vår studie och hur materialet skulle 

användas vid samtliga intervjuer och den andra höll sedan i själva intervjufrågorna (se bilaga 

2). Frågorna presenterades i stort sett i samma ordningsföljd till samtliga informanter, hänsyn 

togs dock till informanternas svar och följdfrågor krävdes vid några tillfällen för att få mer 

uttömmande och utvecklade svar.  

Intervjuerna genomfördes på respektive informants skola och tog mellan 40 och 60 minuter 

per tillfälle. De ägde, i samtliga fall, rum i skolans bibliotek. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av både en telefon och en dator för att minimera riskerna för att någonting skulle 
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förstöra eller hända med inspelningen. Vid bearbetningen av intervjuerna analyserades 

informanternas svar genom upprepad avlyssning och transkribering av vissa delar. 

6.3 Observationer 

Vi har observerat tre av de fyra informanter som deltagit i studien. Vårt mål var att observera 

samtliga medverkande informanter men på grund av att en informant avböjde kunde vi till slut 

genomföra endast tre observationer. Tillfällena varade mellan 40 och 60 minuter. Vi 

observerade informanterna både under schemalagda aktiviteter i elevgrupper samt under så 

kallad ”drop-in”-tid. 

Vi utgick från ett tidigare förberett observationsschema (se bilaga 3) där det eventuella 

användandet av en läsförståelsestrategi fördes in. Dessutom förde vi båda löpande 

anteckningar under hela observationstillfället. Observationsschemats syfte var att fokusera vår 

uppmärksamhet på samma sorts händelser och minska riskerna för olika tolkningar av en och 

samma situation (Denscombe, 2009, s. 274). Vi utformade observationsschemat utifrån de 

läsförståelsestrategier som presenterats under rubriken Teoretisk avgränsning med undantaget 

transaktionell läsundervisning, eller TSI, då den påminner alltför mycket om den reciproka 

läsundervisningen. 

Då observationsschemat användes som en slags avprickningstabell för om de olika 

läsförståelsestrategierna användes blev de löpande anteckningarna svar på hur de använts och 

i vilket sammanhang. Efter varje observationstillfälle jämförde och diskuterade vi våra 

anteckningar och sammanställde en gemensam beskrivning av varje situation med 

observationstillfället färskt i minnet.  
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7. Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska en forskare förhålla sig till fyra etiska huvudprinciper: 

 Informationskravet – ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 

 Samtyckeskravet – ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.” 

 Konfidentialitetskravet – ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem.” 

 Nyttjandekravet – ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” 

Informanterna informerades om syftet med studien både via elektroniskt brev (se bilaga 1) 

och muntligt innan intervjuerna genomfördes för att uppfylla informationskravet. Vid 

intervjutillfällena informerades de deltagande informanterna även om att deras deltagande var 

helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. I rapporten 

används genomgående fiktiva namn på både informanter och skolor och det insamlade 

materialet har enbart hanterats av oss, Betzabel Leiva och Linnea Eriksson, och makuleras i 

samband med avslutad kurs. Genom dessa förhållningssätt, och att vi informerat samtliga 

informanter om detta, anser vi oss uppfylla de etiska aspekter som Vetenskapsrådet beskriver 

(2002). 
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8. Resultat 

Med denna studie avsåg vi att undersöka hur skolbibliotekarier kan hjälpa elever med sin läs- 

och språkutveckling genom att motivera till läsning. Vi var intresserade av huruvida de 

deltagande skolbibliotekarierna arbetar med några läsförståelsestrategier och i så fall på vilket 

sätt. Vi har genom både intervjuer och observationer sökt svar på våra frågor.  

8.1 Resultat intervjuer 

Under intervjuerna delade de deltagande bibliotekarierna med sig av sina tankar och 

erfarenheter gällande sitt eget arbetssätt och hur det dagliga arbetet i biblioteket går till. Vi 

kommer under denna rubrik att presentera de delar av intervjuerna som vi anser har störst 

värde för vår undersökning.  

8.1.1 Intervju med informant 1: Anna 

På biblioteket i Annaskolan är det aldrig öppet för drop-in, utan här är det enbart bokade 

klassbesök på schemat för bibliotekarie Anna, med 17 klassbesök per vecka. Hon berättar för 

oss att det är elevernas språkutveckling som står i fokus för biblioteket eftersom skolan har en 

så hög andel elever som inte talar svenska i hemmet. Här finns ett brett utbud av mycket 

lättlästa böcker som språkstöd för eleverna och Anna arbetar ofta med bokprat för att 

intressera eleverna för litteratur och biblioteket anordnar författarbesök fyra gånger om året. 

