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Abstract 

The aim of this thesis is to investigate the role of class visits to public- or school-libraries 

during school hours, regarding students of ages 7- 10. The research is founded on a case study 

on Burträsk library, and uses qualitative interviews with librarians and teachers at the nearby 

elementary school, and non-intrusive observations of class visits. The research questions 

were:  

- What is the function of the school's class visits to the library, for the students' reading and 

desire to read? 

- What thoughts and attitudes do the teachers and librarians who work with class visits have, 

about reading-promoting activities and children's reading? 

- How do these thoughts and attitudes express themselves, in the work with class visits? 

The study finds that the teachers and librarians who are part of the study have a pragmatic 

approach to children's reading, which places more emphasis on the children’s joy to read, than 

that they read a particular type of literature. The teachers 'work creates a joyful view of 

reading in most children who participate in class visits, and class visits seem to be of great 

importance for the children' s desire to read. 

Nyckelord 

Läsfrämjande verksamhet, bibliotekspedagogik, barns läsande, läslust, läsintresse, 

folkbibliotek, skolbibliotek, barnbibliotek 
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1. Inledning 

Att barns läsande är viktigt är en uppfattning som nog få skulle gå i polemik mot. Det talas 

mycket ofta om att biblioteken – och främst skolbiblioteken – ska arbeta för att främja barns 

och ungas läsande. I varje kommuns biblioteksplan från Ystad (2016) till Haparanda (2016) 

åtminstone nämns vikten av läsfrämjande verksamhet för barn och unga, och folkbiblioteken 

ska enligt bibliotekslagens (SFS 2013:801) § 8 ägna särskild uppmärksamhet åt att stimulera 

barns och ungas läsande. 2016 presenterade Sveriges regering, med dåvarande kultur- och 

demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin i spetsen, sin 

särskilda lässatsning Hela Sverige läser för barnen. (Regeringskansliet, 2016) Satsningen 

innebar bland annat att profilera skolornas höstlov som Läslovet, och att utvidga ett antal 

redan pågående satsningar under Kulturrådets regi. Som ett led i denna satsning utsågs även 

en särskild läsdelegation under ledning av stadsbibliotekarie Katti Hoflin, med uppdrag att 

kartlägga och samordna läsfrämjande insatser inom bl.a. skola, idrott och föreningsliv.  

  Det uttalade syftet med lässatsningen var att ”[…] bidra till att ge alla barn och 

ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda 

läsupplevelser.” (Regeringskansliet, 2016) Det finns naturligtvis många fler exempel som 

tydliggör allmänhetens gemensamma uppfattning om att barns läsande är något viktigt, listan 

skulle kunna göras mycket lång, men syftet med denna inledning är inte att redogöra för alla 

dessa exempel. Min poäng är helt enkelt att barns läsande och läsförståelse idag är ett i allra 

högsta grad aktuellt ämne, som påverkar beslut ända upp på regeringsnivå. 

  En läsfrämjande verksamhet som nog de flesta känner till är skolornas klassbesök på 

biblioteket, då eleverna får välja ”bänkbok”, en bok som förvaras i klassrummet (ibland, men 

inte alltid som namnet antyder, i bänken) och som eleven får läsa under skoltid. Det är en 

läsfrämjande verksamhet som de allra flesta elever i F-9-skolor deltar i, ändå omnämns sällan 

av – politiker, i media, i biblioteksplaner eller i skolplaner – klassbesökens funktion och roll 

för barns läslust och läsning. Jag tror att skolans klassbesök på bibliotek, särskilt för de allra 

yngsta eleverna, har stor betydelse för elevernas samtida och framtida relation till bibliotek, 

litteratur och läsning. Därför vill jag med denna studie undersöka klassbesökens funktion för 

elevernas läslust och läsning. 

 

 



4 
 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vilken funktion skolans klassbesök på bibliotek har, för 

barn i tidig grundskoleålder (omkring 7 – 10 år, tidigare benämnt ”lågstadiet”), när det gäller 

elevernas läslust och läsning. Med ”klassbesök på bibliotek”, alternativt enbart ”klassbesök”, 

avses i det här arbetet planerade, lärarledda biblioteksbesök i helklass, med syfte att under 

semi-organiserade former låta eleverna själva välja litteratur för läsning under skoltid 

(vardagligt benämnt ”bänkbok”), utifrån barnets egna intressen och preferenser. Denna studie 

utgår mycket från lärarna och bibliotekariernas perspektiv, vad de har för mål, tankar och 

attityder kopplade till barns läsning och klassbesök på biblioteket. Detta kopplas sedan till vad 

tidigare forskning berättar om barns syn på läsning och bibliotek. Viktiga frågeställningar för 

studiens syfte är: 

- Vilken funktion har skolornas klassbesök på biblioteket, för elevernas läslust och läsning?  

- Vilka tankar och attityder har de lärare och bibliotekarier som arbetar med klassbesöken, om 

läsfrämjande verksamhet och barns läsning? 

- Hur tar sig dessa tankar och attityder i uttryck konkret, i arbetet med klassbesöken? 

Studien genomförs som en fallstudie på Burträsk bibliotek. Jag har valt åldersgruppen 7 – 10 

år med anledning av att barnen vid den här tiden för första gången får börja delta i klassbesök 

på biblioteket. Burträsk bibliotek är ett så kallat integrerat skol- och folkbibliotek beläget i 

Björnåkerskolans lokaler. Björnåkerskolan är en F-9-skola i Burträsk. Det råder lite delade 

meningar om vad ett integrerat skol- och folkbibliotek rent konkret är, beroende på vem man 

frågar (Limberg & Lundh 2013; för en mer ingående diskussion om detta, se avsnitt 3.2). Det 

finns i skrivande stund 433 integrerade skol- och folkbibliotek i landet, men definitionen av 

deras uppdrag skiljer sig mycket åt från bibliotek till bibliotek.  

  Såvitt jag kunnat utröna innebär det dock för Burträsk bibliotek, att biblioteket är ett 

folkbibliotek som rent fysiskt ligger i skolans lokaler, men att bibliotekets tjänster även 

används av elever och lärare som en del i undervisningen, samt att biblioteket erbjuder vissa 

tjänster (såsom klassbesöken), som direkt riktar sig till skolans elever. Burträsk bibliotek har 

dock ingen anställd med titeln ”skolbibliotekarie”, utan Skellefteå kommun har två 

heltidsanställda skolbibliotekarier, som arbetar med hela kommunens 

skolbiblioteksverksamhet (Skellefteå kommun 2016). 
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3. Tidigare forskning och relevant litteratur 

Det finns en hel del forskning om barns och ungas läsbeteende och attityder till läsning, inom 

såväl biblioteks- och informationsvetenskap, som litteraturvetenskap, medie- och 

kommunikationsvetenskap, och andra discipliner. Det finns också gott om forskning om 

bibliotekens roll i allmänhet, och skolbibliotekens roll i synnerhet, för barns och ungas 

läsutveckling, läslust och läsbeteende. Jag har i detta avsnitt inte för avsikt att försöka ge en 

fullständig bild över alla studier som gjorts på dessa områden. Min avsikt är istället att lyfta 

fram den litteratur som har betydelse för mitt uppsatsarbete. 

  Jag har valt att i detta avsnitt dela in den relevanta litteraturen i två kategorier: 

litteratur som huvudsakligen berör barns läsande, och litteratur som huvudsakligen berör 

skolbibliotek och pedagogik. För uppsatsens syfte är det relevant med både litteratur som 

behandlar barns perspektiv på det egna läsandet, och litteratur som behandlar bibliotekariers 

och pedagogers perspektiv på barns läsning. Dessa två perspektiv kan åtskiljas, men det ska 

sägas att litteratur som i huvudsak behandlar det ena perspektivet för den skull inte 

nödvändigtvis utesluter det andra. Flera av texterna behandlar både barns läsande och 

skolbibliotek/pedagogik, men större fokus kan ligga på det ena eller andra, varför de här blivit 

indelade i sina respektive kategorier. 

  Det förekommer en hel del olika begrepp från ett antal olika författare i detta kapitel, 

och många av dem kommer att återknytas till i analyskapitlet. Det är därför viktigt att som 

läsare av detta arbete kunna orientera sig bland de många modeller och begreppsapparater 

som i det följande presenteras. Av den anledningen har jag sammanställt nedanstående tabell, 

för att underlätta den fortsatta läsningen.  
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Författare Hedemark Kastlander Dolatkhah Limberg m.fl. 

Begreppstrio -Den lustfyllda 

läsningen 

 

- Den 

instrumentella 

läsningen 

 

- Läsning som 

tvång 

-Den 

ansträngande 

läsningen 

 

-Den tävlande 

läsningen 

 

-Den analytiska 

läsningen 

-Ny och traditionell 

läsning 

 

-Läsning och 

sociala grupper 

 

-Frihet och krav 

-Det pragmatiska 

synsättet 

 

-Det 

traditionalistiska 

synsättet 

 

-Det 

emancipatoriska 

synsättet 

Vad handlar 

begreppen 

om? 

Förhållningssätt 

till läsning 

Förhållningssätt 

till läsning i 

läsfrämjande 

verksamhet 

Problemområden 

inom 

bibliotekspedagogik 

Synsätt på barns 

och ungas 

läsande 

Från vilkas 

perspektiv 

utgår 

begreppen?  

Barn och unga Barn och unga Forskare och 

pedagoger 

Pedagoger i 

läsfrämjande 

verksamhet 

figur 1.  

3.1 Barns läsande 

Svensk biblioteksförening publicerade år 2011 studien Barn berättar. En studie av 10-

åringars syn på läsning och bibliotek. (Hedemark 2011). I studien analyseras ett 100-tal 

intervjuer med barn i åldrarna 9 – 12, i syfte att undersöka barns upplevelser av läsning, 

läslust och bibliotek. Intervjuerna har genomförts i fokusgrupper med omkring fem deltagare i 

varje grupp. Teoretiskt utgår studien från ett sociokulturellt perspektiv. Utgångspunkten i ett 

sådant perspektiv är att vi samspelar med omvärlden med hjälp av olika kulturella redskap, 

som ger oss möjligheten att tolka omvärlden och kommunicera med varandra. Det viktigaste 

kulturella redskapet är språket, då det hjälper individer att kommunicera med varandra, men 

språket formas av sociala och kulturella sammanhang. För analysen innebär det att 

intervjuerna tolkas på en diskursiv nivå där innebörden av barnens utsagor – vad de säger och 

hur de beskriver sitt förhållande till läsning – står i fokus, och inte enskilda individers 

uppfattningar. I analysen identifierar Hedemark tre olika förhållningssätt till läsning hos 

informanterna. Författaren benämner dessa tre förhållningssätt som den lustfyllda läsningen; 

läsning som tvång; respektive den instrumentella läsningen.  

