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Sammanfattning: 

I denna kvalitativa intervjustudie undersöktes tre skolbibliotekariers 

upplevelser av läsfrämjande vid gymnasieskolan. Syftet var också att 

studera om skolbibliotekarierna arbetade läsfrämjande mot en viss 

målgrupp, och vilken syn de hade på läsning i skolan. Det teoretiska 

ramverk som använts för analys av de intervjuer som genomförts 

behandlar begrepp såsom kulturellt kapital, instrumentell läsning och 

utmaningar för skolbibliotekarien. Resultatet visade att om än inte 

informanterna själva ansåg att de arbetade läsfrämjande riktat mot en 

specifik målgrupp, så var det läsfrämjande arbetet främst fokuserat till 

elever vid yrkesprogram. Det fanns två anledningar till detta, en av 

skolbibliotekarierna upplevde en personlig känsla av att kunna 

förändra och påverka läsningen hos elever vid yrkesprogram. Två av 

skolbibliotekarierna pekade på en bristande läsförmåga som skäl till 

att de startat upp ett läsprojekt vid yrkesprogram på deras 

gymnasieskola. Uppsatsen undersöker därtill skolbibliotekariers syn 

på läsning vid gymnasieskolan. Två olika aspekter av läsning 

framkom, å ena sidan den som fokuserar på en instrumentell läsning 

och å andra sidan en abstrakt syn på läsande.  
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1. INLEDNING 

Denna uppsatsen menar till att belysa att det är intressant och viktigt att undersöka läsfrämjande 

metoder inom gymnasieskolor, där elever befinner sig på sluttampen av sin skolgång och 

därmed redan är relativt formade individer. Ett intresse inom läsning och litteratur kan tänkas 

vara något som kan skapas hos individer oavsett hur gamla eller unga dessa är, och det är i den 

diskursen som skolbibliotekarien enligt mig spelar en viktig och avgörande roll.  

 

De prioriteringarna kring läsfrämjande och skolbibliotek kan eventuellt tänkas vara en effekt 

av elever och barns bristande läsförmåga, men det finns lite diskussioner kring hur 

skolbibliotekarierna själva upplever sitt läsfrämjande arbete och varför de anser att läsning är 

en viktig faktor inom skolverksamheter. Inte heller förtydligas om skolbibliotekarien bör arbeta 

läsfrämjande mot en specifik målgrupp i gymnasieskolan. Däremot förtydligas i bibliotekslagen 

(2013) att bibliotek ska främja vissa specifika grupper såsom minoritetsgrupper och personer 

med en funktionsnedsättning. Uppsatsen kommer inte att föra en analys kring hur 

bibliotekslagen fungerar i praktiken, och diskursen rörande denna. Fokus är hur 

skolbibliotekarier upplever sitt arbete, och vilka elever de arbetar gentemot. 

 

Bakgrunden till denna uppsats är en praktikdag som gjordes våren 2016. Jag fick möjlighet att 

besök en gymnasieskola och dess skolbibliotek. I mötet med eleverna och skolbibliotekarien 

uppstod tankar och reflektioner kring läsande efter grundskolan. Läsfrämjande är något som 

diskuteras och omdebatteras, både inom folkbibliotek och skolbibliotek. I flertalet 

arbetsplatsannonser är många gånger läsfrämjande en viktig del av arbetsuppgiften för 

bibliotekarien (Platsbanken, 2016). Samtidigt som läsfrämjande framhålls och en ny 

bibliotekslag tillkommit år 2013, med ett förtydligande kring att varje skola ska ha ett 

skolbibliotek (Riksdagen, 2013) så indikerar studier och mätningar på att elevers läskunnighet 

har minskat (Litteraturutredningen, 2012). Det är därmed viktigt att belysa hur 

skolbibliotekarierna själva upplever sitt arbete, och mot vilken målgrupp de praktiskt arbetar. 

Utan en förståelse inför hur skolbibliotekarierna upplever sitt arbete, kan det också vara svårt 

att förstå hur ett läsfrämjande arbete fungerar i praktiken. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka upplevelser skolbibliotekarier har av 

läsfrämjande, och hur dessa upplevelser fungerar i det praktiska arbetet. Vidare kommer denna 

studie att undersöka vilka målgrupper som premieras i det läsfrämjande arbetet, och varför just 

dessa grupper är av ett läsfrämjande intresse för de skolbibliotekarier som intervjuas för 

uppsatsen.  

 Finns det någon specifik målgrupp för läsfrämjande på respektive gymnasieskola? 

 Vilken syn/uppfattning har skolbibliotekarier på vad läsfrämjande och läsande är på 

gymnasieskolan? 

 Hur främjas läsning av skolbibliotekarier på gymnasieskolan? 

 

1.3 Begreppet läsfrämjande 

Det övergripande begrepp som kommer att användas i denna uppsats är läsfrämjande. Nedan 

redogör jag för hur jag tolkar läsfrämjande i uppsatsen och i intervjuerna med skolbibliotekari-

erna. Kulturrådet har definierat läsfrämjande utifrån några specifika punkter. Enligt kulturrådet 

innebär läsfrämjande att göra läsare av läskunniga, öppna vägar till litteratur till den som inte 

läser, öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika former för människor 

i olika åldrar. De menar också att läsfrämjande vill ge en konstnärlig upplevelse genom littera-

turen och ta bort hinder för läsning, och stärka läsarens självtillit (Andersson, 2015). Inom skol-

verksamhet skulle läsfrämjande kunna förstås som både utbildning och nöje. Uppsatsen kom-

mer därför utgå från kulturrådets definition av läsfrämjande, men också beakta informanternas 

tolkning av läsfrämjande i dess arbete. 

 

1.4 Instrumentell läsning 

Begreppet instrumentell läsning innebär att litteraturen i sig inte har huvudvärdet, utan ofta 

legitimeras med hänvisning till andra värden. Skolan kan tänkas präglas av en så kallad instru-

mentell syn på läsning och litteratur.  Inom den kulturella sektorn så hänvisas litteraturläsning 

ofta till en autotelisk form av läsning. Ordet kommer från grekiskans autos, ”jag”, och telos, 

”mål”, och tolkas som något som görs för görandets skull (Andersson, 2015, s. 22).  Skolbiblio-
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teket, med sitt varierande litteraturbestånd och aktiva deltagande i viss undervisning, kan där-

med tänkas stå på båda dessa falangers syn på litteratur. En balans mellan att förhålla sig till 

läroplanerna och vad lärarna förväntar sig, och samtidigt fungera som ett läsfrämjande stöd till 

eleverna. Detta begrepp, utifrån ovanstående förklaringsmodell, används i analysen av infor-

manterna till denna studies svar.  
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING  

Nedan redogörs för de teorier och tidigare forskning som används i analysen av de intervjuer 

som genomförts. Den tidigare forskningen och teorierna har också agerat bakgrund till frågorna 

i intervjuguiden som användes under intervjuerna med informanterna.  

 

2.1 Litteraturutredningen och PISA 

År 2011 beslutade regeringen att de skulle tillsätta en kommitté för att analysera hur 

litteraturens ställning ser ut i dagens Sverige. De fick också till uppdrag att identifiera olika 

utvecklingstendenser som eventuellt skulle kunna komma att påverka det litterära fältet inom 

en överskådlig framtid (Litteraturutredningen, 2012). Denna utredning skulle göras med 

bakgrund till de förändringar som skett vad gällande läsförståelse och läsvanor, men även den 

tekniska utvecklingen (litteraturutredningen, 2012, 26).  PISA är en undersökning som bland 

annat granskar läsförståelse hos elever. Läsförståelse definieras ur PISA:s perspektiv som;   

(…) förstå, använda, reflektera och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, 

utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället 

(Litteraturutredningen, 2012, 52).  

 

Litteraturutredningen redogör för PISA-undersökningen och berör hur eleven med den tekniska 

förmågan avkodar en text. Men också hur eleven tar sig an texten på djupet och därmed 

möjliggör för att kunna använda textens kunskaper i varierande kontexter och sammanhang. Ur 

denna undersökning så framgår det att svenska elever har gått från att vara goda läsare till att 

vara genomsnittliga läsare (Litteraturutredningen, 2012). Den försämrade läsförmågan har skett 

i alla grupper, oavsett kön eller härkomst.  Det finns flera olika förklaringsmodeller till varför 

svenska elevers läsförmåga har försämrats. En av dessa är den omdebatterade förklaringen att 

den enskilda individen använder internet och datorer allt mer, vilket då ska påverka läsningen 

negativt. En ytterligare förklaring utgår från att det är den svenska grundskolan som är det 

största problemet, att de helt enkelt skulle ha blivit sämre på att lära ut läsning. En mer 

strukturell förklaring handlar om att ungas läsvanor och deras läslust har förändrats. Orsaken 

till den förändrade läsförmågan är inte enkel att besvara, om det överhuvudtaget är möjligt 

(Litteraturutredningen, 2012, s. 58).  
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Litteraturutredningen från 2012 visar att läsförmåga är något som är nära sammankopplat med 

läslust och läsvanor. I och med detta skapas en naturlig cirkel där den som redan har en god 

läslust utvecklar sina läsvanor, och därmed också sin läsförmåga. Den elev, eller person, som 

inte redan innan har goda läsvanor och en befintlig läslust riskerar att inte ha lika stora 

förutsättningar att kunna utveckla sin läsförmåga. Därmed skapas en segregation mellan de 

redan läsande och icke läsande. I den undersökning som PISA genomförde år 2009 

framkommer det att de som tycker att läsning är något roligt och lustfyllt, också har en bättre 

läsförmåga (Litteraturutredningen, 2012, s. 63).  Ett skolbibliotek som är bemannat med en 

skolbibliotekarie har både internationell och svensk forskning påvisat ha en positiv inverkan på 

elevers läsvanor och deras läsfärdighet. Unesco har därtill tagit fram ett specifikt 

skolbiblioteksmanifest. Manifestet innehåller fem olika punkter, varav två av dessa utgår från 

elevers läsande och utveckling av fantasi. Unescos biblioteksmanifest menar att 

skolbibliotekets uppgift är (Litteraturutredningen, 2012, s. 95);  

•Att främja elevernas läslust samt lära dem att bli biblioteksanvändare. 

