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Abstract:  The aim of this thesis was to examine the ways in which librarians 

work to stimulate the joy of reading in boys. Four children- and 
school librarians were chosen for interviews in which they were 
asked questions about boys' reading and the approaches they used 
to help boys. The librarians were asked if they perceived boys' 
reading as problematic, what methods they used to stimulate the 
joy of reading and if they thought it would be helpful to work with 
boys and girls in different ways. They were asked what they 
thought was the biggest challenges in changing the boys’ attitudes 
towards reading and what they would do if they could choose 
freely without any constraints in time or money. 
 
Aidan Chambers' "The circle of reading" was used to compare a 
theory about reading to the ways in wich the librarians worked and 
their thoughts about how to initiate reading. All the librarians 
showed awareness about the situation with boys' decreasing 
reading abilities and they had all developed approaches to help 
stimulate boys’ reading in slightly different ways. Their 
approaches included carefully planned media acquisition and book 
talks as well as displaying the books according to different themes 
such as genres and organising special book shelves for popular 
book series. 
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1. Inledning 
 

När jag började fundera över uppsatsämne kände jag att jag ville fokusera på läsning och böcker 
på något sätt, men hade lite svårt att hitta ett ämne som var både intressant och möjligt att göra en 
undersökning av. Medan jag letade runt efter olika ingångar och vinklingar på ämnet läsning 
stötte jag på många larmrapporter och artiklar i media om att pojkar läser allt mindre och att deras 
läsförståelse minskar. Jag började fundera på hur man som bibliotekarie kan arbeta för att hjälpa 
pojkar på traven, och kände att frågan om hur man kan stimulera läsintresset för en grupp som 
behöver lite extra hjälp på traven var något som jag ville veta mer om.  
 
”Samhället kräver en stor läsförmåga hos var och en av oss. Kravet på språklig färdighet är stort. 
Du behöver kunna analysera, tolka, kritisera, källgranska, skumläsa, snabbläsa, djupläsa och ha 
förmågan att återge det du läst. Vi måste ge våra elever en grundläggande förmåga att behärska 
språket och en tilltro till den förmågan. Den som inte kan, eller inte erövrar denna färdighet, står 
ohjälpligt utanför” (Anne-Marie Körling i Läslust och Lättläst 2003, s. 14).  
 
Enligt min erfarenhet träffar inte en bibliotekarie barnen så ofta, i många fall kan det röra sig om 
endast ett eller ett par besök per månad. Vad kan man göra med så lite tid? tänkte jag. Vilken är 
bibliotekariens roll? Kan man göra någon skillnad som bibliotekarie; i vilken utsträckning och på 
vilket sätt kan man påverka barns läslust? Allt detta var frågor som rörde sig i mitt medvetande 
och som jag ville utforska, samtidigt som jag var medveten om att det är viktigt att inte ta ett för 
stort grepp utan istället försöka smalna av undersökningsområdet så att undersökningen blir 
genomförbar.  
 
I ett samtal om de här frågorna var det någon som undrade varför det är så viktigt att pojkar ska 
läsa? Det angår väl bara dem själva vad de är intresserade av? Varför skulle det vara bättre att läsa 
än att spela TV- eller datorspel? Det där pratet om att killarna kommer efter i skolan, är inte det 
lite överdrivet; alla kan ju inte bli akademiker ändå? Och varför skulle egentligen en snickare 
eller målare behöva kunna läsa så speciellt bra? Varför är det egentligen så viktigt att alla barn 
läser och varför behöver vi engagera oss särskilt just i att se till att barnen kan läsa? 
 
Jag blev ställd av de här frågorna och började fundera över i vilka situationer vi läser egentligen. 
Svaret jag hittade blev: hela tiden och överallt. Vi blir fullständigt överösta med textmeddelanden 
i vårt samhälle från alla håll och kanter, nästan varje vaken stund. Allt från förpackningar och 
skyltar till tidningar, böcker och Internet är baserat på text. Kan man inte ta del av informationen 
som man omges av blir man som en främling i sitt eget land. Läsning är en grundläggande 
färdighet i vårt samhälle, som behövs för att vi ska kunna orientera oss och för att skapa mening 
och sammanhang. 
 