Hon har även högläsning för alla klasserna, med undantaget för årskurserna 5 och 6, men hon 

anpassar stödet efter vad lärarna vill ha i de olika klasserna. 

Anna berättar att hon ibland har sina bokprat med hjälp av PowerPoint på den SmartBoard (en 

interaktiv skärm) som står i biblioteket. Då visar hon både bilder, länkar, trailers eller vad som 

hon kan hitta för att det ska bli lite roligare för eleverna. Hon säger att ”det är ju jätteviktigt 

att jag också tycker det är roligt, så att det smittar av sig”. Hon berättar också att hon för att 

skapa intresse ibland läser ett kapitel ur en ny bok för att skapa en så kallad ”cliff-hanger”. 

När vi frågar hur elevernas läsintresse ser ut förklarar Anna att de ofta väljer det som de 

känner till sedan tidigare, det som presenteras för dem i exempelvis bokpraten eller de böcker 
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som har filmatiserats. Hon betonar att en bok måste vara på rätt nivå, både språkmässigt och 

innehållsmässigt, för att den ska passa eleverna och det kan vara svårt att hitta rätt ibland. Det 

gäller då att prata med eleverna när de lämnar tillbaka det som de lånat tidigare. Anna berättar 

att många elever vill läsa faktaböcker, vilket de gärna får göra, men om det ska skrivas en 

recension får de ta en skönlitterär bok också. Hon lyfter fram vikten av den lustfyllda 

läsningen, hon vill hellre att de elever som tycker att det är svårt att läsa lånar en tidning än att 

de inte lånar någonting alls för att de ska tycka att läsning är någonting roligt och 

inspirerande. Även den personliga identifieringen spelar in i elevernas val av litteratur, säger 

Anna, elevnära texter som exempelvis handlar om vänskap, om att gå i skolan eller om fotboll 

är populära. 

Anna förklarar att när det handlar om läsförståelse är det främst ordförståelse eller 

begreppsförståelse som står i fokus eftersom det är så många elever på skolan som inte har 

svenskan med sig hemifrån. Vid högläsning stannar hon ofta upp och förklarar vissa ord och 

så får eleverna återberätta för att hon ska kunna se vad de uppfattar och förstår, här handlar 

det inte bara om det som står på raderna utan även mellan raderna, en djupare förståelse, och 

elevernas tolkningar av texten. Hon berättar också att hon ofta diskuterar böcker med eleverna 

efter läsning. 

När vi frågade Anna om hur biblioteket är anpassat till elevernas behov svarade hon att det 

ska finnas litteratur för alla, både för de som precis börjat läsa och för de som kommit mycket 

längre i sin läsutveckling, samt att det ska vara lätt för eleverna att hitta sin språkliga nivå i 

biblioteket. Det finns även böcker på andra språk och möjlighet att låna ett så kallat ”tvilling-

set” med samma bok både på elevens modersmål och på svenska.  

Anna berättar att hon är med i ett arbetslag på skolan men att de inte ses särskilt ofta, hon 

önskar ett bättre samarbete och mer kontakt med lärarna men upplever att de inte har tid för 

det. Hon uttrycker också ett visst missnöje med kommunikationen på skolan. Anna förklarar 

att det arbete hon gör i klasserna på deras inbokade besök mycket hänger på vilken inställning 

läraren har till biblioteket, vilken slags resurs som de anser att biblioteket är. De lärare som är 

intresserade använder biblioteket som resurs till mycket medan andra endast har det någon 

slags inspiration och bara lånar böcker när de kommer med klassen. 
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8.1.2 Intervju med informant 2: Beatrice 

Beatrice identifierar sig med biblioteket på Beatriceskolan när vi frågar henne om bibliotekets 

roll på skolan. Hon säger att det som är bibliotekets roll också är hennes roll eftersom det är 

hon som sköter biblioteket. Rollen som Beatrice och biblioteket har på skolan är, enligt henne 

själv, en väldigt viktig roll som ska intressera eleverna för ny litteratur, sådant som de kanske 

inte annars hade valt. Hon samarbetar med i stort sett alla lärare på skolan och skyltar med 

litteratur som stämmer överens med de teman som eleverna arbetar med för tillfället, 

exempelvis speglade den aktuella utställningen av böcker i biblioteket, vid de tillfällen som vi 

var där, det uppkommande nationella provet i NO. 

Biblioteket är alltid öppet för elever när Beatrice är på plats i skolan och hon berättar att det 

nästan alltid är elever där som vill skriva ut något arbete som de gjort hemma, jobba med 

bibliotekets datorer eller bara sitta och läsa. Även inbokade klasser får såklart tid i biblioteket 

då det kan handla om högläsning för de mindre eleverna, samtal och diskussioner om böcker 

med olika teman eller budskap, bokprat eller bokcirklar.  