•Att främja läsning.  

Det skulle eventuellt gå att anta att dessa uppgifter blir svåra att genomföra utan en 

skolbibliotekarie, och att denne därmed kan tänkas vara en katalysator för att främja elevens 

läslust och nyfikenhet inför läsande. 

 

2.2 Läsfrämjande metoder  

Kulturrådet anlitade Jonas Andersson fil. dr i litteraturvetenskap för att problematisera och 

redogöra för begreppet läsfrämjande, och de olika varianterna av begreppet. Detta resulterade i 

boken ”Med läsning som mål - Om metoder och forskning på det läsfrämjande området” från 

2015. Synonymer till läsfrämjande menar Andersson (2015) kan vara litteraturförmedling och 

lässtimulans. Om än de två begreppen åsyftar samma sak som läsfrämjande, kan det tänkas 

finnas olikheter som gör att begreppen inte kan eller bör tolkas som synonymer. Läsfrämjande 

behöver inte alltid innebära en förmedling av litteratur. Litteraturförmedling är med andra ord 

en specifik typ av läsfrämjande. Ordet lässtimulans skulle kunna tolkas som en stimulans av 

något redan befintligt, vilket så inte alltid är fallet bland de deltagande i läsfrämjande aktiviteter 

(Andersson, 2015, s.12). Jonas Andersson använder därefter ordet läsfrämjande, och det är ett 

centralt begrepp i uppsatsen.  
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Andersson (2015) lyfter fram distinktioner i det läsfrämjande arbetet som är av vikt i analysen 

av intervjuerna i denna uppsats. Dessa två distinktioner är det indirekta läsfrämjande kontra det 

direkta. Det indirekta läsfrämjande innebär allt från lästips på en internetsida till hur en 

litteraturuppställning i biblioteket kan se ut. Det direkta läsfrämjandet riktar sig å andra sidan 

mot mötet mellan bibliotekarie och biblioteksanvändare. Detta möte kan innebära allt från 

bokprat till andra former av presentationer. Andersson (2015, s. 12) menar att dessa går att 

problematisera, och inte alltid gör sig gällande. Det indirekta läsfrämjandet innebär likväl val 

från bibliotekarien vad gällande vilken typ av litteratur som främjas och vilken målgrupp som 

uppställningen riktar sig till.  

 

Andersson (2015) redogör för tre olika förhållningssätt som bibliotekarien kan ha under sitt 

läsfrämjande arbete. Det emancipatoriska förhållningssättet innebär att fokus ligger på 

elevernas individuella och kritiska läsutveckling. Det traditionalistiska synsättet menar till att 

förmedla ett kulturarv i form av till exempel sagor, klassiker alternativt svenska 

barnboksförfattare. Det pragmatiska förhållningssättet utgörs av att bibliotekarien (alt. 

pedagogen) fokuserar och lägger störst vikt på att eleverna läser, och inte vad som läses 

(Andersson, 2015, 19).  Vidare lyfter Andersson fram ett intressant perspektiv på hur 

läsfrämjande kan tolkas i skolsammanhang. Han menar att det finns ett problem med att skolan 

är så enformigt styrd av testresultat, att det därmed också dödar lusten med läsning och glädjen 

i nöjesläsning. På så sätt uppstår det en ny grupp av alliterata människor. Med detta menas 

personer som visserligen kan läsa, men som inte gör det (Andersson, 2015, s. 20). Läsfrämjande 

kan däremot fungera som en katalysator, och nå ut till de alliterata personerna och öppna upp 

för nya vägar att finna lust till läsning på. Andersson refererar till Kelly Gallagher (2009) som 

menar att när skolan uteslutande fokuserar på testresultat, så blir konsekvensen av detta att de 

helt sonika ignorerar elevernas nöjesläsning på fritiden (Andersson, 2015, s. 20).  Det finns 

därmed en motsättning mellan skolans läsundervisning och läsfrämjandets lustläsning. 

Lustläsning kan definieras som något som görs av fri vilja och är nöjesbaserat (Andersson, 

2015, s. 21).  Därmed skapas en motsättning och utmaning. Hur ska skolbibliotekarien 

möjliggöra för lustläsning i ett sammanhang som är styrt av testresultat? Och hur ska 

läsfrämjande kunna göras utan tvång, och baserat på frihet, om det utförs schemalagt och 

frikopplat från elevens egna preferenser?  
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2.3 Testresultat och läsande 

Kelly Gallagher (2009) använder begreppet readicide, som blir en tolkning av det engelska 

ordet homicide - alltså mord. Konnotationen blir därmed ett mord på läsandet. Gallagher 

använder detta ord för att belysa vad han menar är mord på elevernas läsning i skolan (2009, 

2).  Gallagher utgår till största del från ett lärarperspektiv, men jag anser att hans teori och 

begrepp kan appliceras på förståelsen inför skolbibliotekarien i det läsfrämjande rummet. 

Gallagher menar att studenter inte längre har någon möjlighet till nöjesläsning under skoltid, 

utan förväntas och läser främst akademiskt (2009, s. 4). Gallagher menar dock att det finns fyra 

olika orsaker till varför så många läsare går förlorade i skolmiljön. Den första orsaken utgår 

från att skolan värdesätter goda testresultat, än goda läsare. Den andra orsaken berör att skolan 

är begränsande i det autentiska läsandet. Den tredje faktorn handlar om att lärare ”överlär” 

eleverna om böcker, och den fjärde och sista faktorn är att lärare ”underlär” eleverna om böcker 

(2009, s. 5).  

 

Gallagher fortsätter sitt resonemang rörande hur läsandet dödas i skolan, och belyser frekvent 

att det är fokuseringen vid testresultat som skapar denna massdöd av läsande elever. I motsats 

till de strikta testresultaten finns det autentiska intresset. Gallagher beskriver i nedanstående 

citat hur det autentiska intresset tar sig i uttryck;  

Authentic interest is generated when the students are given the opportunity to delve depply 

into an interesting idea (Gallagher, 2009, s. 10).  

Genom Kelly Gallaghers teorier och begrepp kring elevers läsande, från ett lärarperspektiv, 

skulle min analys av skolbibliotekariers upplevelser i läsfrämjande sammanhang kunna förstås 

lättare. Om skolbiblioteket är beläget i en skolkontext, kan det därmed eventuellt tänkas präglas 

av skolans fokus kring testresultat och läroplaner.  

 

2.4 Skolbibliotekariens tre utmaningar 

Mats Dolatkhah (2015) skriver i ”Läsfrämjande för pedagogiska verksamheter”, att 

läsfrämjande innebär att stimulera ett läsintresse och läsvanor. Detta görs fritt från att träna 

läsförståelse och öva läsinlärning, utan ska förstås som en lust kring att läsa skönliteratur. 

Dolatkhahs utgångpunkt för texten är att nöjesläsning utgår från subjektiva erfarenheter av 

läsning. Dessa subjektiva erfarenheter påverkar både eleven och skolbibliotekarie, och deras 

förhållningssätt till varandra. Denna subjektiva hållning och utgångspunkten är central för min 
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studie av läsfrämjande arbete. Dolatkhahs utgångspunkt tangerar ett subjektivt förhållningssätt, 

där det kanske inte går att helt följa vissa teorier eller metoder för läsfrämjande, utan varje 

skolbibliotekarie använder sig av egna erfarenheter och upplevelser i arbetet.  Dolatkhah 

redogör för tre utmaningar som påverkar läsfrämjande inom pedagogisk verksamhet. 

Pedagogisk verksamhet innebär i detta sammanhang främst skolbibliotek.  Den första 

utmaningen, enligt Dolatkhah, berör vilken typ av media som används inom läsfrämjande. Han 

menar att skolbibliotekarier oftast utgår från skönlitteratur i sitt läsfrämjande, trots att elever 

finner en större läslust inför exempelvis seriealbum och andra former av icke normativa medier.  

 

Den andra utmaningen berör om läsning och olika sociala grupper. Med sociala grupper menas 

att läsvanor kan kopplas till ålder, kön, ursprung men också utbildningsnivå. Läsfrämjande bör 

enligt Dolatkhah kunna bidra konstruktivt till en lösning av större samhälleliga problem. Ett 

jämlikt och inkluderande arbete inom läsfrämjande skulle kunna bidra till integrering och 

minskade klassklyftor. Utgångspunkten för detta argument kan sägas vara förankrat i den första 

utmaningen, för att kunna integrera och minska utanförskap genom läsfrämjande krävs det 

också att pedagogen (i detta fall en skolbibliotekarie) väljer litteratur som de anser främjar 

eleven på ett personligt plan. Men det också kan finnas ett värde i att låta eleven själv välja 

vilken typ av litteratur/media som denne vill läsa (Dolatkhah, 2015). Skolbibliotekarien kan i 

läsfrämjande arbetet verka som ett bollplank gentemot eleven, och genom förståelse inför olika 

medier kunna vägleda eleven att själv välja ut passande läsning. Ett utforskande kring vilka 

läsfrämjande metoder som används, och i vilka sammanhang skolbibliotekarien använder 

dessa, skulle kunna påvisa en syn kring elevers sociala ställning och ett motverkande av social 

ojämlikhet.  