  Den lustfyllda läsningen är den vanligast förekommande, och inrymmer en i huvudsak 

positiv inställning till läsning. De som ger uttryck för detta förhållningssätt talar om läsning 

som ett nöje, som en rofylld, avkopplande eller mysig aktivitet. Barnen berättar också att de 
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avsätter särskild tid för läsning, och att läsningen inte betraktas som ansträngande. Dessa barn 

har också oftast en positiv inställning till bibliotek och biblioteksaktiviteter, såsom 

bokklubbar och bokprat. De som ger uttryck för det andra förhållningssättet, läsning som 

tvång, talar istället om läsning som en tråkig syssla som de bara ägnar sig åt om de måste. 

Barnen upplever att lärare och föräldrar tjatar på dem om att läsa, och många av dessa barn 

uppvisar motstånd mot läsning genom att till exempel fuska sig igenom projekt som har till 

syfte att förmå barnen att läsa mer. Hedemark menar att detta förhållningssätt kan vara 

kopplat till bristande läskunskaper, vilket skulle kunna vara förklaringen till att barnen 

upplever sådan olust inför läsning. Författaren uppger att uttryck för detta förhållningssätt 

förekommer relativt sällan i materialet, men påpekar samtidigt att de flesta barn som ställt upp 

på intervju troligen är relativt läsintresserade, och därmed har en positiv syn på läsning. Detta 

skulle innebära att förhållningssättet läsning som tvång i praktiken är vanligare än vad 

intervjumaterialet ger sken av. 

 Enligt det tredje förhållningssättet, den instrumentella läsningen, betraktas läsning 

varken som något roligt eller tråkigt, utan i första hand som något nyttigt. Läsning anses inte 

vara givande i sig, utan används som ett medel för att uppnå andra saker. Det kan exempelvis 

vara att skaffa sig kunskap om historiska händelser, hur världen fungerar, eller att utveckla 

språk och ordförråd. Barn med detta synsätt talar med liten entusiasm och engagemang om 

läsning, jämfört med de barn som har en lustfylld inställning till läsning. Hedemark 

konstaterar att det tredje förhållningssättet kan antas ligga nära den syn på läsning som ofta 

premieras i skolan. 

  I sin avslutande diskussion drar Hedemark slutsatsen att bibliotekets läsfrämjande 

insatser har betydelse för deltagarnas läslust och läsutveckling men att det är osäkert hur stor 

denna betydelse är. De allra flesta barn som medverkar i olika läsprojekt uppger (i varierande 

grad) att deras läslust ökat, och det gäller för barn ur samtliga av de tre ovan identifierade 

förhållningssätten. Det är enligt Hedemark svårt att utifrån barnens utsagor avgöra vilka 

faktorer i skolans och bibliotekens läsfrämjande insatser som haft betydelse för barnens 

läsning, eller i vilken utsträckning de spelar roll för barnens läsutveckling. Hon hävdar dock 

att undersökningen ändå visar att läspedagogiskt arbete har betydelse, då de flesta barn uppger 

att de uppskattar den verksamhet som biblioteket bedriver. 

  Vidare föreslår Hedemark en del åtgärder som skulle kunna förbättra och utveckla 

bibliotekens läsfrämjande insatser. Hon menar bl.a. att läsning som sker via läsfrämjande 

arbete under skoltid (som ju också är fallet med klassbesöken) riskerar att associeras med i 

första hand nytta, inte med nöje, särskilt för de barn som ser läsning som tvång. Därför bör 
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biblioteken utveckla metoder som också stödjer barns nöjesläsning, och skapar förutsättningar 

för lustfyllda läsupplevelser. Detta kan ske exempelvis genom att levandegöra berättelser med 

hjälp av teater och andra dramaturgiska framställningar, samt genom bokprat där barnen 

själva ges möjlighet att uttrycka åsikter, tankar om och upplevelser av de berättelser de tagit 

del av. 

  Unga läser. Läsning, normer och demokrati (Hedemark & Karlsson 2013) är en 

antologi som samlat forskares, studenters och praktikers texter om barns och ungas läsning. 

Annika Nagorsen Kastlander bidrar till antologin med studien ”Att välja det man måste”, en 

kvalitativ studie om barns syn på läsning och bibliotek. Kastlander använder sig i studien av 

intervjuer med 23 barn i åldrarna 6 – 13 år (årskurs 1 – 6), för att undersöka deras syn på 

läsning och föreställningar om bibliotek. Likt Hedemark identifierar Kastlander tre 

förhållningssätt till läsning hos barnen (att dela in förhållningssätt/synsätt/problemområden i 

tre kategorier, vilket vi kommer att se fler exempel på, tycks vara en återkommande trend i 

akademisk litteratur om skolbibliotek och barns läsning. Vad denna förkärlek för tretal beror 

på har jag inget bra svar på, möjligen skulle man kunna dra paralleller till stilfiguren trikolon 

inom retorikläran. I vilket fall som helst är det en diskussion för en annan gång): den 

ansträngande läsningen; den tävlande läsningen; och den analytiska läsningen. 

 Förhållningssättet den ansträngande läsningen tycks vara vanligast förekommande i 

årskurs 1. Här beskriver barnen läsning som en påfrestande aktivitet. Att lyssna på en saga 

som läses av någon annan kan vara lustfyllt, men det kan ta emot att läsa själv då det upplevs 

som svårt och ansträngande. Samtidigt ses läsning som ett verktyg som de kan lära sig att 

behärska och använda för att uppnå andra mål. Detta förhållningssätt har vissa likheter med 

Hedemarks den instrumentella läsningen. Den tävlande läsningen framträder tydligast i 

årskurs 3. Förhållningssättet kännetecknas av att barnen återkommande talar om hur många 

böcker de läser, och hur fort de kan läsa. Den som kan läsa de tjockaste böckerna på kortast 

tid gör sig förtjänt av kamraternas respekt och vördnad i dessa grupper. Kastlander noterar att 

de barn i årskurs 3 som ingår i studien till största del består av pojkar, och att tidigare studier 

uppmärksammat att vuxna tenderar att förringa och förbise pojkars läsintresse. Därför menar 

Kastlander att barnens tävlingsinriktade läsning skulle kunna tolkas som en reaktion på de 

vuxnas inställning. Den analytiska läsningen framträder framförallt först hos äldre barn 

(årskurs 6). Barn med det förhållningssättet dröjer sig kvar vid diskussioner kring läsning, och 

kan koppla lästa berättelser till det egna livet, upplevelser och erfarenheter. Dessa barn anger 

också att bokläsning upplevs som en avslappnande aktivitet, i större utsträckning än de barn 

med något av de andra förhållningssätten. Här går det att dra paralleller till Hedemarks 
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avslutande diskussion i Barn berättar, om hur biblioteken bör utveckla metoder för att stödja 

barns nöjesläsning. Genom att skapa läsfrämjande aktiviteter där barn i lägre åldrar ges större 

möjlighet (än vad som idag är vanligt) att ge uttryck för egna tankar om och upplevelser av 

berättelser, skulle förhållningssättet den analytiska läsningen möjligen framträda oftare, även 

bland barn i de lägre årskurserna. 

  Kastlander diskuterar även hur läsning i skolan kommer med vissa krav och 

restriktioner. Flera av barnen i årskurs 1 och 3 uppger att de inte får låna facklitteratur, när de 

väljer bok för läsning i skolan, och att detta upplevs som ett problem. Barnen uppger dock 

olika skäl till varför de inte får låna facklitteratur, vilket i sig är intressant. Några barn uppger 

att de inte får låna facklitteratur för att det skulle vara för svårt för dem att förstå. Andra 

uppger att lärarna anser att de bara tittar på bilderna om de lånar facklitteratur. Det ska bli 

intressant att ta reda på om det finns några sådana restriktioner även för eleverna i Burträsk, 

och vilka skäl till detta lärarna och bibliotekarierna som ingår i studien i så fall uppger. En 

annan intressant iakttagelse Kastlander gör, är att barnen i årskurs 3 uppger att de alltid hittar 

något att läsa på skolbiblioteket (under de lärarledda klassbesöken). Ett av barnen inflikar då 

att ”det måste man”, vilket understryker att läsning i skolan, åtminstone för vissa, är 

förknippat med krav. 

3.2 Skolbibliotek och pedagogik 

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap. (2013) är en forskningsantologi av Louise 

Limberg och Anna Hampson Lundh (red.) som presenterar svensk forskning med relevans för 

skolbibliotek. I bokens inledande kapitel, författat av Limberg och Lundh själva, diskuteras 

vad som kännetecknar ett skolbibliotek, i en historisk och samtida kontext. Författarna 

använder en bred definition av begreppet skolbibliotek: ”Med skolbibliotek menar vi alla slags 

bibliotek i grundskolor, gymnasier och i övriga skolformer som anges i den nuvarande 

skollagen.” (Limberg & Lundh 2013, 7). Även integrerade (eller kombinerade, som 

författarna väljer att kalla dem) folk- och skolbibliotek beskrivs och diskuteras. Enligt deras 

definition är det kort och gott bibliotek som har i ”[…] uppdrag att tillhandahålla resurser och 

tjänster för såväl skolans verksamhet som bibliotekstjänster i bred bemärkelse till alla 

kommuninvånare.” (2013, 17). Dessa mycket breda definitioner är talande för hur 

skolbibliotek i en svensk kontext definieras olika, i olika sammanhang och av olika aktörer. 

Författarna skriver också:  

Kännetecknande för ett skolbibliotek är dess uppgift att stödja lärande och undervisning i 

skolan. Frågan är vad detta betyder, hur verksamheter kan utformas för att åstadkomma 
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detta och hur politiska, pedagogiska och tekniska villkor samspelar för att skapa 

förutsättningar för skolbiblioteksverksamhet. (2013, 9) 

Det finns alltså idéer om vad skolbibliotekens uppgift är, men vad det betyder i praktiken och 

hur verksamheten ska utformas är oklart. Av samma anledning finns det ingen tydligare, 

gemensam definition av vad de integrerade folk- och skolbibliotekens uppdrag består i. Vilka 

resurser och tjänster som tillhandahålls, och hur detta uppnås, kan se väldigt olika ut på olika 

bibliotek ute i landet. Bibliotekarierna på Burträsk bibliotek har naturligtvis en uppfattning 

om vad det innebär för deras arbete att biblioteket är ett integrerat folk- och skolbibliotek, 

men det är inte säkert att bibliotekarierna på Kungsäter bibliotek, eller ens andra integrerade 

folk- och skolbibliotek i Skellefteå kommun, fullständigt delar den uppfattningen. 