Beatrice säger att de flesta eleverna verkar tycka det är roligt att läsa, även om vissa såklart 

har svårare för språket och det försöker hon kompensera genom att köpa in mycket lättläst 

litteratur. Det finns en hel del nyanlända elever på skolan och hon tycker inte att de ska 

behöva läsa böcker avsedda för småbarn bara för att språket är enkelt utan de ska läsa böcker 

som är roliga för dem även om språket är enklare. Beatrice talar om att hon lyckats fånga upp 

många utav de elever som tidigare inte tyckt att det varit särskilt roligt att läsa genom att visa 

att det faktiskt finns böcker för alla och genom att väcka deras nyfikenhet. Hon uppmuntrar 

eleverna till att låna hem böcker över loven, hon sätter upp skyltar i biblioteket och mailar till 

lärarna för att be dem påminna eleverna att låna hem något.  

Med sina totalt 13 år på Beatriceskolan känner Beatrice eleverna väl och känner till deras 

förutsättningar när det gäller läsning. Hon har också lyckats med att skapa en tillåtande miljö i 

biblioteket som gör det möjligt för eleverna att tala om ifall en bok var för svår exempelvis. 

Beatrice säger att det är viktigt att prata med eleverna när de lämnat tillbaka en bok som de 

läst och inte bara fråga om den var för svår eller för lätt utan även fråga vad den handlade om, 

dess budskap och frågor mellan raderna. Elevernas val av litteratur går att styra, berättar 
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Beatrice, genom bokprat och rekommendationer. De väljer i många fall det som de känner 

igen. Identifikation med huvudpersonen i boken är också viktig, böcker som handlar om hur 

det är att vara ung i andra delar av världen eller i andra tidsperioder är populära.  

Vi frågar Beatrice hur biblioteket är anpassat efter elevernas behov och får svaret att här finns 

mycket nyinköpta lättlästa böcker och ett brett utbud litteratur, från jätteenkla böcker till 

svårlästa klassiker. Biblioteket hyr även in böcker på andra språk vid behov. Beatrice berättar 

att för att hjälpa eleverna främja sin språkutveckling anordnar biblioteket bokprat, 

bokpresentationer och erbjuder personlig hjälp, individanpassat stöd, vid utlån. I och med att 

bibliotekets öppettider har ökats har även utlåningen av böcker ökat och Beatrice är säker på 

att eleverna faktiskt läser böckerna också och inte bara lånar: ”de har blivit intresserade av 

böcker på grund av att jag alltid pratar om böcker när jag är här”.  

8.1.3 Intervju med informant 3: Caroline 

Bibliotekets roll på Carolineskolan är tudelad, säger bibliotekspedagog Caroline, dels är 

biblioteket till för att låna böcker och dels är Caroline som person en resurs för eleverna och 

lärarna på skolan. På förmiddagarna har hon bokade klasser då hon antingen är ute i 

klassrummen eller håller i något moment i biblioteket. Det kan vara bokprat, boktips, 

boksamtal, läsgrupper eller högläsning. På eftermiddagarna har biblioteket öppet för drop-in 

besök. 

Caroline berättar att det på skolan går många flerspråkiga elever som har ganska begränsade 

förutsättningar när det gäller läsförståelse då de inte är riktigt bra, eller har ett fullt utvecklat 

ordförråd, på något språk utan talar flera språk blandat. Hon säger att det brukar vara lättare 

för de nyanlända eleverna då de har ett helt språk, med ett bra ordförråd, att bygga vidare på. 

Caroline uttrycker en oro för att eleverna inte har med sig läsningen hemifrån, nästan inga 

barn har föräldrar som läser för dem och det är svårt, för att inte säga omöjligt, för skolan att 

kompensera. Hon berättar att skolan försöker nå föräldrarna tidigt, redan i förskoleklasserna, 

på föräldrakvällar för att i tidig ålder öka läsningen hemma.  

Eleverna väljer litteratur efter de bokprat som Caroline håller i, säger hon, eller efter den 

genre som de alltid väljer. Biblioteket är organiserat efter teman och genre, inte efter 
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författare, just för att eleverna enklare ska kunna hitta det de vill ha. Caroline har försökt 

introducera eleverna till en trestegsmetod när de väljer böcker; att de ska läsa på framsidan, 

baksidan och på insidan innan de väljer.  

Caroline säger sig arbeta med läsförståelse, dels genom boksamtal där hon själv och eleverna 

samtalar om en bok som de alla läst och dels genom at hon arbetar mycket med berättelser, 

med de yngre eleverna, där de också övar tänkandet kring berättelser. Hon definierar 

läsförståelse som att förstå och reflektera kring och knyta an till det man läser, att man kan 

koppla sig själv till det man läser.  