 

Dolatkhah menar (2015) att den tredje utmaningen är de två dikotomierna krav och frihet. Detta 

resulterar i att det uppstår en paradox i det läsfrämjande arbetet. En god läsförmåga och att ha 

en egen läslust står nämligen i relation till att få bestämma själv vad som ska läsas. Att som 

skolbibliotekarie då arbeta läsfrämjande kan bli en utmaning, elevens kan uppleva 

prestationskrav och läsningen kan då upplevas som ett tvång istället för något lustfyllt 

(Dolatkhah, 2015). Denna utmaning knyter ihop de föregående två utmaningarna, och skapar 

ytterligare frågor. Hur ska skolbibliotekarien locka till läsning utan tvång och inkludera de 

personer som inte sedan tidigare innehar ett intresse för nöjesläsning? Dessa tre utmaningar 
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kommer utgöra grunden för de frågor som ställs under denna studie, och som förförståelse kring 

vilka problem det finns med pedagogiskt läsfrämjande inom skolväsendet. Dolatkhah (2015) 

utgår från grundskolan i hans text, medans denna uppsats kommer att utgå från gymnasieskolan. 
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3. METOD  

Utifrån ovanstående ramverk så har denna uppsats utgått från en kvalitativ ingång. Empirin i 

denna uppsats består av kvalitativa data som producerats genom intervjuer. Detta för att skapa 

förståelse för värderingar, handlingar och strategier. Sådan empiri (eller sådana resultat) kan 

genom tolkning lyfta fram resultatet ur flera olika perspektiv (Cohen, Manion & Morrison, 

2011). 

 

3.1 Urval 

Empirin insamlades genom att intervjua tre informanter fördelat på två skolor. Två av 

informanterna arbetade därmed på samma gymnasieskola, och intervjuades tillsammans vid en 

gruppintervju. De två skolorna var lika stora till antalet elever, och även kring vilka 

gymnasieprogram som fanns på de två skolorna. De två skolorna var belägna i Norra Sverige. 

Att avgränsa urvalet till bara två gymnasieskolor berodde på att antalet bemannade 

skolbibliotek i norra Sverige var få. Valet av vilka skolbibliotekarier som skulle intervjuas på 

respektive skola gjorde arbetslagen själva. Kontakten med skolbiblioteken utgjordes via 

mailkorrenspondens. Vid uteblivit svar till mig så ringde jag ett skolbiblioteken för att få besked 

om de var intresserade av att delta i en intervju eller inte. Jag bad att få intervjua den 

skolbibliotekarie som arbetade med läsfrämjande frågor, och sedan fick de själva avgöra vem 

denna person var. Men det var av största vikt att just den skolbibliotekarie som intervjuades 

arbetade läsfrämjande, vilket också uttrycktes i den mailkorrenspondens som gjordes. Dock så 

hade det ur ett validitetsperspektiv möjligen varit bättre om jag själv valt ut de som skulle 

intervjuas, men med tanke på att det var just arbetsuppgifter som jag var intresserad av, och då 

specifikt läsfrämjande, fick arbetslagen själva välja ut informanter (Ahrne & Svensson, 2016, 

40). Det var bara kvinnor som intervjuades, vilket kan tänkas vara lite olyckligt. Bristen på 

manliga skolbibliotekarier hade kunnat vara en av diskussionsfrågorna i denna uppsats, men 

det finns inte utrymme för detta. Vid en skola önskade informanten att de skulle vara två 

skolbibliotekarier som intervjuades samtidigt. Jag ansåg att det var bättre om de var två vid det 

tillfället, om de själva önskade det och därmed kände sig mindre utsatta. Två av 

skolbibliotekarierna som intervjuades var vid ungefär samma ålder, och hade arbetat ungefär 

lika länge som skolbibliotekarier. Dessa två arbetade inte på samma arbetsplats, och i 

resultatdelen benämns dessa två som Sanne och Vera. Den tredje var något yngre, och hade inte 

hunnit arbeta lika länge som de andra. Den tredje informanten kallas för Frida, och hon arbetade 
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på samma skolbibliotek som Sanne. Den skola Frida och Sanne arbetade vid kallas för skola 1, 

och det gymnasiebibliotek som Vera arbetade vid kallas för skola 2. 

 

3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer. Jag träffade skolbibliotekarierna på 

deras arbete, det vill säga i skolbiblioteket på deras arbetsrum. Därigenom fick jag möjlighet 

att se skolbiblioteket med egna ögon och uppleva det sammanhang som skolbibliotekarien 

arbetar och verkar inom. Jag anser att valet av plats är naturligt med tanke på syftet med 

uppsatsen och de frågor som ställdes under intervjuerna (Ahrne & Svensson, 2016, s. 43).  

Under intervjuerna använde jag mig av en så kallad semistrukturerad metod, detta innebär att 

frågorna var öppna och jag som intervjuare tillät andra frågor och samtalsinriktningar uppstå 

under intervjun (Ahrne & Svensson, 2016).  

 

3.3 Genomförande  

Den intervjuguide som hade iordningsställts inför varje intervju innehöll tre olika teman som 

var: 

 Betydelsen av läsfrämjande 

 Utmaningar och resurser  

 Gymnasieprogram - Skillnader och likheter. 

Intervjuguiden innehöll därtill 10 olika frågor (Se bilaga 1), där varje fråga tillhörde ett specifikt 

tema. Frågorna i intervjuguiden baserades på de tre utmaningar som Mats Dolatkhah (2015) 

redogjort för, men också syftet och frågeställningar till denna uppsats. Frågorna i intervjuguiden 

är inte exakt formulerade utifrån ovanstående, utan utgår från detta som ett ramverk. Dolatkhahs 

(2015) utmaningar berörde skolbibliotekarien och sociala grupper, dikotomierna frihet och krav 

samt vilka medier som används inom läsfrämjande.  Intervjuerna genomfördes under november 

och december månad, med ungefär en månad emellan varje intervju. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en diktafon. Informanterna var införstådda med att de skulle bli inspelade och 

godkände detta. Godkännandet gjordes via mail, innan intervjuerna skulle genomföras. Vid 

varje intervjutillfälle utgick jag från den intervjuguide som jag redan hade färdigställt. 

Intervjuerna var semistrukturerade, så under intervjuernas fortlöpande uppstod frågor och 
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diskussioner som dock inte utgick från intervjuguiden. Den första intervjun tog 45 minuter, och 

där deltog två informanter, Sanne och Frida. Den andra intervjun med informanten Vera tog 50 

minuter. Intervjuerna gjordes på informanternas arbetsrum i anslutning till de båda 

skolbiblioteken. Efter intervjuerna så kom jag och informanterna överens om att informanterna 

skulle få tillgång till min uppsats när den var färdigställd och möjlighet att ställa ytterligare 

frågor rörande min uppsats under arbetets fortskridande. 

 

3.4 Analysmetod 

Analysen av data som producerats genom intervjuer, påbörjades redan under intervjuerna. Med 

hjälp av de tre teman jag använde mig av i intervjuguiden möjliggjorde jag för en viss 

överblickbarhet under intervjuernas fortskridande (Ahrne & Svensson, 2016). Jag har utgått 

från av Jan Trots bearbetning av Kvales idé kring hur intervjustudier är indelade i sju stadier 

(Trots, 2005). Efter att intervjuerna hade genomförts påbörjade jag transkriberingen av dessa. 

Intervjuerna har i princip transkriberats i sin helhet, för att behålla en autentisk känsla av mötet 

med informanterna och deras språk. Jag har varit tvungen att grammatiskt ändra vissa 

meningsuppbyggnader, då de varit för svåra att förstå i textform för läsare. Efter att intervjuerna 

transkriberats och innan jag påbörjat kodningen av materialet, lästes detta igenom vid flertalet 

tillfällen (Ahrne & Svensson, 2016). Ett av problemen med kvalitativ dataanalys är 

reduceringen av den stora mängden datamaterial, genom användandet av tematiskanalys 

underlättades denna reducering (Braun & Clarke, 2006). Målet var att reducera datamaterialet 

till olika kategorier, och detta gjorde jag genom kodning i datorprogrammet Open Code. Efter 

genomläsning av materialet påbörjade jag kodningen av intervjuerna. Detta resulterade i fyra 

olika koder; 

• Resultatorienterade 

• Att främja de som är mindre duktiga 

• Svaga – duktiga 

• Beroendet av lärare 

De fyra ovanstående koderna bröts ytterligare ned, för att slutligen resultera i två teman;  

1. Instrumentell läsning  

2. Att främja de läsovana  
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En kod innebär ett namn eller en etikett på en del av datamaterialet som jag finner representativt 

för den text som analyseras. Koderna underlättade identifieringen av liknande mönster i de 

transkriberade intervjuerna (Cohen, Manion & Morrisson, 2011, s. 559). Under processen av 

att koda mitt material använde jag mig av principen ”open coding”, vilket innebar att jag hade 

ett öppet sinne inför olika tolkningar och perspektiv än det mest uppenbara (Trost, 2005).  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet åsyftar trovärdigheten och tillförlitligheten i studien och empirin. Många gånger 

anses reliabilitet innebära att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en 

förnyad mätning. Problemet med denna utgångspunkt är att det finns en förväntan på att 

utgångsläget är statiskt, vilket det inte alltid är vid kvalitativa studier. Det finns därför ett 

problem med kvalitativa studier och reliabilitet (Trots, 2005, s. 111).  För att stärka reliabiliteten 

har jag utgått från intervjuguiden, och alla informanter har fått besvara samma frågor. Dock så 

uppmuntrades att egna tolkningar gjordes av frågorna, för att nå subjektiva svar. Informanterna 

kan därför ha tolkat frågorna på varierade sätt, och därför har svaren utgått från informanternas 

olika perspektiv. Användandet av semistrukturerade intervjuer har också bidragit till att frågor 

som inte fanns med i intervjuguiden uppstod under intervjuerna, dessa kunde variera mellan de 

två intervjuerna. Kvale, i bearbetning av Trost (2005), menar att i en intervju så förekommer 

det ett utbyte av synpunkter mellan den intervjuade och den som intervjuar. Utifrån detta 

perspektiv skapas en relation mellan informanten och den som intervjuar (Trost, 2005, s. 30). 