Naturligtvis har alla olika intressen och preferenser; vad barnen väljer att ägna sin fritid åt är i 
mångt och mycket deras egna val, men poängen är att läsning är en språngbräda till så många 
andra aktiviteter i livet. Oavsett om man vill skruva ihop en bokhylla med hjälp av en 
instruktionsbroschyr, granska en innehållsförteckning eller läsa textremsan till en textad film så 
behöver man kunna läsa, för att inte tala om att läsning är en grundförutsättning för utbildning 
och yrkesliv. Allt fler yrken ställer fler och högre krav på förmåga att kunna förmedla sig i skrift 
och dokumentera verksamheten. Läsningen är en viktig nyckel till en stor del av vuxenlivet i vår 
kultursfär, och behärskar man inte läsningen hamnar man i ett ogynnsamt läge och riskerar 
utanförskap. 
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Läsning kan också sägas vara en grundbult i det demokratiska samhället. För att kunna göra 
medvetna val är det nödvändigt att kunna ta del av information. Läsfärdighet är en förutsättning 
för att kunna förstå kontrakt och avtal och vara införstådd med vad för sorts papper man skriver 
på. Vi behöver förmåga att tyda och utvinna mening ur information för att kunna rösta medvetet, 
för att vara vakna konsumenter och för att kunna ta del av den samhälleliga debatten. 
 
För att knyta an till ett kommande yrkesliv som bibliotekarie började jag tänka att jag ville 
undersöka hur bibliotekarier arbetar med att stimulera läsintresset hos barn i allmänhet, och pojkar 
i synnerhet, i en vardaglig yrkesmässig kontext. Vad gör bibliotekarier som arbetar med barn och 
unga i sin yrkesvardag för att försöka öka läsintresset hos den här målgruppen? Ju mer jag tänkte 
på det desto mer kände jag att jag ville närma mig yrkesvardagen. Under utbildningens lopp hade 
jag många gånger känt att jag inte var tillräckligt förberedd och rustad för att hoppa rätt in i ett 
yrkesliv som bibliotekarie. Det här arbetet ville jag använda till att försöka överbrygga klyftan 
mellan utbildning och arbetsliv för att på så sätt kunna känna mig tryggare i en kommande 
yrkesidentitet.  
 
Min uppfattning var att de flesta böcker om läsfrämjande/lässtimulans var skrivna utifrån 
erfarenheter från olika projekt, och även om det var intressant så hade jag en föreställning om att 
de flesta bibliotek inte har någon särskild budget reserverad för lässtimulerande arbete. Jag ville 
undersöka vilka arbetssätt bibliotekarier använder sig av när de inte har särskilda medel eller 
särskild tid avsatt för ändamålet.  
 
1.1 Problemformulering 
 
Bibliotekarier har en viktig roll att fylla för att bistå med litteraturförmedling på olika sätt. När det 
gäller barn- och skolbibliotek har bibliotekarier ett ansvar som sträcker sig bortom det som de har 
fått lära sig under utbildningen: de har en pedagogisk roll i mötet med eleverna. Det är ett problem 
att många bibliotekarier när de kommer ut på arbetsmarknaden förväntas göra något de inte har 
utbildats för. Det vore naturligtvis önskvärt att bibliotekarier likaväl som lärare hade en 
pedagogisk kunskap för att kunna möta och hjälpa elever på bästa möjliga sätt. Jag ville ta reda på 
hur man som bibliotekarie kan arbeta för att stimulera till läslust i mötet med eleverna, och särskilt 
pojkar som enligt många forskningsrapporter läser allt mindre. 
 
1.2 Syfte 
 
Det finns många rapporter och liknande som handlar om lässtimulerande projekt, men jag saknade 
information om hur man som ”vanlig” barn- och/eller skolbibliotekarie kan arbeta i sin vardagliga 
yrkesroll. I ett projekt satsas det pengar och resurser, och som anställd i ett projekt har man 
möjlighet att fokusera särskilt på projektets syften och mål. Situationen i yrkesvardagen kan ju 
många gånger vara lite annorlunda. Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på hur yrkesaktiva 
bibliotekarier tänker kring de här frågorna och hur de arbetar. 
 
1.3 Frågeställningar 
 
Vad för lässtimulerande arbete gör bibliotekarierna inom ramarna för sin ordinarie yrkesutövning? 
Har de några särskilda metoder för att stimulera läslusten hos pojkar? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Jag valde att avgränsa uppsatsen till hur mina utvalda bibliotekarier arbetade i sin ordinarie 
yrkesvardag för att stimulera till läsning, med särskilt fokus på hur de arbetade med pojkar i 
grundskoleåldern. Även om det hade varit intressant att få en djupare förståelse för varför pojkars 
läsning har minskat, så ansåg jag att det var en för stor och komplex fråga för att rymmas inom 
den här uppsatsens ramar. Jag valde på samma grunder bort att göra någon djupgående jämförelse 
mellan pojkar och flickor - förutom det som framkom i den tidigare forskningen - likaså hur och i 
vilken utsträckning socioekonomisk och kulturell bakgrund påverkar läsvanorna.  
 