Biblioteket är anpassat till elevernas förutsättningar genom den tematiska organiseringen av 

böckerna i biblioteket, detta för att underlätta för de som inte är vana vid det klassiska 

bibliotekssystemet och för att väcka läslust, enligt Caroline. Hon tror att det kanske blir lättare 

för eleverna att hitta om de vet vilken typ av bok de vill ha men inte känner till författaren. 

Allt arbete som Caroline gör med eleverna är språkutvecklande eftersom allt går ut på 

historier och berättelser och språk. På eftermiddagarna hålls ibland en skrivarverkstad i 

biblioteket, det finns en ordförrådsbyrå där eleverna kan ta ord när de ska skriva. Caroline 

säger att berättandet är det mest effektiva medlet i elevernas språkutveckling eftersom de 

lyssnar och tar in och efteråt kan de ord, genom sammanhang, som de inte kunde tidigare och 

de kommer dessutom ihåg det som berättas för dem väldigt mycket bättre än det som de läser 

på egen hand. 

Caroline är med i ett arbetslag på skolan för att lättare få kontakt med lärarna, som annars kan 

vara ganska svårt upplever hon. Det är svårt att få till planeringsstunder eftersom lärarna 

verkar väldigt upptagna. De lärare som är intresserade söker själva upp Caroline för att 

planera och skapa ett samarbete för Caroline ser det som en omöjlighet att själv söka upp alla 

lärare på skolan. Hon säger att mycket ligger på skolledningen som kan skapa tid för 

samplanering och hon betonar också vikten av detta. 

8.1.4 Intervju med informant 4: Dora 

Biblioteket på Doraskolan har öppet delvis för schemalagda klasser och delvis drop-in, endast 

några få timmar per vecka arbetar bibliotekarie Dora med dörren låst. Hon säger att 
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biblioteket ska ha samma syfte som undervisningen, en del i att uppfylla läroplanen, Lgr11, 

som är huvudstyrdokumentet, men att biblioteket även ska sträcka sig till elevernas fritid. Hon 

förklarar att en vanlig indelning över var man gör i ett skolbibliotek är dels läsfrämjande 

arbete, med skönlitterär läsning, bokprat och boksamtal, och dels MIK, medie- och 

informationskunnighet, som är ett ganska nytt begrepp som beskriver informationssökning, 

källkritik och bibliotekskunskap. Dora förklarar att hon arbetar för både eleverna och 

personalen i skolan där hon också har en dubbel funktion som både kollega och stödfunktion.  

En trygg och positiv miljö i biblioteket är något som Dora arbetar hårt för att skapa men hon 

har självklart fokus på kunskap. Hon berättar att som bibliotekarie har man en skyldighet att 

rikta speciell uppmärksamhet mot elever i behov av särskilt stöd och hänvisar även till 

folkbibliotekslagen men hon tänker också mycket på de elever som vill ha utmaningar. Hon 

vill gärna att eleverna ska köa på de böcker de vill läsa för att de ska få en bok som de 

verkligen kommer tycka om. De mest populära böckerna, som det alltid är kö på, ser Dora till 

blir utlånade direkt när de lämnas tillbaka. Hon går då runt på skolan och delar ut dessa 

eftertraktade böcker direkt till eleverna både för att eleven ska känna att hen har fått tag i 

något väldigt värdefullt men också för att boken ska kunna läsas så snabbt som möjligt och 

återlämnas för att på nytt kunna lånas ut till nästa elev på tur. 

Dora talar om att hon tror på det som forskning säger om att läsmiljön hemma är väldigt 

viktig för barns förutsättningar inom läsning men hon säger också att hon kan se skillnader 

hos eleverna beroende på vilken lärare de har och vilken inställningen läraren har till läsning 

och litteratur. När klasser med väldigt intresserade lärare kommer till biblioteket är Doras 

arbete mycket enklare, enligt henne själv, då eleverna redan har fått mycket av läsintresset 

från läraren. Hon ser svårigheter med det svenska språket som ett minder hinder än läsmiljön 

hemma, då hon har många nyanlända på skolan nu som verkligen visar intresse för läsningen. 

Dora anser sig ha en viktig roll även mellan hemspråksundervisningen och skolans ordinarie 

undervisning och ser sig som en länk däremellan.  