Allmänhetens olika definitioner till trots, ger dock Limbergh & Lundhs beskrivningar och 

insikter en bra inramning av vad ett skolbibliotek är och bör vara, ur ett forskningsperspektiv. 

  I samma bok presenterar Mats Dolatkhah tre problemområden (!) som han 

uppmärksammar inom forskning som rör skolbibliotek: Ny och traditionell läsning; läsning 

och sociala grupper; samt frihet och krav. För mitt arbete är det första och tredje 

problemområdet särskilt relevanta. Det första området handlar om läsning av nya kontra 

traditionella medier. Många inom läsforskningen använder breda förståelser av begreppen 

läsning och text. Läsning anses då vara all form av avkodning och tolkning av text, oavsett 

vilket medium texten finns i, och text kan i sin tur avse många olika uttryck vid sidan av 

skrifttecken. Det ger vid handen att det på basis av läsforskning inte finns några uppenbara 

fördelar med vissa former av läsning (t.ex. skönlitterära böcker) framför andra (t.ex. 

serietidningar, Tv-spel, faktaböcker m.m.), för att utveckla läsförståelse eller läslust. Därför är 

det heller inte självklart vilka former för läsning som läsfrämjande verksamheter bör 

prioritera. Det finns också studier som pekar på att implementerandet av magasin, tidningar 

och webbplatser i läsfrämjande verksamhet kan hjälpa särskilt svaga läsare att utveckla sin 

läsförmåga. (Gordon & Lu, 2008) Trots detta uppger, enligt Dolatkhah, de flesta 

bibliotekarier som ingått i studier om barns läsning att de främst fokuserar på att stötta barns 

läsning av skönlitterära böcker. Dolatkhah går sedan tämligen djupt in på olika eventuella skäl 

till detta, som bland annat har att göra med pedagogers och bibliotekariers föreställningar om 

”god” och ”dålig” litteratur/”bra” och ”dåliga” medier. Jag ska inte här fördjupa mig i detta, 

men jag kan konstatera att denna diskussion har relevans för frågeställningen om lärare och 

bibliotekariers attityder till läsfrämjande verksamhet och barns läsning. 

  Problemområdet frihet och krav uppmärksammar det paradoxala i att god 
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läsutveckling hänger ihop med upplevd läslust och möjlighet att själv välja sin läsning, 

samtidigt som läsutvecklande verksamheter för barn i de flesta fall innehåller något mått av 

krav, prestation, eller upplevt tvång. Det kan såklart vara problematiskt att skapa en lustfylld 

relation till läsning, om läsfrämjande aktiviteter samtidigt förknippas med tvång och krav. Det 

kan enligt Dolatkhah leda till att läsning i sig associeras med tvång och krav, vilket istället 

begränsar individers läsutveckling. Det påminner om Hedemarks resonemang, som tidigare 

nämnts, om att läsutvecklande verksamhet under skoltid kan göra att läsning associeras med 

nytta snarare än nöje. Det berör också Kastlanders iakttagelse att barn kan uppleva skolans 

klassbesök på biblioteket som förknippat med krav. Samtidigt uppmärksammar Dolatkhah att 

skolbibliotekens läsutvecklande verksamheter inte ensamma kan beskyllas för att skapa dessa 

begränsningar, utan att de är delar av en vidare föreställning om läsning och bibliotek (vad 

som är ”bra” litteratur, hur man uppför sig på bibliotek, o.s.v.), som även skapas i hemmet 

och i klassrummet.  

  Skolbibliotekts pedagogiska roll. En kunskapsöversikt är en genomgång av 

forskningsbaserad kunskap om skolbibliotekens roll för undervisning och lärande (Limberg, 

2003). Limberg presenterar en stor mängd studier och rapporter, som berör olika aspekter av 

skolbibliotekens pedagogiska roll. Av särskilt intresse för mitt arbete är kapitel 4, om 

bibliotekens roll för läsning och litteratur (Limberg 2003, s. 53 – 67). I kapitlet 

uppmärksammas att ett flertal studier betonar vikten av att biblioteken erbjuder både 

skönlitteratur och facklitteratur, för att väcka barns läslust och läsintresse (exempelvis 

Törnfeldt, 1993; Dressman, 1997; och Donham, 1998). Många är kritiska mot att 

facklitteratur ofta utesluts, och enbart skönlitteratur används, i läsfrämjande arbete i skolan. 

Vissa individer kan av olika skäl ha större intresse för facklitterära texter, och för att väcka 

deras läslust och läsintresse kan det naturligtvis vara positivt att även inkludera facklitteratur i 

det läsfrämjande arbetet.   

  Studier av barn- och ungdomsbibliotek. En kunskapsöversikt (2007) ger en 

omspännande överblick av forskningsläget fram till år 2007. Särskilt intressant är bokens 

presentation av en modell över pedagogers syn på barns läsning, som använts av forskare 

inom litteraturvetenskap i olika sammanhang (Hultberg 1988, Thorson 1988). Denna modell 

har tre olika synsätt på läsning, utifrån pedagogers perspektiv: det pragmatiska; det 

traditionalistiska; och det emancipatoriska. Det pragmatiska synsättet innebär kort sagt att 

vad barnet läser inte är särskilt viktigt, huvudsaken är att barnet läser. Syftet med läsning är 

här själva läsandet i sig, och inte innehållet. Pedagoger med det synsättet använder ofta inslag 

med tävlingar och läspoäng, som syftar till att få barnen att läsa så mycket som möjligt. Enligt 
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det traditionalistiska synsättet är det viktigt att barnet genom sin läsning förmedlas ett 

kulturarv. Pedagogen vill då ge barnet möjlighet att få upp ögonen för exempelvis klassiska 

och/eller välkända barnboksförfattare, som Astrid Lindgren eller Hans Christian Andersen. 

Det emancipatoriska synsättet har istället fokus på barnets utveckling av självständighet och 

förmåga till kritiskt tänkande. En pedagog med ett sådant synsätt uppmuntrar barnet att läsa 

texter som väcker frågor, och utmanar barnets världsbild. Dessa olika synsätt är relevanta för 

de frågeställningar i uppsatsen som handlar om lärare och pedagogers attityder till och arbete 

med klassbesök på biblioteket. 

 Min förhoppning är att kunna identifiera vilket/vilka synsätt på läsning lärarna och 

bibliotekarierna ger uttryck för, relaterat till klassbesöken på Burträsk bibliotek, med hjälp av 

den här modellen, och hur det formar klassbesökens utformning. Jag vill också undersöka 

vilka förhållningssätt till läsning de elever som deltar i klassbesöken ger uttryck för, och hur 

det är relaterat till lärarna och bibliotekariernas synsätt på läsning. Alla de texter som 

behandlats i det här kapitlet ger fördjupande insikter inom deras respektive område om barns 

förhållningssätt till läsning, aspekter av läsutvecklande verksamhet på skolbibliotek, och 

pedagogers syn på barns läsning. Jag vill med det här arbetet genom intervjuer och 

observationer undersöka hur dessa faktorer samspelar och påverkar varandra i sammanhanget 

av klassbesök på bibliotek. 
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4. Metod 

För studiens syfte har jag genomfört en kvalitativ fallstudie på Burträsk bibliotek, genom att 

göra icke-deltagande observationer under tre klassbesökstillfällen på biblioteket, samt 

intervjuer med två lärare och en bibliotekarie som arbetar med klassbesöken. Varje skolklass 

på Björnåkerskolan har ett klassbesök på Burträsk bibliotek var fjärde vecka, och under varje 

besök har eleverna ca 40 minuter till sitt förfogande. Bibliotekarierna brukar förbereda ett 

antal boktips inför varje besök, som placeras på ett ”tipsbord” i bibliotekslokalen, men 

eleverna är fria att på egen hand botanisera bland litteraturutbudet på barnavdelningen. För 

inspiration och vägledning till metodvalet har jag utgått från boken Handbok i kvalitativa 

metoder (Ahrne & Svensson, red. 2017). 

  Observationerna genomfördes på biblioteket under klassbesök med lågstadieelever vid 

tre tillfällen, med tre olika lågstadieklasser: en årskurs 1 och två årskurs 2. Under 

observationerna gjordes fältanteckningar löpande, och jag fokuserade på saker som hur 

eleverna rör sig i biblioteksrummet, hur de interagerar med varandra, med bibliotekarie och 

med lärare (t.ex. vad de säger till varandra, eventuella frågor, kommentarer och samtal 

rörande litteratur). Jag fokuserade även på i vilken mån lärare och bibliotekarie interagerade 

med barnen, om och på vilket sätt de: hjälpte eleverna att hitta/välja litteratur, uppmuntrade 

eleverna att välja viss litteratur framför annan, med mera. 

    Intervjuerna genomfördes med två lärare i årskurs 1 på Björnåkerskolan, och en av de 

två fast anställda bibliotekarierna på Burträsk bibliotek. Jag har valt att anonymisera 

informanterna. De två lärarna har jag valt att kalla Lena och Eva. Bibliotekarien har jag valt 

att kalla Stina. Lena och Eva arbetar med samma skolklass, och de intervjuades tillsammans. 

Eva har arbetat på Björnåkersskolan i mer än 15 år, och Lena har arbetat på Björnåkersskolan 

mindre än 5 år. Stina har arbetat på Burträsk bibliotek i mindre än 5 år. Stina var närvarande 

vid var och ett av de klassbesök jag observerade. Eva och Lena var inte med vid något av 

dem, men de är vanligtvis båda med när deras elever har klassbesök.  

  Vid intervjuerna använde jag en öppen, semistrukturerad intervjuteknik. Målet med 

det var att ge informanten möjlighet att uttrycka tankar och attityder kring klassbesöken och 

barns läsning så ”fritt” som möjligt. Vikten av att komma åt informantens djupare 

resonemang om arbetet med klassbesöken och barns läsning vägde i min mening tyngre än 

vikten av att de exakta förberedda frågorna fullständigt besvarades. De frågor jag förberedde 

inför intervjuerna användes mer som stödfrågor för att stimulera till samtal, än som 

intervjufrågor som absolut behövde besvaras på ett tillfredsställande sätt. Alla förberedda 
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frågor blev inte ställda, och några frågor tillkom under intervjuernas gång.  