Detta anser jag kan påverka reliabiliteten, och vilka följdfrågor som uppstod under de 

semistrukturerade intervjuerna.  

 

Validiteten anger vilken relevans det insamlade datamaterialet har för studiens frågeställningar 

och syfte (Trost, 2005). Intervjuguiden utgick från de frågeställningar och det syfte jag 

formulerat för uppsatsen. Därmed kan validiteten stärkas genom intervjuguidens tre teman. 

Däremot uppstod följdfrågor, och tolkningar av intervjuguidens teman som kan ha påverkat 

validiteten något. Överlag anser jag att de frågor som ställdes under intervjuerna, och svaren 

utifrån dessa, stärkte validiteten i uppsatsen. 
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3.6 Forskningsetiska avvägningar 

Den största etiska avvägningen jag stod inför berörde anonymitet, både gällande 

skolbibliotekarierna men också de skolor som informanterna arbetade vid. Inför varje 

intervjutillfälle upplyste jag informanten om att dess identitet kommer att hållas konfidentiellt. 

Jag tillfrågade informanterna om det gick bra att jag spelade in det som sades under intervjun, 

för att sedan kunna transkribera detta och använda materialet i min kandidatuppsats. Samtliga 

av informanterna gav muntligt och skriftligt sitt medgivande till att bli inspelade. Skolorna är 

också de anonymiserade, detta för att det inte ska vara möjligt att förstå vilka informanterna är, 

men också för att det som sägs under intervjun inte ska skada elever eller lärare vid 

vederbörande skola. Jag kommer därför att kalla skolorna för skola 1 och 2. Informanterna har 

i uppsatsen fingerade namn, dock kvinnliga sådana. Resultatet av denna anonymisering är; Vera 

som arbetar vid skola 2,  samt Sanne och Frida  som arbetar vid skola 1.  
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4. RESULTAT 

Resultatdelen utgår från de tre olika teman som användes i intervjuguiden. Den första delen 

behandlar ’Betydelsen av läsfrämjande’. Nästa avsnitt utgår från ’Utmaningar och resurser’, 

och fortsätter sedan med ’Gymnasieprogram - likheter och skillnader’. Resultaten från de båda 

intervjuerna presenteras i samma avsnitt.  

 

4.1 Betydelsen av läsfrämjande  

Det första temat i de två intervjuer som gjordes var hur skolbibliotekarierna tolkade begreppet 

läsfrämjande och hur de konkret ansåg sig arbeta läsfrämjande. Frågorna utgick från hur de 

subjektivt uppfattade läsfrämjande och vilka tolkningar de själva gjorde. Den första frågan de 

fick var hur de tolkade begreppet läsfrämjande. Vera på skola 2 ansåg att det handlade om att 

väcka en läslust hos eleverna. Hon upplevde att det var viktigast att främja läsande hos den 

grupp som inte läste. Vera beskriver detta;  

 

Ja, rent spontant då är det de här att väcka ett intresse för att läsa och som sagt det är ett stort 

begrepp. Det kan ju vara på många olika sätt. Men just att arbeta för att så många som 

möjligt ska hitta bra läsning och kanske utvecklas som läsare. Och mycket blir det väl, från 

min synpunkt, just dom här som inte läser eller inte tycker om att läsa (Vera). 

 

Sanne och Frida arbetade på skola 1 och intervjuades samtidigt. Frida beskrev det 

läsfrämjande arbetet enligt nedanstående;  

Vi satt och spånade lite igår, och dels så kände vi att vi håller på med traditionella saker som 

bokprat. Att det kan komma en lärare, att man ska antingen tipsa om bra böcker eller att man 

ska ha något speciellt tema. Och att vi kan ha liksom olika tävlingar som inför det här 

höstlovet som var nu, så att dom kunde vinna en bok och sådär att. Man hoppas att dom ska 

läsa den också (Frida). 

 

På skola 1 där Frida och hennes kollega Sanne arbetade, så innebar läsfrämjande framförallt 

att utveckla läsförmågan hos eleverna. Vikten för dem låg i att eleverna läste, och för att de 

skulle göra detta var de delvis beroende av lärarnas eget engagemang för elevernas läsning. 

Läsfrämjande var inte heller helt självklart förknippat med nöjesläsning, utan en aktivitet som 

gjordes hela tiden men på varierande sätt. I nedanstående citat så utvecklar Sanne hennes 

kollega Fridas resonemang; 
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Det handlar om läsförmågan. Jag menar den varierar väldigt, och att allt som kan främja det 

är i sig läsfrämjande. Jag menar det är ju inte så att vi har en person här som jobbar 

läsfrämjande utan de är ju på något sätt, alltså det är… det är ju ena benet nästan i 

verksamheten. Du undervisar i informationssökning och sen har du skönlitteraturen främst 

då. Men jag menar det finns till exempel då på teknikprogrammet en jätteduktig lärare i 

svenska och när hon har liksom kört nu läsning med sina teknikettor då, det är främst bara 

pojkar där, då har hon haft (…) en sån temavagn, men det vara bara faktaböcker (Sanne). 

 

Vera från skola 2 ansåg däremot att läsfrämjande delvis handlade om nöjesläsning, och att det 

fanns läsande elever på hennes skola. Däremot framhåller hon att gruppen av icke-läsande är 

större än de läsande eleverna. Vera pratar inte om läsförmåga i ett läsfrämjande arbete, utan 

snarare om det konkreta i att läsa. 

Jo, alltså det finns ju en… Det finns ju elever som även lånar, som är läsare. Fast jag tycker, 

om jag ser till en klass så är de flesta… eller om man säger som verkligen gillar att läsa. Och 

så finns det dem här lite mittemellan, men jag tror ju att den här delen som inte tycker om att 

läsa är större än de som tycker om att läsa (Vera). 

 

Både Sanne och Frida var eniga om att för det läsfrämjande arbetet ska fungera så måste det 

ske utifrån vilken nivå av läsning som individen (eleven) befann sig på. Detta kunde bland 

annat yttra sig i arbetet tillsammans med lärare, då läraren önskade en specifik temavagn 

(innehållandes litteratur kring ett visst tema) som då också måste fungera för alla elever i den 

klassen. Frida och Sanne menar att grunden i läsfrämjande är att ha ett gott litteraturbestånd, 

då har de också möjlighet att nå ut till alla elever i de olika klasserna. Sanne menade också att 

böcker som var inköpta till lärare också kunde locka elever till läsning. Bibliotekets bestånd 

lockade både elever och lärare, men att de svårare böckerna främst lästes av lärare och en viss 

grupp av eleverna. Sanne berättar om detta i nedanstående citat; 

Det är ju verkligen det. Sen pratade vi om givetvis, att det är så lyckosamt här, och man kan 

tycka att det är helt självklart egentligen men vi har väldigt många läsande lärare. Så att det 

verkligen är befogat att köpa in böcker med lite nivå liksom. Och då kan ju elever, de skulle 

aldrig fråga efter de böckerna. Men duktiga elever kan stöta på dem för att de finns här. Det 

kan ju vara det som är grejen, att de behöver se de böckerna (Sanne). 

 

Det var dock inte bara lärare som kunde önska vad som skulle köpas in till biblioteket. Sanne 

och Frida menade att de också uppmuntrade till att eleverna själva skulle komma och önska vad 

som skulle köpas in. Om en elev önskade något, så köptes detta in till skolbiblioteket. Det var 

dock inte all form av material som skulle köpas in vid önskemål, Sanne poängterar att material 

med rasistisk eller sexistisk karaktär inte köps in. Men så poängterade hon också att dessa 

former av önskemål heller aldrig kom till biblioteket.  På frågan vilka metoder de använder i 
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sitt läsfrämjande arbete (där det inte efterfrågas en specifik metod, utan är tolkningsbart för 

informanterna), framkommer det att Sanne och Frida arbetar med ett projekt för att främja 

läsning. Frida berättar;  

Alltså vi har ju ett läsprojekt, som är uppe på [skola 1] …. Och där går det ju framförallt de 

här praktiska programmen som fordon, bygg, industri, el. Nu under höstterminen så har 

ettorna nyligen haft tre veckor då de har börjat varenda lektion varenda morgon med att läsa 

i tjugo minuter (Frida). 

 

Projektet gick ut på att elever i årskurs ett började varje morgon med att läsa tyst för sig själv i 

tjugo minuter, oavsett vilken lektion de hade. Eleverna fick själva välja vad de skulle läsa för 

något, huvudsaken var att det läste någonting överhuvudtaget. Projektet skulle pågå under tre 

veckor, och en av anledningar till att Frida upplevde att de hade fungerat så bra var stödet från 

rektorer och de berörda lärarna.  

 (…) Dels fungerar det här projektet, dels för att rektorerna stödjer det och sen också att 

lärarna ser det att de här eleverna har ingen läsvana. Och de behöver dem ju i alla ämnen inte 

bara i svenska utan för att ta till sig facklitteraturen så måste de kunna ha en läshastighet 

(Frida). 