Vilka böcker eleverna väljer kan styras genom bokprat, säger Dora, hon skojar om att hon 

arbetar som reklamare. Hon arbetar mycket med att skapa trender bland böckerna för att 

eleverna ska känna att de lyckats få tag på någonting åtråvärt när det äntligen blivit deras tur 



 

27 

  

att låna. Vissa populära böcker köper Dora även in på engelska för att uppmuntra eleverna att 

öva på sin engelska om en bok de verkligen vill låna endast finns som engelsk variant 

tillgänglig på biblioteket just då och de inte vill vänta på den svenska upplagan. Dora påpekar 

att när förtroendet väl är uppbyggt mellan henne och eleverna kan hon även vidga deras 

repertoar genom att bokprata om andra slags böcker. Hon ser det som en viktig uppgift att 

hitta rätt nivå för eleverna för att det ska bli mer språkutvecklande att läsa och försöker 

åstadkomma detta genom att lära känna och prata med eleverna själva samt få information 

från lärare och specialpedagoger. 

Biblioteket ar anpassat till elevernas behov genom en bra fackavdelning och en bredd i det 

skönlitterära sortimentet, här finns både avancerad och lättläst litteratur i många olika genrer. 

Dora har planer på att organisera om något så att det ska bli lättare för eleverna att hitta vad de 

söker mer självständigt.  

Dora upplever att det kan vara svårt att få kontakt med lärarna på skolan, då de inte har tid att 

svara på mail från biblioteket. Trots att hon är med i ett arbetslag uttrycker Dora en rädsla för 

att vara jobbig om hon kommer med egna tankar och idéer på arbetslagsmötena.  

8.2 Resultat observationer 

Under denna rubrik presenteras resultat som baseras på våra tolkningar av de utförda 

observationerna. Varje observation av en deltagande bibliotekarie kommer att presenteras 

enskilt under särskilda underrubriker. 

8.2.1 Observation av informant 2: Beatrice 

Vår observation av Beatrice inleds med att hon plockar iordning de böcker som hon ska 

presentera i form av bokprat en stund senare. När eleverna sedan kommer in i biblioteket, en 

halvklass 4or, tar det några minuter för dem att komma till ro men de slår sig snart ner i den 

soffa som finns i rummet. Beatrice bokpratar om ett antal olika böcker genom att först 

presentera vilken genre boken tillhör, vilka teman som behandlas och vem huvudpersonen är. 

Sedan läser hon en del av första kapitlet med inlevelse men stannar varje gång precis vid ett 

spännande ögonblick i böckerna. Hon uppmuntrar eleverna att ställa frågor mellan varje bok 
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som hon presenterar och vid två tillfällen får hon frågan om eleven kan få låna boken på en 

gång. Vid det första tillfället gick det bra men den andra gången frågan ställdes gällde det en 

bok som redan var reserverad så eleven fick ställa sig i kö.  

När Beatrice var färdig med bokpratet fick eleverna röra på sig och gå runt själva i biblioteket 

för att leta efter någon bok att låna, fyra elever sprang direkt fram till bordet där de böcker 

Beatrice precis pratat om låg kvar och tittade närmare på dem. Beatrice hjälper flera av 

eleverna att hitta en passande bok genom att hon ställer frågor om den senaste boken eleverna 

läst; ”vad tyckte du om den?”, ”skulle du vilja läsa någonting liknande?” och ”vad var det 

som du inte tyckte om?”.  

När elevernas inbokade besök var slut gick de alla därifrån med en nylånad bok att läsa. Efter 

att de gått fick Beatrice några minuter till administrativa sysslor då hon ställde tillbaka några 

återlämnade böcker. Det hade ringt ut till rast och biblioteket hade öppet för drop-in. Några 

elever, som verkade hemmastadda i biblioteket och välbekanta med Beatrice, kom in och satte 

sig i bibliotekets soffa och bläddrade i de poesiböcker som stod skyltade på hyllan bredvid. 

En annan elev kom in och frågade Beatrice om en bok som hen hört talas om av ett syskon. 

Tyvärr var det inte någon bok som fanns inne men Beatrice lovade eleven att låna in boken så 

snart som möjligt. 
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Ge rum för 

frivillighet 

 X  X    

 

8.2.2 Observation av informant 3: Caroline 

Vi observerade ett schemalagt klassbesök där Caroline vid ett tidigare tillfälle berättat sagan 

om Rödluvan och gett eleverna i uppgift att rita en bild föreställande en scen ur berättelsen. 

Vid det tillfälle som vi var med på hade alla eleverna med sig sin bild, de satt i en ring på 

golvet och fick turas om att berätta vad de har ritat. Caroline ledde arbetet och bad sedan 

eleverna att lägga alla bilderna i kronologisk ordning, för att återberätta sagan med hjälp av 

bilder. Caroline ställde frågor som: ”vad händer här?”, ”vad hände innan det?” och ”vad 

händer sen då?” och lät eleverna prata och diskutera sig fram tills alla bilder låg i ordning.  