  Jag förberedde 17 frågor till lärarintervjun, och 14 till bibliotekarieintervjun. De två 

intervjuguiderna innehöll i stort sett samma frågor, med små skillnader för att anpassas till 

informanternas respektive roller. Jag valde att lägga upp det så, för att det senare skulle bli 

lättare att jämföra informanternas utsagor, och att se skillnader och likheter i informanternas 

resonemang kring samma ämnen. Frågorna i intervjuguiderna var uppdelade i två delar. 

Första delen av intervjuguiden innehöll frågor som handlade om informanternas praktiska 

arbete med klassbesöken. Andra delen innehöll frågor om informanternas syn på klassbesöken 

mer allmänt. Intervjuerna tog ca 30 min vardera att genomföra. De fullständiga 

intervjuguiderna återfinns i studiens appendix.  

  Att kombinera intervjuer med observationer ansåg jag kunde bidra till att ge en mer 

heltäckande bild av klassbesöken. Samtliga observationer genomfördes innan intervjuerna, 

vilket gjorde att jag kunde ställa frågor kopplade specifikt till sådant jag uppmärksammade 

under observationerna. Att kombinera intervjuer med observationer hade även fördelen att det 

gick att jämföra informanternas utsagor med observerade företeelser under klassbesöken. Om 

en informant exempelvis berättade något om hur lärarna brukar agera i en viss situation, 

kunde jag undersöka om detta också kunde observeras under klassbesöken. Detsamma gäller 

vad eleverna gör, respektive vad informanterna säger att de gör.  

  Jag misstror naturligtvis inte informanternas utsagor, men då intervjuer enbart ger 

informantens/informanternas perspektiv på företeelser, som till sin natur alltid är mer eller 

mindre subjektiva tolkningar, och då urvalet av informanter även för en kvalitativ fallstudie 

av det här slaget var något litet, bedömde jag det som nödvändigt att kombinera intervjuer 

med observationer för att öka studiens tillförlitlighet. Eftersom jag inte heller hade möjlighet 

att intervjua alla lärare och bibliotekarier, kunde jag med hjälp av observationerna få något 

tydligare indikationer på huruvida informanternas utsagor var representativa för övriga 

berörda lärare och bibliotekarier. 

  Efter att observationerna och intervjuerna genomförts förbereddes den insamlade 

datan för djupare analys. Intervjuerna transkriberades, och fältanteckningarna renskrevs. 

Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagningsutrustning för att underlätta 

transkribering. Informanterna blev informerade om detta innan intervjun, och gav sitt 

medgivande. Under transkriberingen tog jag med allt som sades i ord, men uteslöt ordlösa 

yttranden som ”hum”, ”mm” och ”eh”, och informanternas kroppsspråk eller gestikuleringar, 

annat än i undantagsfall då jag bedömde det som relevant för en utsaga (t.ex. ”[…] inspirera 

barnen, de blir som… [gör stora ögon] […]” .  
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  I de fall informanterna har pratat om en specifik elev, har jag i utskriften använt ett 

fingerat namn. Mindre justeringar gjordes också i språket, för att göra utskriften mer 

läsvänlig, eller för att framställa den intervjuade på ett rättvist sätt (”nåt” justerades till 

”något”, ”å” justerades till ”att” eller ”och”, beroende på sammanhang, o.s.v.). Däremot 

behölls vissa grammatiska inkorrektheter och inslag av talspråk (t.ex. ”[…] där har vi ju sett 

en tendens att lärarna vill inte att de lånar faktaböcker.”, istället för ”inte vill” och ”dom” 

istället för ”de” eller ”dem”), antingen för att vissa uttalanden visade sig svåra att översätta till 

”korrekt” svenska utan att förändra innebörden av det uttalade (t.ex. ”Går ju där och ba: ’åh, 

har ni sett den här?’[…]”), eller för att behålla det naturliga flödet i informantens uttalande.  

  I enstaka fall har jag fyllt i oavslutade meningar eller ord som fallit bort, för att göra 

texten mer läsvänlig (t.ex. ”[…] böcker som de är intresserade [av]”. Kortare pauser eller 

avbrott indikerades med ”…”, och pauser längre än tre-fyra sekunder indikerades med 

”[paus]”.  

  Jag gjorde sedan en grov tematisk analys av det transkriberade intervjumaterialet, 

genom att färgkoda uttalanden utifrån vilken av studiens frågeställningar jag bedömde att de 

korresponderade mot. Ett uttalande som jag exempelvis bedömde sa något om informantens 

attityd till läsfrämjande verksamhet och barns läsning fick en färg, ett uttalande som jag 

bedömde sa något om klassbesökens funktion för elevernas läslust och läsintresse en annan, 

o.s.v. Jag använde mig av totalt fyra färgkoder, en för vardera av studiens frågeställningar, 

och ytterligare en för uttalanden som inte motsvarade någon av studiens frågeställningar, men 

som jag ändå bedömde som relevant för studien. 

  Efter att ha gjort den tematiska analysen gick jag igenom fältanteckningarna från 

observationerna, för att se om det fanns observerade händelser som kunde motsäga, bekräfta, 

eller ge ytterligare insikter om utsagor i intervjumaterialet. Jag jämförde med andra ord data 

mellan intervjuerna och observationerna, för att få en mer heltäckande bild av klassbesöken.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras pedagogernas utsagor, samt de observationer jag gjort vid 

observationstillfällena. ”Pedagogerna” åsyftar i det här kapitlet Eva, Lena och Stina, de två 

lärare och en bibliotekarie som intervjuades för studiens syfte. Analyskapitlet är indelat i två 

avsnitt som har direkt koppling till arbetets tre frågeställningar. I avsnitt 5.1 har jag valt att 

behandla de två frågeställningarna ”vilka tankar och attityder har de lärare och bibliotekarier 

som arbetar med klassbesöken, om läsfrämjande verksamhet och barns läsning? och ”hur tar 

sig dessa tankar och attityder i uttryck konkret, i arbetet med klassbesöken?” tillsammans.  

  Dessa två frågeställningar är så nära kopplade till varandra, att det endast skapar 

förvirring och stör ”flytet” i läsningen att skilja dem åt i olika avsnitt, enligt min bedömning. I 

avsnitt 5.1 behandlas alltså de tankar och attityder lärarna och bibliotekarien ger uttryck för i 

intervjun, och hur dessa tar sig uttryck i deras arbete med klassbesöken. Deras utsagor 

kopplas också till sådant jag uppmärksammade under de klassbesökstillfällen jag var med och 

observerade. Avsnitt 5.2 behandlar frågeställningen ”vilken funktion har skolornas klassbesök 

på biblioteket, för elevernas läslust och läsning?”. Denna del av analysen utgår till stor del 

från vad Stina, Lena och Eva har för syn på klassbesökens funktion.  

5.1 Tankar och attityder om läsfrämjande verksamhet och barns läsning 

5.1.1 Det pragmatiska synsättet och den lustfyllda läsningen 

Både lärarna och bibliotekarien ger uttryck för att ”all läsning är bra läsning”, när det gäller 

barns läsning. Under både observationerna och intervjuerna framgår det att barnen inte får 

låna serietidningar under klassbesöken. Under intervjun med Stina talar vi om huruvida hon 

anser att barnen bör få låna serietidningar under klassbesöken, varpå hon kommenterar: 

Stina: […] nu har ju jag ingen forskning på det här men, jag tänker bara att all läsning är 

bra läsning. Jag tänker att jag själv läste serietidningar när jag var yngre. Och jag har ju 

läst fruktansvärt mycket böcker. Så det har ju inte (skratt) skadat mig på något sätt 

liksom. 

Även Eva och Lena anser att serietidningar kan vara bra litteratur. Skälet till att barnen 

inte får låna serietidningar visar sig vara att de så lätt går sönder, inte att de inte ”duger” 

som klassbok. 
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Lena: Jo, det är ju bra historier och […] bildspel och allt möjligt. Men det är ju det att 

[…] man vill ju inte att de ska gå sönder. Men själva berättelserna i en [serie-]tidning är 

ju bra. 

Eva och Lena återkommer flera gånger till att all läsning är bra läsning. Exempelvis när 

vi pratar om huruvida barnen bör få låna facklitteratur under klassbesöken: 

Lena: Jag tänker att all läsning är ju bra. 

Eva: Ja det är ju fakta, i faktatext finns det ju också… du lär dig ju att läsa där också. 

De ser det med andra ord som sekundärt vilken typ av litteratur barnen läser, så länge de 

intresserar sig för läsning, och lär sig att läsa. Som Lena här uttrycker det: 

Lena: För många är ju faktiskt så att, har de en faktabok […] då slukas ju det. De gick ju 

från biblioteket och ba ”ååh”, ba läste hela vägen tillbaka till klassrummet. Och det är ju 

så man vill att det ska vara. Om det då är en sagobok eller en faktabok… 

Intervjuare: Så all läsning är bra läsning? I princip. 

Eva: Ja. 

Lena: Ja, jag tänker det. Allt som kan få dem intresserade att vilja läsa. Det är bra. 

Pedagogerna ger här uttryck för det som inom forskningen benämns som det 

pragmatiska synsättet (Rydsjö & Elf 2007; Limberg 2003)(se figur 1). Det är inte så 

viktigt vad barnen läser, huvudsaken är att de läser. All läsning anses vara bra läsning. 

Det finns dock inga inslag med tävlingar och läspoäng kopplat till klassbesöken, något 

som annars är vanligt i läsfrämjande verksamhet där pedagogerna arbetar enligt en 

pragmatisk strategi (Rydsjö & Elf 2007). Däremot berättar Eva och Lena om andra 

läsfrämjande aktiviteter på biblioteket, t.ex. ”läs-bingo” som går ut på att barnen ska 

läsa i olika sammanhang (i en soffa, för ett syskon, o.s.v.), som har inslag av 

poängsystem. Men dessa aktiviteter är inte kopplade till klassbesöken i sig. Istället 

använder pedagogerna olika strategier för att uppmuntra elevernas egen läslust och 

läsintresse. Stina berättar att hon t.ex. kan läsa högt ur en bok som hon vill 

rekommendera, för att väcka nyfikenhet. Jag frågar om ett specifikt sådant tillfälle, som 

jag lade märke till under observationen (i utdraget säger Stina ”äldre elever”, men jag 

antar att hon menar ”yngre elever”, då det i det här fallet handlar om en elev i årskurs 

2): 
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Stina: [Jag började] läsa lite i den, och så ’nej, men nu ska jag inte läsa mer. För då 

avslöjar jag.’ […] Jag tänkte liksom att det blir som en teaser. Att det kanske ändå 

fångade [Alice]. […] För äldre elever brukar jag göra så att istället för att de läser på 

baksidan så berättar jag om boken. Och så brukar jag använda min berättarröst kanske. 