 

I läsprojektet återknyts därmed de tankar Frida och Sanne hade kring vad innebörden av 

läsfrämjande är; att det handlar om att utveckla en bättre läsförmåga hos eleverna. Frida och 

Sanne upplevde att de inte hade fått någon verbal respons från eleverna kring hur läsprojektet 

fungerat. Däremot menade de båda att de upplevde att eleverna besökte biblioteket mer 

frekvent, och att eleverna faktiskt verkade läsa mer än vad de hade gjort hittills. Frida menade 

också att vissa elever kunde få ett starka lässjälvförtroende genom läsprojektet, och därmed 

också läsa lite svårare böcker än tidigare. På frågan vad eleverna fick läsa under dessa tjugo 

minuter så svarar Sanne;  

 De kan till och med läsa skotertidningar, bara de läser. Det är liksom det som är det viktiga. 

Vissa lärare kanske är lite strängare, men egentligen är det så att de får ta vad som helst 

(Sanne). 

 

Huvudsaken på skola 1 där Sanne och Frida arbetade, var alltså inte att eleverna läste böcker, 

utan att de läste något som intresserade dem själva. Vera på skola 2 hade också varit med och 

startat ett liknande projekt på det skolbibliotek hon tidigare hade arbetat på. Detta projekt 

kallades läslust och var till skillnad från Frida och Sannes läsprojekt, inte riktat mot en specifik 

målgrupp. Läslust hade riktat sig till alla elever i årskurs ett, och blev till slut något så inarbetat 
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att nya lärare på Veras tidigare arbetsplats kom och bad om att få boka in läslust för deras elever. 

Vera beskriver hur hon upplevde att det var någonting som fortskred utan att det aktivt behövdes 

hållas vid liv;  

Och då hade vi ju att de [eleverna] skulle få läsa en bok utan att det skulle kännas som ett 

tvång. De fick välja väldigt fritt, både genre och hur svår eller lätt den var. Och vi lyfte även 

upp serier, och ljudböcker och… Jag försökte visa på att det faktiskt finns någonting för alla. 

Att dem då skulle välja nånting som de kände att ’Den här den passar mig’. Och så hade vi 

även boksamtal, i och med att vi var två bibliotekarier och sen var ibland läraren och kanske 

någon lärarstuderande. Man kunde sitta i mindre grupper… så fick de berätta för varandra 

vad de hade läst för någonting (Vera). 

 

I det läsprojekt som Vera tidigare varit delaktig poängterades det att eleverna fick välja själva 

vad de skulle läsa, precis som projektet hos Frida och Sanne. Vera menade att det faktiskt fanns 

någonting för alla, oavsett om det var skönlitteratur eller en ljudbok. Rent praktiskt utgick 

läslust från skolbiblioteket, där böcker låg ’huller om buller’ på bord. Klasserna delades in i 

mindre grupper och fick därefter ta del av dessa bokbord. 

(…) det var väldigt positivt. Inte alltid från början, för det var det här ’ah vad är de här… vad 

ska vi göra?’. Då hade vi gjort något som vi kallade ’hullerombuller-bord’ …så när de kom 

in i rummet så var det bara, böcker… och då blev dem [eleverna] lite så här ’ah, vad är det 

här för nånting?’. Men det var ju ofta dom som sa ’jag hatar att läsa, jag tycker inte om att 

läsa’. Men på nått sätt så blev det innan det blev slut, någonting positivt. (…) men de flesta 

gånger blev det positivt. Men sen var det gånger när det kanske inte var sådär jätteuppskattat 

från vissa klasser (Vera). 

 

Projektet läslust som Vera var delaktig i tidigare upplevde hon som positivt majoriteten av 

gångerna. Vid enstaka fall uppstod ett motstånd från eleverna. Vera upplevde att motståndet 

kom ur ett grupptryck, där en tuff elev bestämt sig för att böcker är något töntigt. I och med 

detta kände Vera att de andra eleverna inte vågade visa sitt intresse, och det läsfrämjande arbetet 

tog stopp.  

Om man ser till alla gånger så var det mest positivt och jag tycker det var jätteroligt och 

eleverna uppskattade… det var nog lite annorlunda sätt att prata om böcker. Man fick som 

lite bekräftelse att de aldrig har läst. Som nån tjej som sa ’Asså sen jag började på (…) så har 

jag blivit värsta bokomanen’ sa hon till någon kompis som stod och skulle låna. Och sen att 

det här, gulliga saker vet jag någon gång dem [eleverna] kom och… det blir lite personligt 

när man pratar om böcker, och då kunde dom komma såhär ’kan inte du tipsa oss om böcker, 

du har så himla bra boksmak!’. Och det tyckte jag var ganska härligt för det var ju kanske 

inte böcker som… men det gav mig att jag ändå hade förmedlat, även om det inte var det jag 

läste hemma (Vera). 
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Vera beskrev en stark glädje inför att läslust mest hade fått en positiv utgång, och gav exempel 

på hur eleverna kunde uttrycka att de hade blivit läsande individer. Återigen återkopplar Vera 

till att det läsfrämjande arbetet är som mest betydelsefullt för henne när hon kan nå ut till en 

icke-läsande målgrupp. Hon beskrev också att mötet mellan eleverna och hennes själv blev 

positivt på grund av hennes trovärdighet i bokförmedlandet. Vera utvecklar mötet mellan henne 

och elever: 

Ja, och det försökte vi ju också, när vi hade de här grupperna, att vi började att berätta just 

om läsning. Sådär, (…) alltså det här att ’läsa är som att resa’ och vad det kan betyda. Att 

man lär sig mycket utan att man tänker på det när man läser, både sånt man har nytta av i 

sina studier men också om att vara människa och andra människor, och förstå saker i ett 

större perspektiv. De skulle berätta om någon bok som de hade läst och det behövde ju inte 

vara någon bästa boken utan att dem kom ihåg någon bok de hade läst. det blev lite dialog 

dem emellan. Och nån kanske blev lite nyfiken på nån bok som den [den andra eleven] 

berättade om (Vera). 

 

Ovan beskriver Vera sin syn på läsning bland elever och vilka teman som diskuterades i de 

samtalsgrupperna med elever som hon var delaktig i under projektet läslust.  Vera utgår inte 

från läsförmåga, utan från att eleven ska uppleva en känsla eller ett sammanhang.  

 

4.2 Utmaningar och resurser 

Det andra temat i intervjuguiden var ’Utmaningar och resurser’. Frågorna under detta tema 

utgick från om skolbibliotekarierna upplevde att det fanns problem och utmaningar i sitt 

läsfrämjande arbete, men också vilka resurser som de ansåg sig ha tillgång till. Även detta tema 

och de tillhörande frågorna var tolkningsbara utifrån hur de uppfattades av skolbibliotekarierna. 

Den första frågan till Frida och Sanne var vilka resurser de upplevde att de hade till det 

läsfrämjande arbetet. Sanne och Frida menar att de har goda resurser utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv, med andra ord så har de en tillåtande budget och kan därmed köpa in större mängder 

med litteratur. Vilket också är en förutsättning för att elevernas önskemål skulle kunna 

tillgodoses. Den tillåtande budgeten var inte bara något som underlättade för inköp av de böcker 

elever eller lärare önskade. De ekonomiska anslagen gjorde det också möjligt att hålla i den 

läsfrämjande tävling de hade anordnat under höstlovet. De hade då kunnat handla tjugo böcker 

på den lokala bokhandels bokrea, och sedan lotta ut dessa under en tävling.  

Men jag tänker att vi har en bra budget att vi har kunnat gjort tävlingar och vi har köpt 

böcker nere på bokhandeln så att de har kunnat välja (Frida). 

 



 
 

20 
 

Den första frågan till Vera på Skola 2 var också vilka resurser och utmaningar hon ansåg sig ha 

i det läsfrämjande arbetet. Vera gör en annan tolkning av frågan än Sanne och Frida, och svaret 

blir därmed ett annat. 

Jag tycker egentligen har vi ganska bra resurser… det jag tycker är, är väl att få det att bli 

någonting som når ut till alla och inte bara några få specifika program kanske. För när man 

jobbar i skolan, så är det så att man inte har förfogande över eleverna som en lärare har. Utan 

det blir genom läraren som man får tillgång till eleverna. Och då beror det väldigt mycket på 

vad de är för lärare, dels är de ofta svenska eller engelska… och då blir det ofta på nått vis så 

att det är dem elever som har en lärare som tycker om att använda sig av biblioteket och 

använder oss på de viset till exempel läsfrämjande, som vi kan jobba läsfrämjande mot. De 

andra får man som inte tillgång till (Vera). 

 

Den största utmaningen enligt Vera är alltså att nå ut med det läsfrämjande arbetet till alla 

elever, och inte bara den grupp som har lärare som är engagerade i skolbiblioteksverksamheten. 

Även här tangerar Vera synen att det är av vikt att nå ut till gruppen som inte läser, och att alla 

därmed ska ha tillgång till en läsande kultur. Jag frågar då Vera hur hon tror att de skulle kunna 

gå att nå ut till ett större antal elever och skapa ett starkt samarbete mellan lärare och 

skolbibliotekarie.  

Alltså jag tycker som vi gjorde till exempel på min förra arbetsplats, för då blev de så att alla 

lärare var med, inte alltid men ofta. För då fick alla se vad det var vi gjorde för någonting. 