Eleverna fick återberätta sagan tillsammans genom att alla berättade om sin egen bild, i den 

ordning de precis bestämt, och de hjälptes åt att fylla i de luckor som blev i berättelsen. Vid 

vissa tillfällen hejdade Caroline eleverna och ställde frågor; ”är det någon som kommer ihåg 

hur man brukar börja en saga?” eller ”hur tror ni att Rödluvan kände då?”. 
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Ge rum för 

frivillighet 

   X   X 

 

8.2.3 Observation av informant 4: Dora 

Vid vårt besök hos Dora fick vi observera ett boksamtal med en halvklass från årskurs 5. 

Tillfället inleddes med att eleverna kom in i biblioteket och slog sig ner i den stora ovala 

soffan som finns i biblioteket. Dora ber eleverna att sammanfatta det som de läst ditintills. 

Några elever räcker upp handen och tillsammans återberättar de historien, Dora ställer frågor 

för att hjälpa eleverna på traven; ”just det, men varför gjorde han så då? Är det någon som 

kommer ihåg?”, ”varför tror ni att han blev arg?”.  

Efter sammanfattningen turas eleverna och Dora om att läsa högt för varandra och de stannar 

upp vid vissa tillfällen i texten och Dora ställer frågor och förklarar svåra ord. Vid ett tillfälle 

stannar hon upp och frågar eleverna om ordet ”höghus” som de såklart känner till men då 

fortsätter Dora att fråga hur många som bor i ett höghus och eleverna berättar ivrigt på vilken 

våning de bor och skryter om vem som bor på högsta våningen. Avslutningsvis ber Dora 

eleverna att fundera över varför huvudpersonen agerade på ett visst sätt till nästa tillfälle, 

något som inte stod explicit förklarat i texten.  
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9. Analys & diskussion 

Samtliga informanter i studien påpekar att elevernas val av litteratur är starkt påverkad av det 

som presenteras för dem, speciellt genom de bokprat som informanterna håller i. Ett faktum 

som även Dressman (1997) tar upp i sin studie. Informanterna var alla medvetna om denna 

möjlighet att påverka elevernas intresse och till exempel Anna försökte motivera eleverna 

genom att inte bara prata om böcker, utan även visa trailers, bilder och länkar för att aktivera 

flera olika sinnen. Beers (1996) visar i sin artikel att illustrationer, filmer och konst kan öka 

motivationen för läsning hos elever som tycker att traditionell skönlitteratur i bokform är för 

svårt eller tråkigt.  

Anna berättade för oss att hon gärna avslutar bokprat med en ”cliff-hanger”, något som vi 

också kunde observera Beatrice göra. Denna metod är utvecklad för att väcka elevernas 

nyfikenhet som Bråten (2008) skriver är starkt förknippad med elevers läsmotivation. Olin-

Scheller (2006) visar i sin undersökning att det är viktigt att ha kännedom om elevernas 

förförståelse, vilka texttyper som de är familjära med, för att kunna locka eleverna med rätt 

sorts texter. Dessutom ökar elevernas förförståelse för böckerna vid bokprat. Bråten (2008) 

menar att förförståelse krävs för att eleverna ska få en bra läsförståelse. Caroline hade 

anpassat hela bibliotekets organisation för att möta elevernas förförståelse och göra det 

enklare för eleverna att hitta den texttyp de eftersökte genom att sortera böckerna efter genre. 

På frågan om hur biblioteket är anpassat till elevernas behov svarade samtliga informanter i 

studien att de hade ett brett utbud, från väldigt lättlästa böcker till svårlästa klassiker, för att 

möta elevernas olika nivåer. Edmunds och Bauserman (2006) visar att elever motiveras till 

läsning när de själva får välja vad som ska läsas, något som Bråten (2008) kopplar till inre 

läsmotivation genom att eleverna får en känsla av självbestämmande och frivillighet. Anna 

berättade att hon hellre ser att eleverna lånar en tidning än ingenting alls, bara för att få igång 

läsningen. Persson (2007) lyfter fram den lustfyllda läsningen och Edmunds och Bauserman 

(2006) uppmanar skolor att ge eleverna tillgång till ett brett utbud böcker för att öka deras 

motivation, även Beers (1996) studie visar att elever vill välja litteratur självständigt men 

påpekar att de ovana läsarna kan känna sig obekväma i en större samling böcker och 

motiveras bättre med en mindre samling för att lättare få en överblick av sortimentet. 