[…] ’Ja, jag tar den!’ brukar det bli, sådär. […] Så jag försöker ’lura’ dem att (skratt) ta 

en bok. 

Hur pedagogerna arbetar med olika strategier för att väcka elevernas läsintresse, blir 

särskilt tydligt när de talar om hur de hanterar lässvaga elever och ovilliga läsare. När 

Stina förbereder boktips har hon ofta i åtanke att böckerna ska kunna locka ovilliga 

läsare. Här ber jag henne berätta om en bok hon valt som boktips till hennes senaste 

klassbesök:    

Intervjuare: Kan du ta bara ett exempel? 

Stina: Jamen, Tuffa gänget [bokserie av Aaron Blabey, min anm.] till exempel. 

Intervjuare: Varför valde du just den boken? 

Stina: Därför att den är, dels är det mycket bilder, det är lite serie-aktigt fast ändå inte en 

serie[-tidning]. Och det är en såndär bok som man kan locka dom som kanske egentligen 

inte tycker om att läsa. 

Det är tydligt att Stina ägnar mycket kraft åt att välja ut lämpliga böcker för de elever 

som ”egentligen inte tycker om att läsa” till tipsbordet. Det är naturligt att hon väljer att 

fokusera på det, då tipsbordet används främst av de elever som har svårt att välja en bok 

på egen hand. Ofta är det väl just lässvaga elever och elever som ogillar läsning som 

också har svårt att välja bok. Eva berättar om hur hon försöker väcka läslusten hos en av 

sina lässvaga elever:  

Eva: Ja, jag har ju en som… som behöver mycket, mycket hjälp så, [Astrid] älskar ju 

Alfons och det kanske syns här inne […]. Så vi skulle leta om det fanns ytterligare någon 

som vi inte har hunnit läsa, så att det är ju (skratt) såna grejer som man fått locka [med]. 

[Astrid] älskar att höra böcker, alltså […] bra ritade böcker, det ska inte vara för plottrigt 

heller för att det… hon tappar tålamodet att lyssna, och att det blir… 

Lena: …lagom. 

Med just den här eleven arbetar lärarna alltså med att hitta böcker som de vet att Astrid är 

intresserad av. Lärarna läser också högt för Astrid, då hon har mycket svårt med det egna 

läsandet. Eva, Lena och Stina tycks sträva efter att ge eleverna ett förhållningssätt till läsning 
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som ligger mycket nära det Hedemark (2011) benämner som den lustfyllda läsningen, en 

relation till böcker, läsning och bibliotek som förknippas med glädje och nyfikenhet (se figur 

1). Elevernas läsning ska bygga på frivillighet och grunda sig i deras egna intressen. Därför 

lägger både lärarna och bibliotekarien mycket kraft på att identifiera elevernas 

intresseområden, särskilt när de försöker stötta de mer lässvaga eleverna, för att väcka deras 

läslust. De använder också tekniker som högläsning, eller som Stina berättar, att läsa korta 

snuttar (teasers), som de sett haft god effekt tidigare för att locka elevernas intresse. 

  Det bör dock nämnas, att trots att Eva, Lena och Stina ger uttryck för att all läsning är 

bra läsning, finns det böcker (på bibliotekets barn- och ungdomsavdelning) som de anser att 

barnen inte bör låna. Det enda skälet lärarna gav, var att vissa böcker kan ha för mycket text.  

Lena: Och så kan man ju behöva hjälpa dem ibland att ”jamen den här vill jag låna.” då 

ba ”Ja. Men vi kanske ska prova en annan, har du sett det här är ju jättemycket text” […] 

För en del lockas ju också av att det ska vara liksom en jättetjock bok. 

Eva: Så man försöker förklara för dem också. Ha ett resonemang. 

Stina uppger också att hon har vissa restriktioner för vad barnen får låna. 

Stina: Däremot händer det ibland att de går och letar böcker på ungdomssidan och då 

säger jag ju stopp (skratt). 

Vid sidan av att böckerna har för mycket text, anser Stina att också själva innehållet kan vara 

olämpligt: 

Stina: Det är väldigt mycket intimt, det är ganska mycket sex och det tycker jag inte är 

lämpligt för den åldern (skratt), faktiskt. Så att jag brukar censurera vissa böcker faktiskt. 

Även om Eva, Lena och Stina alltså har ett utpräglat pragmatiskt synsätt på elevernas läsning, 

tillämpar de uppenbarligen vissa restriktioner på basis av innehållet. Det kan dock vara 

förståeligt att de inte vill att eleverna lånar böcker som är avsedda för betydligt äldre barn, 

men det är ändå värt att nämna att eleverna inte har fullständig frihet att välja vad de vill. 

5.1.2 Den instrumentella läsningen 

Lena berättar vid ett tillfälle om hur hon brukar gå till väga för att få lässvaga elever att 

läsa mer. 

Lena: Alltså just när man går till biblioteket, då har jag mycket tänkt att de får välja en 

bok som de blir intresserade av. Och då spelar det inte så stor roll om det är jättemycket 

text i den, eller alltså att det är bilderna som lockar. Men bara det här att få, att faktiskt 



20 
 

bläddra i en bok och se bokstäver och ord som finns där. Och att det, på nåt sätt så blir det 

ju en sak att… ’åh, jamen det här skulle jag vilja kunna läsa’ till exempel ’för då får jag 

lära mig det här om Minecraft’ eller vad det kan vara. 

Lena ger här uttryck för att hennes strategi är att låta barnen titta i böcker med bilder på 

saker som de skulle kunna vara intresserade av, även om de inte kan läsa och förstå 

texten. Genom att titta på bokstäverna och orden i boken förstår barnen att de innehåller 

information som skulle kunna lära dem mer om det de ser på bilderna. På så vis väcks 

förhoppningsvis barnets intresse, och därmed en motivation att lära sig läsa bokens text. 

  Den process Lena här beskriver har stora likheter med det Hedemark (2011) 

benämner den instrumentella läsningen, och Kastlander (2017) benämner den 

ansträngande läsningen (se figur 1). Lena strävar efter att eleven ska upptäcka att 

bokens text innehåller kunskap som eleven vill ta del av, och därför bli motiverad att 

lära sig läsa. Att kunna ta del av kunskapen kan förvisso vara lustfyllt, men i det här 

sammanhanget är läsningen det verktyg som används för att nå det lustfyllda, och inte 

en lustfylld aktivitet i sig.  

  För Hedemark är den instrumentella läsningen en läsning som varken är rolig 

eller tråkig, utan framförallt nyttig. Barn med det förhållningssättet talar med liten 

entusiasm och engagemang om läsning. Enligt Kastlander ser barn med 

förhållningssättet den ansträngande läsningen också läsning som ett verktyg för att 

uppnå andra mål, men enligt henne har dessa barn inte bara en likgiltig attityd till 

läsning i sig, utan läsning ses rentav som en påfrestande aktivitet. 

5.1.3. Läsning som tvång 

Som Hedemark (2011), Dolatkhah (2013) och Kastlander (2017) säger finns det alltid 

inslag av tvång och krav när det kommer till läsfrämjande aktiviteter för barn (se figur 

1). Hedemark menar att förhållningssättet läsning som tvång gäller främst för elever 

med lässvårigheter eller lågt intresse för läsning. Här är Burträsk bibliotek tyvärr inget 

undantag. Även om pedagogerna gör mycket för att väcka intresse och läslust hos 

eleverna, kvarstår det faktum att alla elever ska låna med sig minst en bok från 

biblioteket när de är på klassbesök. Det är dock inte alla elever som vill låna böcker, 

som Stina här vittnar om: 

Stina: Det jobbiga är ju när det blir såhär ”Nej. Nej. Jag vill inte läsa. Nej. Nej. Dåligt. 

Tråkigt.” Alltså. Då blir man bara (suck). Då stångar man sig blodig liksom. Men 

samtidigt är det ju också så att, när man tillslut hittar en bok till en sådan person. ”Yes!” 
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Då är det ju som en lättnad både för mig och läraren liksom. Man kanske har hållit på i 20 

minuter med den eleven.  

Det kan få till följd att eleven mer eller mindre tvingas välja en bok hen egentligen inte 

är intresserad av. Stina berättar om hennes upplevelse av en situation som jag 

uppmärksammade under ett av observationstillfällena. Detta gällde en av de klasser som 

inte får låna facklitteratur, eleven är mycket lässvag, hade under klassbesöket mycket 

svårt att välja en bok, men visade åtminstone ett milt intresse för en faktabok om 

rymden. Stina läste en stund högt ur faktaboken, men då hon vet att den klassen inte får 

låna facklitteratur, gav hon sedan honom några lättlästa skönlitterära böcker. Dessa 

visade dock eleven inget intresse för. Tillslut tog tiden för klassbesöket slut, och läraren 

bestämde att eleven skulle ta de skönlitterära böckerna: 

Stina: Nu bestämde ju läraren att ”nu tar vi de här böckerna” och låntagaren ville inte alls 

ha de där och var jättesur. Men så är det alltid. Det är alltid precis så med den personen 

att… ja. Annars kommer de aldrig att komma härifrån. 

Det är förståeligt att sådana här situationer uppstår, när upplägget nu ser ut som det gör. 

Lika förståeligt är det att lärare och bibliotekarie kan bli frustrerade över en situation, 

när en elev av något skäl absolut inte vill låna en bok, eller inte är nöjd med något av de 

förslag de får. Följden av att klassbesökens upplägg kräver att varje elev ska låna en bok 

innan de går därifrån, gör dock att det onekligen finns elever som förknippar 

klassbesöken och läsning med tvång. Dolatkhah (2013) menar att en läsning som 

förknippas med tvång och krav begränsar individers läsutveckling, snarare än stärker 

den. Detta kan ju vara särskilt förödande med tanke på att de flesta barn med ett sådant 

förhållningssätt ofta redan har lässvårigheter (Hedemark 2011). 

5.1.4 Pedagogernas syn på läsning 

Lärarna menar också att det med barn i den här åldern kan handla om att bara få dem 

intresserade av att titta i böckerna: 

Lena: Men nu från början också så känns det ju som att, överlag att få dem att vara 

intresserade av att titta i en bok också kan vara en grej. 