1.5 Begreppsdefinitioner 
 
För att underlätta för läsaren följer här en liten ordlista på ord som kanske inte är helt självklara 
för alla läsare.  
 
Bokprat är en aktivitet där någon (ofta en bibliotekarie) berättar om en samling utvalda böcker för 
en åhörarskara i syfte att väcka läslust hos åhörarna.  
 
Genre är ett begrepp som används för att beskriva en bok utifrån stil och innehåll. Deckare, 
kärleksromaner, fantasyberättelser och spökhistorier är vanliga benämningar som berättar just om 
vilken, eller vilka, genrer olika böcker tillhör.  
 
Läsovilliga barn är ett begrepp som Kylene Beers (se teoriavsnittet) använder sig av för att 
beteckna barn som kan, men av olika anledningar inte vill, läsa. Det handlar alltså inte om barn 
med dyslexi eller andra typer av läsrelaterade svårigheter att processa en text. 
 
Lässtimulans är ett begrepp som kan betyda lite olika saker för olika människor, men jag har valt 
en generös betydelse där jag med lässtimulans menar alla handlingar som bibliotekarierna gör för 
att öka intresset för böcker och läsning. 
 
PISA-test är ett internationellt test som genomförs i OECD-länderna (Organisation for Economic 
Co-operation and Development, ett internationellt samarbetsorgan) vars syfte är att undersöka hur 
medlemsländernas skolsystem rustar barnen för livet efter den obligatoriska skolgången på olika 
ämnesområden. Testet genomförs vart tredje år och testets målgrupp är femtonåringar som ju 
snart kommer att ha avslutat sin grundläggande skolgång. 
 
Skyltning precis som i handeln skyltar man med varor för att få människor att vilja köpa dem. 
Bibliotekens motsvarighet är att skylta med böcker för att uppmuntra till lust att låna och läsa 
böckerna. 
 
Sommarboken är en frivillig aktivitet som består i att man läser ett visst antal böcker och 
sedan skriver någon mening om vad man har läst och vad man tyckte om böckerna på ett 
förtryckt ”tävlingsformulär”. Sedan skickar man in formuläret man fyllt i och deltar med det i 
en utlottning av något pris, ofta en bok eller en biobiljett. Sommarboken anordnas med smärre 
lokala varianter i många kommuner runt om i Sverige under sommarlovet varje år. 
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1.6 Disposition 
 
Uppsatsen är strukturerad enligt beskrivningen i följande avsnitt. Inledningskapitlen med 
inledning och bakgrund syftar till att ge läsaren en förståelse för uppsatsens ämne och syfte 
genom att beskriva mina tankar kring uppsatsen, motiverande faktorer, begreppsförklaringar och 
vilka avgränsningar jag satt för uppsatsen. Sedan följer en genomgång av den litteratur om ämnet 
som jag valde att ta del av i samband med uppsatsarbetet. Jag valde att titta på tidigare forskning 
främst i form av artiklar som jag sökte fram via databaser, men jag tittade även på tidigare 
uppsatser som skrivits inom närliggande områden och valde att kortfattat presentera den som jag 
uppfattade som närmast besläktad ämnesmässigt. Till detta lade jag en bok som jag tyckte 
förtjänstfullt bidrog till att nyansera bilden med ytterligare en intressant tankegång. Efter 
litteraturgenomgången följer sedan teoriavsnittet, där jag presenterar den teori jag valde att 
använda mig av för min undersökning. Så fortsätter uppsatsen med metodgenomgång, 
presentation av informanterna samt resultat av intervjuerna presenterade fråga för fråga. Vidare 
följer diskussionen som innefattar en jämförelse mellan intervjuresultaten och teorin och den 
tidigare forskningen. Uppsatsen avslutas sedan med avsnittet slutsatser, samt källförteckning och 
en bilaga med intervjuguiden.  
 
2. Bakgrund 
 
Pojkars minskade läsning och försämrade läsförmåga är ett aktuellt ämne som flitigt 
diskuterats på många håll, inte minst från myndigheternas sida. För att utreda litteraturens 
ställning i Sverige tillsatte regeringen en kommitté i mars 2011. Kommittén, som antog 
namnet Litteraturutredningen, skulle bl.a. analysera litteraturens ställning i skolan, 
läsfrämjande insatser och bokmarknaden. Slutbetänkandet kom i september 2012 i form av en 
SOU-rapport: Läsandets kultur (SOU = Statens offentliga utredningar). För att motverka den 
nedgående spiralen med minskad läsning och försämrad läsförståelse hos svenska barn i 
allmänhet och pojkar i synnerhet föreslår kommittén ett ”läslyft” för Sverige. De vill bland 
annat se tydligare regler för elevers tillgång till skolbibliotekarier och läsombud på 
förskolorna. 
 