 

33 

  

Vid observationen av Caroline kan vi tydligt se att hon använder sig av delar ur CORI-

strategin genom att använda sig av bilder för att se mönster i en berättelse, detta är också en 

modell som Beers (1996) poängterar kan motivera även de ovana läsarna genom att de kan se 

bilderna framför sig och inte själva behöver skapa dem i sina tankar vid läsningen. Caroline 

berättar även för oss vid intervjun att hon ibland utvecklar arbetssättet ytterligare med en 

dramatisering av berättelsen, något som också överensstämmer med resultatet i Beers (1996) 

studie. Westlund (2009) kopplar CORI-metoden till nyfikenhet och motivation med syftet att 

öka elevernas kunskapsutveckling. De frågor som Caroline ställer till eleverna är både ”på 

raden-frågor” där svaren finns direkt i texten och ”mellan raderna-frågor” där eleverna måste 

tyda underliggande meningar och budskap i texten, som inte står explicit utskrivet i texten.  

Även Dora använder sig av denna typ av frågor vid det boksamtal som vi observerade, både 

för att sammanfatta texten och för att klargöra otydligheter. Vi kopplar hennes metoder till 

den reciproka undervisningen eftersom hon ställer frågor som sammanfattar och klargör för 

eleverna, dessutom ger hon eleverna möjlighet att förutspå vad de tror kommer hända i boken. 

Vi såg även tecken på att detta arbetssätt skapade engagemang hos eleverna något som Bråten 

(2008) skriver är starkt förknippat med den inre motivationen för läsning. Dora leder 

boksamtalet men låter samtidigt eleverna ta plats och det är deras intressen leder samtalet 

framåt. Eleverna ges möjlighet att koppla sina egna erfarenheter till texten när samtalet 

övergår i diskussionen om höghus, här står deras förförståelse i fokus. Förförståelse är enligt 

Bråten (2008) en viktig faktor i arbetet med läsmotivation och spelar dessutom en stor roll i 

elevernas möte med nya texttyper. Olin-Scheller (2006) skriver i sin studie att det är viktigt att 

identifiera elevers litterära repertoarer för att koppla ihop dem med undervisningen.  

Både i Brooks (2005) och Edmunds och Bausermans (2006) studier uppmärksammas sociala 

influenser som en motivation till lärande och läsande. Vygiskijs teorier beskriver den sociala 

inlärningen som en yttre och en inre aktivitet där den sociala interaktionen, mötet där vi lär 

oss tillsammans med andra, är den yttre aktiviteten som i sin tur leder till en kognitiv process 

där samma handling bearbetas självständigt i den inre processen. Detta kan vi se spår av hos 

både Dora och Caroline där de lät eleverna diskutera och samtala för att lösa uppgiften med 

att lägga bilder i rätt ordning hos Caroline och för att erhålla en djupare förståelse för texten i 

boksamtalet med Dora. 
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Både Anna och Beatrice pratar i intervjuerna om att deras intresse för böcker sprider sig till 

eleverna och att det är viktigt att de tycker att det är roligt för att eleverna ska tycka det. Dora 

kunde tydligt se ett ökat litteraturintresse hos de elever som hade en väldigt läsintresserad 

lärare och dessutom berättar både Dora och Beatrice att läsintresset sprider sig eleverna 

emellan. Detta stämmer överens med Edmunds och Bausermans (2006) studie där det visade 

sig att elevernas motivation framförallt influerades av lärare, vänner och familjemedlemmar. 

Även Dressman (1997) påvisar resultat som understryker att skolbibliotekariers arbetssätt 

direkt påverkar elevernas uppfattning av litteratur och deras motivation till läsning.  
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10. Slutsats 

Vi har med denna studie ämnat undersöka på vilket sätt skolbibliotekarier beskriver att de 

arbetar för att motivera elever till läsning och huruvida de använder sig av några strategier för 

läsförståelse i sin kontakt med eleverna.  

Samtliga deltagande informanter i studien berättade att de arbetar med bokprat som ett 

verktyg för att intressera elever för ny litteratur och för skapa nyfikenhet för läsningen. 

Genom bland annat ”cliff-hangers”, multimodala bokprat där även bilder och trailers 

presenteras samt ett brett utbud av böcker med någonting för alla skapar bibliotekarierna ett 

intresse hos eleverna, något som forskning (se Bråten, 2008; Edmunds och Bauserman, 2006; 

Persson, 2007) visar är starkt förknippat är läsmotivation. 

Läsmotivationen skapas även genom elevernas valfrihet, något som en av informanterna 

uttryckte tydligt i sin intervju genom att uppmuntra utlån av annan slags litteratur än den 

klassiska skönlitteraturen. Enligt forskning (se Beers, 1996; Bråten 2008; Dressman, 1997; 

Edmunds & Bauserman, 2006) är litterär valfrihet en stark bidragande faktor till elevernas 

läsmotivation.  