Särskilt med lässvaga barn, som nämns i avsnitt 5.1.2, anser lärarna att det i första hand 

gäller att få eleverna intresserade av att titta i boken. Det handlar dock inte alltid om att 

de ska titta på bilderna och texten för att motiveras att lära sig uttyda den, som Lena 
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tidigare var inne på. I ytterlighetsfall behöver ”läsning” inte vara att förstå och tolka 

bokstäver i en text, utan enbart att ta del av berättelsen i t.ex. en bilderbok: 

Lena: Jomen bara bläddra i en bok, och bara titta alltså på bilderna. För ofta, många 

bilderböcker är ju också så att du kan ju följa berättelsen genom att titta på bilderna. Du 

behöver ju nästan inte läsa texten. Du ser ju vad som händer på bilderna ändå. 

Den hållning till elevernas läsning som lärarna här ger uttryck för, påminner om 

problemområdet Ny och traditionell läsning som Mats Dolatkhah (2013) identifierar i 

forskning om barns och ungas läsande (se figur 1). Problemområdet handlar om att nya 

medier och genrer utmanar innebörden av begreppet läsning i traditionell bemärkelse. Som 

nämns i avsnitt 3.2 finns det inom läsforskning inga uppenbara fördelar med läsning av 

skönlitterära böcker gentemot andra medier för att stärka barns och ungas läsförståelse. Därför 

menar Dolatkhah att det heller inte är självklart att läsfrämjande verksamhet uteslutande bör 

arbeta med skönlitterära böcker. Pedagogernas förhållningssätt ligger i linje med detta synsätt, 

då alla tre uttrycker att exempelvis serietidningar och faktaböcker ger en lika ”bra” läsning 

som skönlitterära böcker. Eva och Lena tycks även ha en bred syn på läsning, då de anser att 

det också är en form av läsning när elever enbart tolkar bildspråket i en bok för att ta till sig 

en berättelse. 

5.1.5 Olika åsikter 

Även om just Eva och Lena inte ser något problem med att eleverna lånar facklitteratur, finns 

det tydligen andra lärare som är av en annan åsikt. Stina uppger i intervjun: 

Stina: Alltså, det där har vi ju sett en tendens att lärarna vill inte att de lånar faktaböcker. 

Därför att dom anser att då tittar dom bara på bilderna, och lär sig inte att läsa. 

Detta bekräftas av att jag vid ett flertal tillfällen under observationerna också såg att elever 

nekades facklitteratur. Ofta gick det till så att en elev kom med en bok till en av lärarna, och 

läraren helt sonika sa något i stil med att ”det där är en faktabok, vi ska ha berättelseböcker”. 

Vid något tillfälle blev en elev i årskurs 2 tillrättavisad av en klasskamrat redan när hen sökte 

i faktahyllan, vilket tyder på att det i den klassen är vedertaget att de inte får låna 

facklitteratur. Vid ett annat observationstillfälle utbrast en elev upprört ”men jag vill ha 

fakta!”, och blev ändå uppmanad att välja en skönlitterär bok. 

  I likhet med det Kastlanders (2017) studie framhäver, berättar Stina att dessa lärare 

anser att eleverna bara tittar på bilderna om de får låna facklitteratur. Det går dock stick i stäv 

med Eva och Lenas syn på läsning, som ju anser att det är positivt att eleverna intresserar sig 
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för böckerna och tar till sig innehållet på något sätt, även om det sker genom att de bara tittar 

på bilderna. Stina håller personligen inte till fullo med de lärare som inte vill att barnen lånar 

facklitteratur, men respekterar deras bestämmelser. 

Stina: Samtidigt så kan ju en faktabok vara en ingång till att man faktiskt vill läsa. Men 

det är ju inte jag som bedömer det, utan det är ju läraren. 

Stina anser alltså likt Eva och Lena att om eleverna fick lov att även låna facklitteratur under 

klassbesöken, kunde det ha en positiv inverkan på vissa elevers läslust och läsintresse. Detta 

är något de också har stöd för i forskningen. Flera författare hävdar ju vikten av att använda 

både skön- och facklitteratur i läsfrämjande verksamhet (Limberg 2003). Att Stina känner sig 

bunden vid de bestämmelser några av lärarna har kring lånandet av facklitteratur gör dock att 

hon inte erbjuder eleverna facklitteratur under klassbesöken.  

Stina: Och sen också vet vi ju då att lärarna vill helst att [eleverna] inte lånar fakta. Och 

det är klart, då lägger inte vi fram några faktaböcker. 

5.2 Klassbesökens funktion för elevernas läslust och läsning 

Varken Eva, Lena eller Stina känner till att det skulle finnas några uttalade (d.v.s. 

dokumenterade), gemensamma mål med skolans klassbesök på biblioteket. Intervjuerna visar 

dock att det finns en hel del ”outtalade” mål med klassbesöken, både från lärarnas och 

bibliotekariernas håll. Stina ger till en början ett rakt men ganska kortfattat svar. 

Stina: Alltså, vi vill ju att barnen ska komma till biblioteket och låna böcker. Vi vill ju att 

de gärna ska komma efter skoltid också, att komma och låna böcker. 

Efter att jag frågat om hur hon ser på klassbesökens funktion, utifrån bibliotekets perspektiv, 

ger hon ett mer uttömmande svar: 

Stina: Jamen klassbesöken har ju flera funktioner, dels är det ju ett stöd i att eleverna ska 

bli bättre på att läsa, att de ska få en läsupplevelse. Men dels är det ju att de faktiskt 

kommer till biblioteket, att de vet var biblioteket är, och att de kan komma hit med 

mamma och pappa och sina syskon och låna böcker, och veta liksom att det finns. […] 

Och sen är det också så att många av eleverna är bara i biblioteket på skoltid och aldrig på 

annan tid. Men då får de faktiskt en biblioteksupplevelse genom att de får komma på 

skoltid. 

Stina identifierar alltså tre huvudsakliga funktioner med klassbesöken. Den första handlar om 

att stötta elevernas läslust och läsutveckling, genom att ge dem läsupplevelser och möjlighet 
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att förbättra sin läsförmåga. Den andra funktionen är att biblioteket och bibliotekets 

verksamhet synliggörs för eleverna, så att de känner till biblioteket och kan besöka det även 

utan skolans inblandning. Den tredje är att ge en biblioteksupplevelse till de elever som av 

olika skäl inte kommer till biblioteket på sin fritid. Stina anser att klassbesöken fungerar bra 

för att fylla den första och tredje funktionen. 

Stina: Ja, jag hoppas det. Eller jag tycker väl att det känns så. Och många gånger tycker 

jag man får det bekräftat när man hör när de blir äldre och när de kommer tillbaka. ’Åh, 

den här boken! Åh kommer du ihåg? Den tyckte jag var jättebra!’ 

Den andra funktionen tycker hon dock inte fungerar så bra som hon skulle vilja. 

Stina: Jag ser ju att det kanske inte funkar här som vi skulle vilja att de kommer hit på sin 

fritid. Så det jobbar vi med hur vi ska nå föräldrarna att faktiskt komma hit också med 

sina barn. 

När Eva och Lena talar om vad klassbesöken fyller för funktion ur lärarnas perspektiv, ger de 

en beskrivning som är mycket lik Stinas första funktion: 

Lena: Jag tänker syftet som för våran del att gå dit, jag vet inte alls om det finns något 

nedskrivet, men det är ju att de ska få ett läsintresse och börja läsa. Och att hitta böcker 

som de är intresserade [av]. 

Eva: Det är ju anledningen till att vi far dit. […] Vi kunde ju ha skippat det också, 

aldrig… jag menar […] vi har ju böcker, men… men det blir ju att de [eleverna] har 

valt… 

Lena: Ja, ”den här har jag till mig”. Att de ska få ett intresse för att läsa.  

Eva: Mm. För vi har väl inte så brett sortiment heller (skratt).  

Eva och Lena ger här egentligen uttryck för två olika funktioner: dels funktionen att, som 

även Stina talar om, väcka elevernas läsintresse och ge dem möjlighet att utveckla sin 

läsförmåga, dels den rent praktiska funktionen att biblioteket erbjuder ett bredare sortiment 

med fler valmöjligheter än den påvra samling böcker som finns i klassrummet. Både Eva och 

Lena tycker att klassbesöken fungerar mycket bra för att väcka elevernas läslust och 

läsintresse: 

Lena: Alltså, läslusten är verkligen… att de får gå där och bläddra bland alla böcker, det 

är som en godisaffär för dem. Går ju där och ba ”åh, har ni sett den här?” och jamen, 

bläddra och vill hitta en bok som de vill låna som sin. 
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De ger sedan ett flertal exempel på vad de tolkar som indikationer på att elevernas läsintresse 

blomstrar, och att de (flesta) har en positiv inställning till klassbesöken och läsning generellt: 

Eva: Och ibland lånar de mellan, och så ibland kan de sitta tre stycken och diskutera den 

här boken de sitter och tittar i. Så att det blir ju en dialog där emellan och… 

Lena: Ja, de går ofta och sätter sig och kurar ihop sig i soffan några stycken eller gör en 

liten läsglugg där inne, under en bänk. Där de trycker in sig många och pratar om 

böckerna. Så det är ju roligt. 

Eva och Lena pratar här om hur eleverna gör med böckerna i klassrummet, efter att de varit på 

klassbesök. Vid observationstillfällena såg jag även flera exempel på detta under själva 

klassbesöken. Eleverna kunde sitta i par eller tre i soffor och fåtöljer på biblioteket, och läsa 

tillsammans i samma bok. Eleverna i årskurs 1 kunde också sitta tillsammans på golvet och 

läsa. Varken lärarna eller bibliotekarierna ingrep vid något av tillfällena, för att till exempel 

uppmana eleverna att leta böcker istället, eller gå tillbaka till klassrummet om de är klara, så 

det verkade vara en accepterad aktivitet. Endast om en grupp barn satt kvar när den avsatta 

tiden för klassbesöket var slut blev de uppmanade att gå tillbaka till klassrummet, vilket 

skedde vid ett tillfälle.  

  När vi pratar om klassbesökens roll återkommer Lena flera gånger till vikten av att 

elevernas läsintresse väcks.   

Lena: Att få ett intresse för att läsa böcker. Och se vad mycket som finns i böcker, både 

det här att, några som har hittat de här kapitelböckerna, de verkligen slukas in i böckernas 

värld och ba: ”[drar efter andan], men har du läst den här?” de tipsar ju varann också. Det 

var en, han har läst flera böcker i en serie, som är kapitelböcker. Och tipsade nu en 

kompis, nu har hon börjat läsa den serien också. Och att de får upp ett intresse för böcker. 

Det tänker jag är en stor del. 