Karin Linder, förbundsordförande DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, 
skriver i Dagens Samhälle debatt att den sjunkande läsförståelsen bland elever i Sverige beror 
på den bristfälliga tillgängligheten på skolbibliotekarier i den svenska skolan. Hon påpekar att 
vi ser en utveckling där vi går mot ökade kunskapsklyftor och ojämlikhet i skolan. För att 
motverka den utvecklingen vill hon se fler skolbibliotekarier som en pedagogisk resurs på 
skolorna, något som hon menar är en nyckel till att göra skolan mer likvärdig. Det finns 
forskning som visar på att skolbibliotek med utbildad personal går hand i hand med bättre 
resultat hos eleverna, skriver hon, och poängterar att skolbibliotekarier är en yrkeskategori 
som kan göra stor skillnad (Dagens samhälle debatt 22/5 2013).  
 
Det finns en ständigt pågående debatt om könsskillnaderna, vad de består i, vad som är arv och 
miljö, vad som är socialisation och vad generna har för betydelse. Det är intressanta frågor som i 
mångt och mycket fortfarande väntar på att bli besvarade. Men oavsett vad skillnaderna beror på 
så kvarstår det faktum att vi ser stora skillnader mellan pojkars och flickors läsning och 
läsförståelse. Naturligtvis är den individuella variationen mycket stor och det är problematiskt att 
försöka se könen som motsatta och homogena grupper, men sett ur ett helhetsperspektiv når 
pojkarna inte upp till flickornas nivå i vare sig läsning, skrivning eller verbal förmåga.  
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I SOU-rapporten 2010:51, Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker, som är en 
forskningsöversikt från DEJA (Delegationen för jämställdhet i skolan), kan man läsa att skillnader 
till flickornas fördel finns i alla åldrar och på alla prestationsnivåer och oavsett sociokulturell 
bakgrund och grupptillhörighet (SOU 2010:51 s. 11).   
 
Samma sak säger Skolverket, vars statistik från år 2012 visar att betygsgapet mellan pojkar och 
flickor vuxit och att färre pojkar hade behörighet att komma in på gymnasiet jämfört med tidigare 
år. Skolverket rapporterar också om att det är en tendens inte bara i Sverige, utan i hela 
västvärlden. Effekterna består upp i vuxen ålder där man nu kan se att flickorna dominerar 
utbildningsväsendet och tar en allt större andel av universitetsplatserna (se artikelhänvisning i 
källförteckningen).  
 
Med dessa rapporter i åtanke upplevde jag att det var ett viktigt och aktuellt forskningsområde 
med tydlig relevans för biblioteks- och informationsvetenskap. Det kändes angeläget att undersöka 
hur vi kan hjälpa pojkar att få en bra start med läsningen i skolan, eftersom läsförmågan ger 
återverkningar på hela skoltiden och påverkar vilka möjligheter till utbildning och yrkesliv som 
står öppna längre fram i livet. 
 
3. Litteratur 
 
I det här avsnittet presenteras litteratur som jag har funnit relevant för min uppsats och 
undersökning eftersom den behandlar pojkars läsning och pojkars förhållande till böcker på olika 
sätt. Jag har dels tittat på vilka uppsatser som publicerats här i Sverige under senare år inom det 
här ämnesområdet genom att söka i BADA (Borås Academic Digital Arcive) och på Uppsatser.se, 
dels har jag tittat på vad för engelskspråkiga artiklar som har publicerats i databaserna ERIC och 
LISA (Library and Information Science Abstracts). Utöver de uppsatser och artiklar jag använt 
mig av har jag även använt böcker som handlar om lässtimulans och pojkars läsning från olika 
synvinklar. Under mina sökningar hittade jag inte någon uppsats som handlade just om hur man 
kan arbeta med att öka läslusten hos pojkar, men det fanns flera uppsatser som handlade om 
pojkars uppfattning om läsning och böcker med lite olika vinklingar. Jag hittade också många 
engelskspråkiga artiklar som behandlade pojkar och läsning, men det tycktes som om det stora 
flertalet hade fokus på en något äldre målgrupp än vad jag ville undersöka. De flesta artiklarna 
hade fokus på tonåringar eller high school-elever, som i Sverige ungefär motsvarar ungdomar i 
gymnasieåldern. 
 