Då förstår dom kanske bättre vad vi håller på med egentligen. De kan ju låta lite flummigt 

’bokprat’ och sådär. Och dem måste ju ha sett fördelar med det så de ville fortsätta, men det 

är klart det är … som jag pratade om att vi har resurser, jag kan tänka att om vi på den här 

skolan nu skulle göra på samma sätt, dem resurserna skulle ju inte finnas (Vera). 

 

Vera refererar då till hennes tidigare arbetsplats där hon var med och drev det läsfrämjande 

projektet läslust. I och med att projektet blev ett så tydligt inslag i biblioteksverksamheten och 

introducerades för alla elever, så kom också alla lärare på skolan att bli engagerade och därmed 

se möjligheterna med att använda skolbiblioteket. Den skola som Vera arbetar på för närvarande 

är så pass stor att det dock inte finns resurser till att utveckla ett projekt liknande läslust. Sanne 

upplevde däremot att problemet med att kunna arbeta läsfrämjande var hennes egna tid för 

läsande.  

Men de är klart de här med att få tid för att  läsa ungdomsböcker. Det skulle kunna vara 

någonting (Sanne). 

 

Det var inte heller helt självklart för Sanne och Frida på skola 1 att hinna läsa på fritiden, och 

under arbetsdagen så räckte tiden oftast inte till. BTJ-listan (Btj, 2016) var istället något de 
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upplevde var så kallat guldvärt och användes som en guide till vad som skulle köpas in till 

skolbiblioteket. Frida poängterar vikten av hennes egen läsningen, för att genom läsningen 

kunna ge råd och tips till eleverna om litteratur.  

Nämen, jag var kanske bättre för några år sedan… har man småbarn så hinner man inte så 

mycket, men det är viktigt ändå. Den egna läsningen för att man ska kunna rekommendera 

till andra och prata om böcker och sådär (Frida). 

 

Utmaningarna och resurserna för Frida och Sanne berörde främst bristen på tid och egen 

inläsning samt de goda ekonomiska anslagen.   

 

4.3 Gymnasieprogram – likheter och skillnader 

Det tredje och sista temat berörde vilka skillnader det fanns i det läsfrämjande arbetet mellan 

de olika gymnasieprogrammen på respektive skola. Detta tema var också det tolkningsbart i 

svaren från de tre skolbibliotekarierna, och kunde behandla alltifrån hur de uppfattade 

samarbetet med olika lärare till vad de upplevde som mest givande i sitt läsfrämjande arbete. 

Den första frågan i båda intervjuerna var om det fanns någon specifik målgrupp för 

läsfrämjande på deras gymnasieskolor. Sanne från skola 1 svarar: 

Nä, för mig personligen, det här är liksom ingenting vi har pratat om. Men jag tycker att det, 

gäller ju alla på den nivå de befinner sig. Eftersom, jag menar, är man bibliotekarie är man ju 

en läsande person. Så man vill ju att andra ska läsa också. Och sen, gäller det att hitta rätt 

bok för rätt person. Och för någon som har läst mycket, så kan man inte sätta vad som helst i 

händerna på dom heller. Det blir jättetråkigt… Men de [eleverna] är ofta ganska drivna 

själva, de vet ganska bra vad dem tycker om. Det tycker jag kan vara det svåra med de som 

är läsovana. När man frågar såhär ’vad tycker du om?’, ja det vet de inte riktigt. För det är 

jättesvårt när man inte har läst nånting (Sanne) 

 

Sanne menade att hon inte upplevde att de hade någon specifik målgrupp för läsfrämjande på 

den gymnasieskolan som hon arbetade på. Däremot beskrev hon i ovanstående citat att hon 

ansåg att det fanns skillnader i det läsfrämjande arbetet beroende på hur mycket läsvana eleven 

hade. Här beskriver Sanne även en upplevd svårighet i det läsfrämjande arbetet, den att ge elever 

som inte har en tydlig läsvana råd om vad de skulle kunna tänkas läsa. Detta skulle kunna tolkas 

som en ytterligare en utmaning i det läsfrämjande arbetet. Frida har å andra sidan en förståelse 

för varför elever kan känna ett motstånd till läsning, och påpekar att lästvånget kan skapa 

motsättningar i ett läsfrämjande arbete. 

Men man kan ju känna det här att liksom, om jag tvingas läsa en bok som inte jag har lust 

med eller är intresserad av, då tycker inte jag att läsning är roligt heller. Så ofta kanske i en 



 
 

22 
 

skolsituation så kan man ju bli tvingad att såhär ’nu ska du läsa den här boken’. Då kan man 

ju förstå också att det finns ett motstånd. Man har ju vissa böcker som man vet nästan alltid 

går hem, som man kan stoppa i händerna på nån som man vet att ja, för det mesta blir det 

bra! (Frida). 

 

Frida hade hittat en egen lösning på det upplevda problemet hos de som inte hade så stor 

läsvana. För henne innebar det att själv tipsa om litteratur som hon på förhand visste fungerade 

för de allra flesta elever. Sanne tillägger dock att hon tycker att det är viktigt att bibliotekarien 

har kunskap om de skönlitterära klassikerna, för att på så sätt underlätta för lärarna i 

undervisningen av ett visst tema. Sanne menar att som skolbibliotekarie är det viktigt att ha en 

fingertoppskänsla inför vilken läsnivå eleven befinner sig på i relation till vad läraren vill att 

eleven ska läsa. Hon menar också att tjänster såsom legimus (Legimus,2017) kan underlätta i 

det läsfrämjande arbetet, och att genom den tjänsten så går det att tillgängliggöra all form av 

litteratur till alla elever. Oberoende av vilken läsnivå de befinner sig på. På frågan om varför 

Sanne och Frida trodde att de hade läsprojektet främst på de yrkesförberedande programmen så 

svarar Frida;  

Ja, dels var det väl för att vi ville få fart på biblioteket (…), vi tyckte liksom att eleverna kom 

och lånade en lättläst bok och sen efter fyra veckor kom dem och lånade om den där lättlästa 

boken. Att vi ville dels få fart på biblioteket men också få fart på läsandet där då… och jag 

tror att lärarna såg behovet också (Frida). 

 

För Frida handlade det både om att eleverna på dessa program skulle läsa mer, och därmed 

också besöka biblioteket mer frekvent än tidigare. Frida påpekar att lärarna såg ett behov av att 

öva läsande hos eleverna, vilket medförde att de hade stöd från dessa. Sanne tillägger;  

Och där (…) de [yrkesprogrammen] är ju ganska lässvaga elever, eller i alla fall det finns ju 

de som är det här också [högskoleförberedande] och de finns ju de som är duktiga läsare på 

[yrkesprogram], men det är ju fler som har det motigt med läsning där så det var väl också 

motiverande att ha det där (…) (Sanne). 

 

Sanne pekar på vikten av att eleverna vid yrkesförberande programmen ska bli duktigare på 

läsning, och hon menar att även om det finns duktiga läsare på alla gymnasieprogram så finns 

det fler som har en läs-ovana vid de yrkesförberedande programmen. Frida tillägger att 

läsprojektet startades då den bristande läsförmågan bland Sveriges elever 

(Litteraturutredningen, 2012) diskuterades flitigt. Sanne menar att den bristande läsförmågan 

och läsförståelsen främst handlade om pojkar, och att det är flest pojkar som går på de 

yrkesförberedande programmen vid deras skola vilket motiverade valet till att ha läsprojektet 
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vid de programmen. När Vera å andra sidan får frågan om det finns någon specifik målgrupp 

för läsfrämjande på hennes skola så ger hon ett liknande svar som Sanne och Frida. 

(…) Sista åren så var de i princip bara yrkesprogram. Jag tycker det har varit väldigt roligt att 

jobba med den gruppen. Det är ju ofta där man känner att man kan göra skillnad. För det är 

ofta så att de här teoretiska de har ofta lättare, alltså just med läsning… jag tror att de är fler, 

även om det finns läsare bland yrkesprogram också, så är det ändå… Jag tycker att man känner 

att här kan man göra skillnad. Det blir mer tydligt på något sätt (Vera). 

 

Vera är tvetydig till om skolbiblioteket på hennes skola arbetar mot en specifik målgrupp, men 

pekar på att hon själv arbetat mest gentemot yrkesprogrammen. För henne baseras detta på 

personliga betraktelser och känslor, såsom att kunna göra en större skillnad i en grupp. Vera 

anser att det är lättare att göra en skillnad hos en grupp som inte är läsvana kontra de som redan 

läser skönlitteratur.  

Ja, att de kan hitta en bok, och att de säger att de aldrig har läst en hel bok tidigare.  Och så 

kanske man lyckas med att hitta en bok ’Men den här prova med den’. Och så kanske de 

kommer efteråt ’Finns de nån fortsättning?’ och ’Finns de någon mer sån här?’. Och det är just 

det som gör att jag känner att jag helst tycker att de är roligast att jobba där. Och då har jag ju 

i och med att det är flera lärare från mitt förra jobb, som har hamnat här nu. Så för mig har de 

blivit ganska naturligt, då har dem fortsatt att använda mig på samma sätt som vi gjorde förut 

(Vera). 

 

En ytterligare anledning till att Vera arbetar nära yrkesprogram är den relation hon har till 

lärarna vid dessa program. På sin tidigare arbetsplats skapade hon och lärarna ett samarbete 

med varandra, som fortsatta även de när de bytte arbetsplats. Flertalet av de lärare Vera arbetat 

med tidigare bytte till den skola hon arbetar på för närvarande, och på så sätt kunde de 

upprätthålla samarbetet. Vera får också frågan om hon upplever att det är någon skillnad mellan 

pojkars och flickors läsvanor. Hon anser att det är fler pojkar än flickor som uttrycker att de 

aldrig tidigare läst en bok. Hon får då följdfrågan om hon bemöter pojkar annorlunda än flickor 

i ett läsfrämjande avseende. Vera svarar då; 

Jag tror att de är ganska samma, det är att man försöker välja böcker som man kanske tänker… 

att man i alla fall har med sig några såna här böcker som man kanske vet… om man ska ut i 

en klass där de är mest killar då tänker man ju faktiskt lite på det. Fast man tar ju även med 

andra böcker också, för alla är ju inte likadana människor. Det blir lite att man vet vad som 

brukar gå hem (Vera). 