De situationer som beskrivs ovan pekar mot att de flesta elever som ingår i studien har det 

som Hedemark (2011) identifierar som ett lustfyllt förhållningssätt till läsning. Intressant är 

att av de tre begrepp som Kastlander använder för att kartlägga barns förhållningssätt till 

läsning (se figur 1), menar hon att den ansträngande läsningen är det som är vanligast 

förekommande för elever i årskurs 1 och 2. Enligt Kastlander tycker många barn i den åldern 

att det kan vara lustfyllt att lyssna på berättelser som läses högt, men att den egna läsningen 

upplevs som en påfrestande aktivitet. Det förhållandet verkar dock inte råda för 

Björnåkerskolans elever. Istället verkar det korrelera väl med barnen i Hedemarks (2011), där 

det vanligast förekommande förhållningssättet till läsning var just den lustfyllda läsningen.  
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  Eva och Lena diskuterar också det som Stina var inne på, att klassbesöken ger elever 

en biblioteksupplevelse, och får upp ögonen för biblioteket, även om de inte besöker det med 

sina föräldrar på sin fritid. 

Eva: Jo för jag tror inte att det är så många barn… det är ju viktigt att det går att lära sig 

att gå på bibliotek och veta vad det är för nånting, för jag tror att en del kanske inte gör 

det privat. 

Lena: Nej. Nej det blir ju kanske mindre och mindre böcker, så... 

Eva: Se en film. 

Lena: Jo. Spela på iPaden. 

Eva: Ta telefonen min och så… eller så spelar du på iPaden, ja (skratt). 

Eva och Lena ger här uttryck för att böcker som fysiskt medium kanske försvinner mer och 

mer, i folks privatliv. Att föräldrar hellre låter barnen se film eller spela på telefonen. Böcker 

tycks här underförstått vara någonting ”bättre”, eller åtminstone ”bra” som är värt att bevara, 

vid sidan av film och spel. Återigen kan man dra paralleller till Dolatkhahs problemområde ny 

och traditionell läsning (se figur 1). Eva och Lena har som uppmärksammats i avsnitt 5.1.4 en 

bred syn på läsning, som inte nödvändigtvis behöver vara att tolka ord och bokstäver. Trots 

detta anser de tydligen inte att det är en form av läsning att ta del av en berättelse genom att 

titta på film eller spela spel. Detta kompliceras ytterligare av vad Lena säger om ljudböcker: 

Lena: Eller lyssnar på ljudbok gör ju många också, men det är ju också jättebra. Då får de 

ju fortfarande det skrivna språket uppläst för sig. 

Det tycks motsägelsefullt. Men kanske lägger Lena större vikt vid själva formen för 

berättandet, strukturen i en skönlitterär text, än vid formatet, att det ska vara bokstäver på 

papper som läses.  

  Lärarnas något inkonsekventa syn på läsning till trots, kan det vara en god idé att 

inkorporera delar av deras syn på läsning mer i arbetet med klassbesöken. Att låta eleverna 

låna spel och film är nog inte realistiskt, åtminstone inte på Burträsk bibliotek. Biblioteket har 

inga digitala spel till utlåning, och det gäller 18-årsgräns på all utlåning av film, även 

barnfilmer. Däremot skulle man kanske kunna erbjuda de allra lässvagaste eleverna 

ljudböcker som bänkbok, som ett alternativ till traditionella böcker. Dolatkhah (2013) menar 

att även användandet av magasin, tidningar och webbplatser i läsfrämjande verksamhet kan 

hjälpa särskilt svaga läsare att utveckla sin läsförmåga. Att vara något mer flexibel med vad 
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som klassificeras som ”bänkbok” när det gäller just de särskilt lässvaga eleverna, kan 

möjligen stötta också dem till att få ett lustfyllt förhållningssätt till läsning. 
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6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet av analysen kortfattat. Avsnitt 6.1 behandlar det som 

beskrivs i analyskapitlet. Avsnitt 6.2 är tillägnat upptäckter som inte direkt korrelerar med 

någon av frågeställningarna, men som ger andra viktiga insikter om lärarna och 

bibliotekariernas arbete med klassbesöken. I avsnitt 6.3 ges förslag på vidare forskning. 

6.1 Diskussion 

I avsnitt 3.2 nämns att min förhoppning är att kunna identifiera vilket/vilka synsätt på läsning 

lärarna och bibliotekarierna ger uttryck för (Limbergs m.fl. begrepp i figur 1), och hur det 

relaterar till vilka förhållningssätt till läsning de elever som deltar i klassbesöken ger uttryck 

för (Hedemarks begrepp). Begreppen har visat sig vara användbara för att beskriva de 

förhållningssätt pedagogerna respektive eleverna ger uttryck för i studien, i min mening. 

Ingen av de intervjuade pedagogerna visade några tecken på att de hade ett emancipatoriskt 

eller traditionalistiskt synsätt på elevernas läsning, utan deras uttalanden (och de delar av 

Stinas arbete jag såg under observationerna) genomsyrades av det pragmatiska synsättet.  

 Utifrån pedagogernas utsagor tycks det också som att de med klassbesöken i första 

hand strävar efter att ge eleverna en lustfylld syn på läsning. När pedagogerna talar om vad de 

ser som tecken på att klassbesöken fungerar bra, berättar de uteslutande om elever som tycker 

det är mysigt på biblioteket, som tycker om att läsa böcker, och hur klassbesöken lyckats 

väcka elevernas intresse för läsning. Pedagogerna nämner t.ex. inte hur duktiga eleverna blivit 

på att läsa, eller hur många böcker de läst. I samtalet om målen med klassbesöket uppger 

också pedagogerna att läslusten är en av de allra viktigaste funktionerna.   

Vad gäller elevernas förhållningssätt kommer analysen fram till att de flesta ger uttryck för 

det lustfyllda förhållningssättet. Mycket tyder på att de flesta tycker om klassbesöken och 

läsning, både utifrån intervjuerna och observationerna. 

  Jag vågar inte dra några slutsatser som jag påstår gäller generellt för alla klassbesök på 

bibliotek i landet, men det kan möjligen vara så att ett pragmatiskt synsätt på läsfrämjande 

verksamhet från pedagogernas sida, uppmuntrar ett lustfyllt förhållningssätt till läsning från 

elevernas sida. Att låta eleverna välja sin läsning med så lite styrning som möjligt, utan krav 

på att den ska uppfylla vissa kriterier som att tillhöra ett kulturarv eller utveckla barnets 

förmåga till kritiskt tänkande, skapar ett förutsättningslöst klimat som kanske upplevs som en 

frihet för barn i den åldern. Att läspoäng och andra tävlingsinslag inte implementeras tror jag 

också bidrar till den upplevda friheten.  
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  Det är dock som sagt inte alla elever i studien som har ett lustfyllt förhållningssätt till 

läsning. Särskilt för de lässvaga elever som upplever läsning som tvång, är det i min mening 

problematiskt att alla elever måste låna. Det gäller i synnerhet de klasser där eleverna inte får 

låna facklitteratur. Det finns inget stöd i den forskning jag tagit del av för att upplevt tvång 

har en positiv inverkan på elevernas läsutveckling. Det kan enligt Dolatkhah (2013) tvärtom 

begränsa elevens läsutveckling. Då är det kanske bättre att antingen låta eleven gå från 

biblioteket utan bok, eller erbjuda denne något alternativ till bänkboken. 

6.2 Övriga insikter 

6.2.1 Mål och arbetsuppgifter 

Lärarna och bibliotekarierna tycks ha gemensamma mål med klassbesöken, trots att dessa mål 

inte är uttalade. De uppger väldigt liknande funktioner med klassbesöken – att de ska väcka 

elevernas läslust och läsintresse, ge elever möjlighet att ”upptäcka” biblioteket, samt ge 

eleverna en biblioteksupplevelse även om föräldrarna inte tar dem med sig till biblioteket. Det 

kanske inte är så förvånande i sig att de har ungefär samma uppfattning om vad klassbesöken 

har för funktion, men vad som däremot är anmärkningsvärt är att lärarna respektive 

bibliotekarien talar med samma engagemang om de olika funktionerna, trots att de utifrån sina 

respektive yrkesroller torde ha större intresse för vissa funktioner framför andra.  

  Att eleverna upptäcker och får uppleva biblioteket, torde exempelvis ligga mer i 

bibliotekariernas intresse, som ju ansvarar för bibliotekets verksamhet, än i lärarnas. Ändå 

talar Eva och Lena om dessa som viktiga funktioner med samma engagemang som Stina. På 

samma sätt talar Stina med uppenbart intresse och engagemang om klassbesökens funktion att 

stötta elevernas läsutveckling och läsintresse, fastän detta torde vara något som lärarna i högre 

grad ansvarar för, i sammanhanget av skolans klassbesök på biblioteket. Därtill uttrycker 

Stina vid ett par tillfällen att det är skolan och lärarna som har ansvar för klassbesöken, inte 

biblioteket. Som här, när vi pratar om en elev som är väldigt lässvag: 

Intervjuare: Hur hanterar du det? 

Stina: Alltså det är ju… det är ju inte mitt problem egentligen. Jag ska ju bara serva. Utan 

det är ju läraren som får ta det yttersta ansvaret. 

När vi talar om vad det finns för mål med klassbesöken från bibliotekets sida, återkommer 

hon till att det är skolan som ansvarar för klassbesöken: 
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Stina: Vårat mål är ju egentligen att ha fokus på efter skoltid. Som det ser ut nu. Alltså att 

vi ska ha aktiviteter, arrangemang och så vidare. 

Baserat på dessa uttalanden kan det te sig som att Stina under klassbesöken enbart hjälper till 

med praktisk biblioteksservice som att hjälpa till med återlämning, visa var böckerna står i 

hyllan, och ta fram böcker som efterfrågas av lärarna. Men det motsägs av vad Eva och Lena 

berättar om bibliotekariernas stora engagemang, vad jag såg under samtliga 

observationstillfällen, och vad Stina själv berättar vid andra tillfällen under intervjun, om hur 

hon arbetar under klassbesöken. Eva och Lena säger exempelvis: 

Eva: Ja, engagerade. De kommer ju direkt fram och börjar mingla runt barnen och frågar 

”vad vill ni låna? Jaha… har du hittat en bra bok?” och har ett samtal med barnen. Det 

tycker jag är jättekul. 

Och: 

Lena: Nejmen just det att [bibliotekarierna] är liksom med, när man kommer in då är de 

ute i biblioteksrummet. […] [D]e möter upp oss: ”hej, hej”, och så: ”har ni sett de här?” 

och: ”nu har vi lagt fram de här” […]. 

Oavsett vad Stina säger att hennes och hennes kollegas uppgift under klassbesöken är, gör de 

båda i praktiken stora insatser utöver det för att engagera barnens läsning, väcka läslust o.s.v. 