Tre av informanterna pratade om att läsintresset sprids, både från bibliotekarierna till 

eleverna, från lärare till elever och sinsemellan eleverna själva. Den sociala interaktionen 

uppmärksammas både av Brooks (2005) och Edmunds och Bauserman (2006) och 

överensstämmer med Vygotskijs tankar om att det är i mötet med andra som lärande sker och 

de inre, kognitiva processerna startar.  

Vid våra observationer av informanterna kunde vi se tecken på flera olika 

läsförståelsestrategier. Dels kunde vi se att en informant arbetade med elevernas förförståelse 

genom att samtala om deras förkunskaper kring en text. En annan informant hade organiserat 

biblioteket efter genre för att tillmötesgå elevernas förkunskaper gällande olika texttyper.  

En av informanterna använder en typ av begreppsorienterad läsundervisning, CORI, där 

eleverna får återskapa en berättelse med hjälp av bilder och samtal. En annan informants 

arbetssätt kopplade vi till den reciproka läsundervisningen på grund av att hon använder 
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strategier för att förutspå, klargöra otydligheter, sammanfatta och ställa frågor om texten. 

Samma informanter använde sig också av inferenser genom frågor både på och mellan 

raderna.  

De resultat som denna studie presenterat är på intet sätt generaliserbara i och med studiens 

ringa storlek däremot kan den bekräfta vad tidigare forskning inom området redan säger; att 

skolbibliotekariens arbetssätt har en direkt påverkan på elevers motivation och uppfattning av 

litteratur. 

10.1 Vidare forskning 

Vi anser att det finns flera möjligheter till vidare forskning inom området, skolbibliotekarier 

är en resurs som kan och borde utnyttjas fullt ut. Dels kan forskning undersöka hur och om 

skolbibliotekarier kan införas i undervisningen i en mer framträdande roll. Dels kan en mer 

jämförande studie göras som fokuserar på vilka skillnader som kan finnas mellan elever i 

skolor med och utan skolbibliotekarie.  
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Bilaga 1 

Hej, 

Vi heter Betzabel Leiva och Linnea Eriksson, två lärarstudenter på Södertörns Högskola, som 

skriver vårt examensarbete om skolbibliotekarier.  

 

Under de senaste åren har en rad nya bestämmelser tillkommit och ändrats i 

skolverksamheten, ett av dem är att skolbiblioteken inte längre omfattas av bibliotekslagen 

utan av skollagen. De krav som Skolinspektionen nu ställer på skolbiblioteken är:  

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt 

avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som 

en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och 

andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera 

till läsning. 

Vi är särskilt intresserade hur skolor och bibliotekarier arbetar för att uppnå den tredje 

punkten. Därför söker vi nu skolor med skolbibliotekarier som kan tänkas ställa upp på 

intervjuer då vi i vårt arbete vill undersöka bibliotekariernas syfte och betydelse i skolans 

verksamhet. Förutom intervju vill vi även vid ett tillfälle observera bibliotekariernas arbete. 

Självklart kommer informationen vi får ta del av vara i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler.  

Vi hoppas att du är intresserad och har möjlighet att ställa upp. 

Tack på förhand. 

Betzabel Leiva och Linnea Eriksson  
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Vad har du för utbildning, är du utbildad bibliotekarie?  

Hur många år har du i yrket/arbetat på den här skolan?  

Bibliotekets öppettider/tillgänglighet?  

Vad är bibliotekets roll i skolan? (I förhållande till elevernas lärande)  

________________________________________________________ 

Hur ser ditt dagliga arbete ut här på skolan?  

Hur mycket elevkontakt har du och hur ser den ut?  

Hur skulle du beskriva elevernas förutsättningar när det gäller läsning? (Läskultur hemma, 

svenska som andraspråk, läsvanor, diagnoser etc)  

Hur får du fram information om elevernas förutsättningar?  

Hur skulle du beskriva elevernas val litteraturgenre? (Ser du några mönster eller skillnader 

mellan eleverna? Genus? Socioekonomiska förutsättningar?)  

________________________________________________________ 

Hur ser kontakten ut mellan dig som bibliotekarie och lärarna på skolan? 

Arbetar du med läsförståelse? (På vilket sätt?) 

Hur definierar du läsförståelse? 

________________________________________________________ 

Hur arbetar du för att hjälpa eleverna främja sin språkutveckling? /stimulera till läsning?  

På vilket sätt är biblioteket anpassat till elevernas behov?  
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Bilaga 3 

 