 

Vera uttrycker en ambivalens i sitt svar, å ena sidan har hon ett snarlikt bemötande oavsett om 

det är flickor eller pojkar å andra sidan så tänker hon lite på vilka böcker hon då tar med sig. 
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Men understryker dock att urvalet av böcker är varierat då alla människor trots allt är olika. Den 

sista frågan till Vera är om hon arbetar extra nära någon specifik klass eller grupp i ett 

läsfrämjande avseende. Hon säger; 

Jag har jobbat mycket med lärlingsprogrammet som heter gymnasielärling. Ett 

lärlingsprogram i varje fall, nu heter de GL förut hette de LLF och så en del elektriker, och 

med en NA klass [naturvetenskapliga programmet]. Och det beror helt och hållet på att jag 

har jobbat med dom lärarna tidigare (Vera) 

 

Vera kan därmed sägas jobba nära två yrkesprogram och ett teoretiskt program. Detta återknyter 

till att Vera tidigare uttryckt att hon finner mest glädje i att jobba med elever vid yrkesprogram, 

samtidigt som hon understryker att det är relationen till lärare som medfört att hon arbetar extra 

nära dessa program.  
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5. ANALYS 

Detta avsnitt kommer utgå från de teman som jag fann vid kodandet av de två intervjuerna med 

de tre informanterna. Det empiriska material som presenteras i resultatavsnittet är 

utgångspunkten för analysen. Dessa teman kommer sedan analyseras utifrån de teorier som 

redogjordes för i avsnittet teori och tidigare forskning. De två huvudtemana jag avgränsade 

koderna till är: 

 Instrumentell läsning 

  Att främja de läsovana 

 

5.1 Instrumentell läsning  

I intervjun med Frida och Sanne och deras syn på läsfrämjande återkom de ofta till elevernas 

läsförmåga, och utvecklandet av elevernas läsande. För Sanne innebar läsfrämjande att främja 

elevers läsförmåga, vilket hon inte ansåg var desamma som nöjesläsning. Läsningen ska med 

andra ord bidra till något oavsett om de är en generellt bättre läsförmåga eller att kunna läsa 

och förstå akademiska texter. I det läsprojekt som Sanne och Frida var delaktiga i vid skola 1, 

så menade de att projektet som sådant uppstod ur den PISA-undersökning som gjordes och 

publicerades år 2012. Fokus där var då just elevers bristande läsförmåga (Litteraturutredningen, 

2012).   

 

År 1990 skedde något av en reform inom skolväsendet, detta innebar att skolan i Sverige skulle 

bli mål- och resultatstyrd. Detta innebar att målen för skolan ska formuleras så att resultaten av 

undervisningen är utvärderingsbar i förhållande till målen (Larsson, 2014). I betänkandet år 

1991 av läroplanskommittén framhålls det hur lärandet inom skolan ska gå till. Lärandet ska 

baseras på samarbete, ansvarstagande och träning i kritiskt tänkande, men det redogörs inte för 

vad eleverna ska lära sig (Larsson, 2014, s. 332). Om än inte skolbibliotekarierna Frida och 

Sanne lär ut läsinlärning i sitt läsfrämjande arbete, så går det att skönja en mentalitet som är 

mål- och resultat inriktad kring elevernas läsande. Sanne och Frida arbetar för att eleverna ska 

läsa och ser inte det läsfrämjande arbetet som något synonymt med nöjesläsning, det kan tänkas 

att deras syn präglas av en instrumentell syn på läsning och läsfrämjande. Med detta menas att 

läsandet som sådant inte är målet, utan legitimeras med hjälp av andra värden. Såsom 

exempelvis en förbättrad läsförmåga (Andersson, 2015, s. 22).  
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Läsförståelse definieras i PISA-undersökningen som en förmåga att ”förstå, använda, reflektera 

och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential 

och för att delta i samhället” (Litteraturutredningen, 2012, s. 52). Detta skulle kunna tolkas som 

en instrumentell syn på läsande och hur läsning ska ske i skolan, som därmed också kan tänkas 

spegla Sannes syn på vad läsfrämjande ska åstadkomma för eleverna.  Jonas Andersson skriver 

i ”Med läsning som mål: om metoder och forskning på det läsfrämjande området” (2015, s. 23) 

att folkbiblioteken hänvisar till PISA-undersökningar och en bristande läsförmåga överlag för 

att legitimera läsfrämjande verksamhet. Litteraturen som sådan kan vara skäl nog för att stödja 

och vidareutveckla läsfrämjande verksamheter, både i på folkbibliotek och skolbibliotek. Frida 

och Sanne hade stöd av både lärare och rektorer i det läsfrämjande projektet de drev vid 

yrkesprogrammen, och nämner då att den bristande läsvanan hos dessa elever var en av 

anledningarna till varför de fick ett sådant positivt stöd från andra medarbetare på skolan.  

 

Huvudsyftet för Sanne och Frida är att eleverna läser, oavsett vad detta är för något. Därmed 

får eleverna många gånger själva välja vad de ska läsa, och det kunde variera från 

skotertidningar till fysiska böcker. Sanne och Frida bryter då två av de utmaningar som 

Dolatkhah (2015) beskriver. De två utmaningarna som ifrågasätts genom att låta eleven själv 

välja vilken litteratur som ska läsas är de rörande frihet och krav samt böcker och andra medier 

(Dolatkhah, 2015). Genom att låta eleverna själva välja vad de skulle läsa under det läsprojekt 

Frida och Sanne var delaktiga i, får eleverna också möjlighet att utveckla sina läskompetenser 

utanför den gängse skönlitterära normen (Dolatkhah, 2015, s. 4).  

 

Läsfrämjande inom skolan står inför paradoxen frihet och krav. Elevernas läsning blir kravstyrd 

då den schemaläggs och bestäms utifrån någon annans (i detta fall skolbibliotekariens) 

premisser, men om detta krav görs med hänsyn till elevernas egna valfrihet kan det läsfrämjande 

arbetet fungera tillfredställande för både elev och skolbibliotekarie. Vuxenvärlden bör därmed 

inte ta ifrån eleverna den egna kontrollen över sin läsning (Dolatkhah, 2015). Genom att Sanne 

och Frida hade ett gott bestånd i sitt bibliotek hade de också möjlighet att erbjuda eleverna ett 

brett sortiment, där det förmodligen fanns något för alla.  Kelly Gallagher (2009) skriver i  

”Readicide– How schools are killing Reading and what you can do about it” att det är 

resultatstyrningen inom skolverksamheter som skapar en olust inför läsning hos elever. 
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Återigen problematiseras det att läsningen blir till ett tvång, och inte något lustfyllt. Bristen på 

ett autentiskt läsande och ett fokus vid att uppnå ett mål skapar inte läsare, men bidrar till läsning 

(Gallagher, 2009, s. 5).  

 

Magnus Persson är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, och problematiserar 

i Den goda boken: Samtida föreställningar om litteratur och läsning (2012) diskursen rörande 

bristen på barns språk, samt åtgärder för att minska detta. Persson menar att diskursen handlar 

om att det fattas något som vuxenvärlden måste tillgodose. Barnen blir till ett passivt objekt, 

och vuxenvärlden subjektet (Persson, 2012, s. 136). I det läsfrämjande projektet vid Skola 1 där 

Sanne och Frida arbetade, så legitimeras projektet utifrån en bristande läsförmåga hos eleverna. 

Eleverna kan tänkas bli objekt för något bristande, som ska åtgärdas av subjektet skolan. 

Påståendet är dock inte svart vitt, utan snarare mångfacetterat. Även om projektet för 

läsfrämjande som Sanne och Frida var delaktiga i, legitimerades genom en bristande 

läsförmåga, så fick eleverna själva välja vad de skulle läsa. Därmed återtog de rollen som 

subjekt snarare än objekt. Denna uppsats har inte heller intervjuat elever som deltagit vid det 

läsfrämjande projektet vid skola 1, och kan således inte heller säga något om elevernas egna 

upplevelser. Sanne och Frida upplevde det läsfrämjande projektet som något positivt, och något 

som fungerade, oavsett om läsningen kan sägas vara instrumentell eller inte. Vera från skola 2, 

talade å andra sidan om att kunna påverka själv och att göra skillnad. Hon utgick snarare från 

sig själv som person i det läsfrämjande arbetet. Läsfrämjandet legitimeras fortfarande genom 

något (henne själv), men inte utifrån en bristande läsförmåga hos eleverna. Återigen är inte 

läsningen som sådan målet (Andersson, 2015).  