De läser högt för eleverna, ibland med en särskild ”berättarröst”, de lägger kraft och energi på 

att välja ut lämpliga boktips inför klassbesöken, de är ute i biblioteksrummet och ”skannar av” 

för att uppmärksamma och stötta elever som har svårt att hitta böcker, och mycket annat. 

6.2.2 Alternativa förklaringar  

Under intervjuerna upptäckte jag att det finns alternativa, högst praktiska förklaringar till 

varför lärare och bibliotekarier arbetar på ett visst sätt, som inte tas upp i den 

forskningslitteratur jag hittills tagit del av. Ett tydligt sådant exempel är skälet till varför 

eleverna inte får låna serietidningar. Jag uppmärksammade först under observationerna att 

inget av barnen lånade med sig en serietidning som bänkbok, även om de kunde ses sitta och 

läsa serietidningar inne på biblioteket. Jag var inte helt fri från förutfattade meningar, det ska 

erkännas, utan antog att det berodde på att lärarna inte ser serietidningarnas innehåll som 

lämpliga att användas till bänklitteratur. Under lärarintervjun visade det sig dock att det 

verkliga skälet är att tidningarna lätt går sönder och kommer bort om de förvaras i 

klassrummet, då de är mycket bräckligare än inbundna böcker. 

  Under observationerna lade jag också märke till att bibliotekarierna, även om de tidigt 
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var ute i biblioteksrummet och småpratade med eleverna, dröjde ganska lång tid (15 – 20 

minuter) innan de började fråga om de behövde hjälp. Detta såg jag initialt som ett tecken på 

att bibliotekarierna ville uppmuntra elevernas eget litteratursökande, och låta dem få en chans 

att hitta litteratur på egen hand. Intervjun med Stina visade dock att det bara var en del av 

sanningen: 

Stina: Sen kan det ju vara lite av, vad ska jag säga, praktiska skäl. Är vi två så skulle jag 

nog säga att vi går snabbare in och skannar av. Men oftast så avvaktar vi lite […] [Det 

kan vara] så att börjar man hjälpa en så är det nån annan som hör och vill ha hjälp, och 

helt plötsligt så ska man hjälpa tre samtidigt. 

En stor del av pedagogernas arbete grundar sig förstås i deras förhållningssätt till läsfrämjande 

verksamhet och attityder till barns läsning, som kan förklaras med teorier och modeller. Men 

andra delar kan också ha betydligt mer triviala förklaringar, som handlar om hur pedagogerna 

väljer att arbeta för att verksamheten ska fungera i praktiken. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Till att börja med bör liknande och mer omfattande studier genomföras på andra orter, för att 

kunna jämföra hur klassbesöken fungerar och vad de har för funktion på andra håll i landet. 

En sådan studie kunde förstås ha ett större urval av informanter, och kombinera observationer, 

intervjuer med lärare, intervjuer med bibliotekarie, samt intervjuer med elever. 

  Fenomenet jag nämnde som hastigast i avsnitt 6.2.1; det hur Stina beskrev sin uppgift 

under klassbesöken, i förhållande till vad hon faktiskt gjorde skulle också kunna undersökas. 

Det är uppenbart att bibliotekarierna på Burträsk bibliotek gör en hel del ”osynligt” arbete 

kopplat till klassbesöken, som inte finns avtalat och som inte rent formellt krävs av dem, men 

som de ändå ägnar sig åt för att få klassbesöken att fungera på ett sätt som uppskattas av både 

lärare och elever. Det kanske är väl spekulativt av mig att göra dessa antaganden, men då 

denna studie inte gör anspråk på att undersöka detta tillåter jag mig här att göra vissa 

utsvävningar. Det vore intressant att se en studie som undersöker hur bibliotekariernas 

”osynliga” arbete tar sig i uttryck på andra bibliotek, och möjligen i andra sammanhang än 

kopplat till klassbesöken, samt vad detta fenomen beror på, och vad det betyder för rollen som 

bibliotekarie. Att undersöka klassbesök på bibliotek utifrån hur t.ex. flickor och pojkar 

eventuellt behandlas olika, eller elever med olika etnisk och social bakgrund, vore också 

intressant.    
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Appendix 1 

Intervjuguide lärare 

Inför: Jag siktar på att intervjun ska ta ungefär en halvtimme. Jag kommer först ställa några 

frågor om klassbesöket jag observerade, sedan lite mer allmänna frågor om klassbesök här 

på Burträsk intervju. Intervjumaterialet kommer endast att användas till mitt uppsatsarbete. 

Jag kommer inte att använda era namn, däremot framgår det att studien är gjord på Burträsk 

bibliotek. Jag kan komma att citera er i uppsatsen. Jag vill gärna spela in intervjun, för att 

underlätta transkriberingen. Är det okej? 

Klassbesöket 

1. Brukar du vara med vid klassbesöken? 

  a. Hur går ett klassbesök till? Berätta med egna ord. 

2. Tycker du att senaste klassbesöket (du var med på) fungerade bra? 

  a. Något särskilt som stack ut? 

3. Hur förberedde du dig inför besöket?  

4. Förberedde ni er tillsammans med bibliotekarierna? 

  a. Pratade ni ihop er innan? 

5. Hade ni något samarbete med bibliotekarierna under själva klassbesöket? 

  a. Hur fungerade det? 

6. Hur tycker du det fungerar att barnen själva får välja litteratur? 

  a. Finns det någon typ av litteratur barnen inte får låna? 

  b. Får de låna något utöver skönlitterära böcker?  

  (serietidningar, faktaböcker) 

  c. Varför finns de begränsningarna? 

7. Fick du hjälpa någon att välja bok? 

  a. Minns du vilken bok det var? 

  b. Varför valde du den boken? 

8. Under observationen märkte jag att det var några barn som hade väldigt svårt att välja bok. 

Var du med om det förra gången? 

  a. hur hanterade du den situationen? 
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9. Hur hanterar ni barn som är lässvaga? 

  a. Som inte vill läsa? 

10. Vad fick ni för respons från eleverna på senaste besöket? 

  a. Får ni generellt positiv(/negativ) respons? 

  b. Får ni även negativ(/positiv) respons? 

  c. Hur kan det låta (exempel)?  

Nu vill jag ställa lite mer allmänna frågor om klassbesöken 

(11. Skulle du säga att det senaste klassbesöket var ett ”typiskt” klassbesök?) 

  a. (På vilket sätt var det annorlunda?) 

12. Har ni några uttalade mål med klassbesöken? 

  a. (Om inte, vilka är de outtalade målen med klassbesöken?) 

  b. (Om ja, hur har de målen vuxit fram?) 

  c. upplever du att de målen uppnås? 

13. Hur arbetar du för att uppnå (de uttalade eller outtalade) målen? 

  a. Vilka utmaningar innebär det för dig? 

14. Pratar ni om klassbesöken med bibliotekarierna någon gång? 

  a. Vad pratar ni om då? 

  a. Hur ofta pratar ni om klassbesöken? 

  b. Tycker du att det är tillräckligt? 

15. Hur tycker du att samarbetet med bibliotekarierna fungerar i stort? 

  a. Vad fungerar bra? 

  b. Varför? 

  c. Vad fungerar mindre bra? 

  d. Varför? 

  e. Vad tror du skulle behöva förändras för att det skulle fungera bättre? 

16. Vilken funktion fyller klassbesöken, i din mening? 

17. Tycker du att klassbesöken är ett bra sätt att uppnå det? 

Stort tack för att ni ställde upp. Om ni är intresserade kan ni få ett exemplar av uppsatsen när 

den är färdig!  
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Appendix 2 

Intervjuguide bibliotekarie 

Inför: Jag siktar på att intervjun ska ta ungefär en halvtimme. Jag kommer först ställa några 

frågor om klassbesöket jag observerade, sedan lite mer allmänna frågor om klassbesök här 

på Burträsk intervju. Intervjumaterialet kommer endast att användas till mitt uppsatsarbete. 

Jag kommer inte att använda era namn, däremot framgår det att studien är gjord på Burträsk 

bibliotek. Jag kan komma att citera er i uppsatsen. Jag vill gärna spela in intervjun, för att 

underlätta transkriberingen. Är det okej? 

Klassbesöket 

1. Tycker du att förra klassbesöket fungerade bra? 

  a. Något särskilt som stack ut? 

2. Hur förberedde du dig inför besöket? 

  a. Förberedde du några boktips? 

  b. Minns du någon särskild bok du valde att tipsa om? 

  c. Varför valde du den/de böckerna?  

3. Förberedde ni er tillsammans med lärarna? 

  a. Pratade ni ihop er innan? 

4. Hur upplevde du att samarbetet med lärarna fungerade under själva klassbesöket? 

5. Hur tycker du det fungerar att barnen själva får välja litteratur? 

  a. Finns det någon typ av litteratur barnen inte får låna? 

  c. Varför finns de begränsningarna? 

6. Fick du hjälpa någon att välja bok? 

  a. Minns du vilken bok det var? 

  b. Varför valde du den boken? 

7. Vad fick ni för respons från eleverna på senaste besöket? 

  a. Är det vanligt med den typen av respons? 

Nu vill jag ställa lite mer allmänna frågor om klassbesöken 

8. Skulle du säga att det senaste klassbesöket var ett ”typiskt” klassbesök? 

  a. (På vilket sätt var det annorlunda?) 
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9. Har ni några uttalade mål med klassbesöken? 

  a. (Om inte, vilka är de outtalade målen med klassbesöken?) 

  b. (Om ja, hur har de målen vuxit fram?) 

  c. upplever du att de målen uppnås? 

10. Hur arbetar du för att uppnå (de uttalade eller outtalade) målen? 

  a. Vilka utmaningar innebär det för dig? 

11. Pratar ni om klassbesöken med lärarna någon gång? 

  a. Vad pratar ni om då? 

  a. Hur ofta pratar ni om klassbesöken? 

  b. Tycker du att det är tillräckligt? 

12. Hur tycker du att samarbetet med lärarna fungerar i stort? 

  a. Vad fungerar bra? 

  b. Varför? 

  c. Vad fungerar mindre bra? 

  d. Varför? 

  e. Vad tror du skulle behöva förändras för att det skulle fungera bättre? 

13. Vilken funktion fyller klassbesöken, i din mening? 

14. Tycker du att klassbesöken är ett bra sätt att uppnå det? 

 

Stort tack för att ni ställde upp. Om ni är intresserade kan ni få ett exemplar av uppsatsen när 

den är färdig!  

 