 

5.2 Att främja de läsovana  

Både Vera, Frida och Sanne var involverade i läsprojekt. Vera hade under flera år arbetat med 

ett läsprojekt på hennes tidigare arbetsplats som hette läslust. Detta riktade sig till alla elever i 

årskurs ett, och var en naturlig del av skolbibliotekets verksamhet. Frida och Sanne var 

delaktiga i ett liknande läsprojekt på deras arbetsplats. Det riktade sig också till årskurs ett, men 

bara elever vid yrkesprogram.  
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Vera hade ett tydligt ställningstagande redan vid en av de första frågorna som ställdes under 

intervjun. För henne innebar läsfrämjande att väcka läslust hos alla individer, oavsett om det 

redan fanns ett intresse eller inte. Att det var något som skulle vara till för alla. Längre fram i 

min intervju med Vera framkommer det dock att hennes målgrupp för läsfrämjande är elever 

vid yrkesprogram, likt Sanne och Fridas läsprojekt vid skola 1.  Även om projektet läslust som 

Vera var delaktig i, inte hade någon specifik målgrupp, så är det genom det projektet hon 

kommer i kontakt och skapar ett samarbete med lärarna vid yrkesprogrammen. Sanne och Frida 

har en annan utgångspunkt i sitt läsfrämjande arbete på yrkesprogrammen än vad Vera har. För 

Vera innebär det att göra skillnad och nå ut till en grupp som kanske inte har en läsvana, och 

för Sanne och Frida handlar det läsfrämjande arbetet om att förbättra läsförmågan hos eleverna. 

Vera antar ett mer personligt utgångsläge än Frida och Sanne, som har en mer pragmatisk 

utgångspunkt.  

 

Den andra utmaningen Dolatkhah (2015) redogör för handlar om läsfrämjande och olika sociala 

grupper. Med sociala grupper menar Dolatkhah att kön, ursprung, ålder och utbildningsnivå 

påverkar läsintresse och läsförmåga. En välutvecklad läsförmåga menar Dolatkhah (2015) 

påverkar individen och samhället positivt, och blir en närmast demokratisk fråga. Läsfrämjande 

inom grupper med ett mindre läsintresse eller lägre läsförmåga kan därmed eventuellt bidra 

konstruktivt till en lösning av större samhällsfrågor. Ungdomar (elever) kan gynnas av litteratur 

som de själva kan identifiera sig med, och att litteraturen därmed kan bidra med en 

självbekräftelse till läsaren (Dolatkhah, 2015, s. 4). Sanne menade att eleverna i läsprojektet 

vid yrkesprogrammen fick läsa vad de ville, så länge de läste. Den metoden kan därmed tänkas 

höja elevernas självbekräftelse och samtidigt fungera utvecklande och demokratiskt. Vera utgår 

indirekt i hennes svar från Dolatkhahs (2015) redogörelse för att läsfrämjande som sådan kan 

fungera som en katalysator för förändring.  

 

Ida Lidegrans avhandling ”Utbildningskapital: Om hur det alstras, fördelas och förmedlas” 

(2009) berör vilka kapital som kan skönjas inom olika utbildningsnivåer. Avhandlingen utgår 

från Bourdieus teorier om kapital och använder begreppet klass för att belysa skillnader mellan 

olika utbildningsnivåer. Om än uppsatsen inte empiriskt menar till att undersöka 

gymnasieelevernas bakgrund, så är det intressant att diskutera klass och utbildningskapital i 

detta sammanhang. Ida Lidegrans avhandling ifrågasätter idén och teorin kring att kulturellt 
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kapital och utbildningsnivå är densamma. Lidegran menar att stora mängder av 

utbildningskapital ofta är kopplade till kulturen, men att det inte går att förutsätta att det som är 

gångbart inom utbildningssystem är direkt förankrat i kulturellt kapital (Lidegran, 2009, 36). 

Det kulturella kapitalet kan däremot kopplas till litteratur (Lidegran, 39), och därmed eventuellt 

också komma att påverka läsfrämjande metoder eller vilka som eventuellt får delta i det 

läsfrämjande rummet. 

 

Ida Lidegran referar i sin avhandling Utbildningskapital: Om hur det alstras, fördelas och 

förmedlas (2009) till Arnman och Jönsson (1983) som menar att gymnasieskolan är en 

institution som gynnar elever vid de akademiska inriktningarna och missgynnar de barn vid 

program av en lägre status. Ida Lidegran menar i sin avhandling att utbildningskapital och 

kulturellt kapital inte är densamma. Hon anser att höga betyg inte betyder en nära relation till 

August Strindberg (Lidegran, 2009, s. 36). I dessa antaganden finns parametrar som går att 

skönja inom läsfrämjande på de gymnasieskolor jag besökte. Men om än gymnasieskolan och 

kan tänkas gynna en viss grupp av elever och missgynna än annan, så är inte det representativt 

för upplevelser av läsfrämjande av de skolbibliotekarier jag besökte på gymnasieskolor. Vera, 

Frida och Sanne arbetade istället nära yrkesprogram och fann ett tydligt syfte med detta. 

Lidegrans (2009) syn på skillnaden mellan utbildningskapital och kulturellt kapital råder det 

delade meningar om i intervjuerna med skolbibliotekarierna. I vilka program som betygen är 

höga framgår inte i de intervjuer jag har gjort. Men om läsfrämjande går att tolka som en 

kulturell aktivitet så är det något som aktivt sker av skolbibliotekarierna främst inom 

yrkesprogrammen. Dock upplevde alla skolbibliotekarier jag intervjuade att läsförmåga och 

läsintresse var som störst inom de högskoleförberedande programmen, även om de också 

poängterade att det fanns läsare inom alla program och grupper.   Alla de tre skolbibliotekarier 

som jag intervjuade ansåg av olika anledningar, att det var viktigt att arbeta med elever vid 

yrkesprogrammen. Därmed återfinns den utmaning som Dolatkhah (2015) redogör för, men 

skolbibliotekarierna beskriver inte arbetet med yrkesprogram som en negativ utmaning, utan 

något som bidrar till en positiv upplevelse. 
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6. SLUTSATSER 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilken syn skolbibliotekarier har på 

läsfrämjande, och hur denna syn påverkar det praktiska arbetet med elever. Utöver detta fanns 

målet att undersöka om det fanns specifika målgrupper för läsfrämjande arbete på de två skolor 

som berörs i studien. Slutsatserna i presenteras utifrån studiens frågeställningar.  

 

Finns det någon specifik målgrupp för läsfrämjande på respektive gymnasieskola? 

Ingen av de tre skolbibliotekarierna ansåg att de hade någon specifik målgrupp för läsfrämjande. 

Men under intervjuernas fortlöpande så framkom det att alla tre arbetade närmast elever vid 

yrkesprogrammen. Detta var inte något de själva hade reflekterat över, utan tedde sig som något 

högst självklart och givet. Två av skolbibliotekarierna hade tydliga motiv kring varför det drevs 

läsprojekt vid just yrkesprogrammen på deras skola. De menade att den bristande läsförmågan 

hade varit en av huvudanledningarna till att fokus låg just där. Den tredje skolbibliotekarien 

hade mer personliga och känslomässiga anledningar till varför hon ansåg att det var viktigt att 

arbeta läsfrämjande vid yrkesprogram, för henne handlade det om att hon där kunde göra 

skillnad. Alltså påverka elevernas läsning utifrån positiva aspekter, men det var också det nära 

samarbetet med lärarna vid yrkesprogrammen som fått henne att arbeta främst med 

yrkesprogram.  

 

Vilken syn/uppfattning har skolbibliotekarier på vad läsfrämjande och läsande är på 

gymnasieskolan? 

Alla tre ansåg att för att läsfrämjande skulle fungera effektivt och generera att eleverna faktiskt 

läste, så skulle eleverna själva få välja vad de skulle läsa. Skolbibliotekarierna fungerade som 

ett hjälpande verktyg för att hitta passande litteratur, men vikten låg vid att eleverna slutligen 

själva bestämde vad som skulle läsas. Två av de tre skolbibliotekarierna menade att läsning i 

skolan handlade om att förbättra läsförmågan hos eleverna, och den tredje skolbibliotekarien 

redogjorde för att ”läsa är att resa” och hade ett mer abstrakt perspektiv på läsande.  
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Hur främjas läsning av skolbibliotekarier på gymnasieskolan? 

Skolbibliotekarierna som intervjuades för denna uppsats menade att i princip allt dagligt arbete 

främjande läsning, oavsett om det var inköp av litteratur eller att direkt hjälpa en elev att hitta 

lämplig litteratur. Det mest konkreta läsfrämjande arbetet innefattade läsprojekt. Alla tre 

skolbibliotekarier hade varit delaktiga i olika former av läsprojekt, som de alla hade en mycket 

positiv bild av. De upplevde att eleverna hade läst aktivt och blivit mer litteraturengagerade än 

tidigare, återigen var dock nyckeln att eleverna själva fick bestämma vad de skulle läsa för 

någonting.  
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8. BILAGA  

Bilaga 1. Intervjuguide: 

Huvudteman:  

1. Betydelse av läsfrämjande - Abstrakt och konkret 

2. Utmaningar och resurser - Finns det problemområden? 

3. Gymnasieprogram - Skillnader och likheter? 

 

Tema 1: 

Hur tolkar du/ni begreppet läsfrämjande? 

Vilka läsfrämjande metoder använder du/ni? 

Hur ofta arbetar ni läsfrämjande? Enligt egna mått mätt. 

 

Tema 2: 

Vilka resurser upplever ni att ni har för läsfrämjande? 

Vilka problem/utmaningar upplever ni i det läsfrämjande arbetet? 

Hur ser samarbetet ut mellan er och lärare i de olika gymnasieprogrammen? Ur ett 

läsfrämjande perspektiv. 

 

Tema 3: 

Finns det någon specifik målgrupp för läsfrämjande på er skola? 

Finns det likheter/skillnader mellan de olika gymnasieprogrammen? Ur ett läsfrämjande 

perspektiv. 

Finns det något program som ni inte arbetar med? 

Finns det något program som ni arbetar extra nära i läsfrämjandesyfte? 

Finns läsfrämjande med på schemat/studieplan?  

Övriga frågor. 