Jag valde att använda mig av litteratur som visade på olika sätt att arbeta med att stimulera 
läslusten hos pojkar och som jag också kunde gå tillbaka till och använda i min diskussion. 
Genom att välja litteratur med mycket praktisk förankring kunde jag få en fördjupad förståelse för 
bibliotekariers möjligheter att arbeta lässtimulerande, och det var min avsikt med den här 
uppsatsen. 
 
3.1 Bok 
 
William G. Brozo, professor i språk och literacy vid University of Tennessee, Knoxville, USA, 
har skrivit en bok som heter ”To Be a Boy, To Be a Reader”. Han poängterar i boken att pojkar 
inte bara halkar efter i den akademiska utvecklingen, utan att pojkar dessutom oftare är i 
riskzonen för att hamna i kriminalitet då män är överrepresenterade i den kriminella världen. Män 
är betydligt oftare både offer och förövare när det handlar om våld och misshandel och män begår 
självmord i långt högre utsträckning än kvinnor (Brozo 2002, s. 3, 11). Vad har det med läsning 
att göra kan man fråga sig? Brozo poängterar att läsning är en nyckel till en lyckad skolgång, 



9 

något som i allt större utsträckning är viktigt för att hitta en konstruktiv roll i vårt västerländska 
samhälle. Det finns allt färre jobb att få om du slutar skolan efter gymnasiet, för att inte tala om 
situationen om man avslutar skolgången efter de obligatoriska nio åren. Läsningen är en av 
nycklarna till utbildning, och utbildning i sin tur skapar större möjlighet till valfrihet på 
arbetsmarknaden. Att behärska läsningen blir i det ljuset sett själva grundpelaren i att kunna välja 
hur man vill utforma sin framtid.  
 
Brozo anser att ett engagemang för läsning borde vara högsta prioritet för lärare till elever som är 
ointresserade av böcker eller som kämpar med läsningen. Han menar att det bästa sättet att väcka 
lusten till läsning hos pojkar är att ge dem böcker med positiva manliga förebilder som de kan 
identifiera sig med, och som därigenom också ger dem en bild av att böcker angår dem (ibid., s. 
4). Han presenterar i sin bok tio olika positiva manliga arketyper som han menar kan hjälpa 
pojkar att hitta den inneboende godheten i maskulinitet, i motsats till alla negativa bilder som 
presenteras av män i media. Brozo påpekar på att man ofta i media (tidningar, film, tv, datorspel 
m.m.) möter män som mördare, våldsmän, gangsters och så vidare. För att skapa en motvikt 
förespråkar han böcker som visar på de goda sidorna som kan finnas i manlighet, samtidigt som 
han poängterar att det inte är några superhjältar som dessa böcker befolkas av, utan tvärtom 
vanliga människor med fel och brister som pojkarna kan känna igen sig i. Han ger boktips i 
anslutning till varje presenterad arketyp, boktipsen är dock i stor utsträckning böcker som inte 
finns översatta till svenska. 
 
3.2 Artiklar 
 
”Girls and Boys Like to Read and Write Different Texts” av Tuula Merisuo-Storm. Tuula 
Merisuo-Storm är forskare vid universitetet i Turku, Finland där hon forskar i pedagogiska frågor. 
Finland är ett land som har utmärkt sig i PISA-testet och finländska barn har funnits med bland de 
tre bästa länderna i världen sedan testet först genomfördes 1997. Ändå kan även Finland med sina 
topprestationer urskilja en skillnad mellan flickors och pojkar vad gäller läsförståelse och intresse 
för böcker och läsning. Även om de finländska pojkarna klarar sig bättre än alla andra pojkar och 
till och med bättre än flickor i många andra länder, så når de ändå inte upp till de finska flickornas 
höga nivåer. Eftersom läsförmågan har betydelse för skolprestationer inom alla ämnen och senare 
för vidare utbildning ville Merisou-Storm undersöka vilka texter som skulle kunna motivera 
pojkar att läsa. Författaren påminner också om att ett viktigt mål för läs- och skrivundervisningen 
är just att väcka ett intresse för språk och litteratur hos barnen, något som även specifikt uttrycks i 
den svenska läroplanen (s. 111). 
 
Merisuo-Storm utförde en studie i en finsk skola där 145 st. 10- och 11-åringar deltog. Barnen 
fick fylla i en enkät med frågor om deras tankar och känslor inför läsning och skrivning. Enkäten 
var konstruerad med bildnoterade svarsalternativ på en skala med fyra bilder på ansikten från 
jätteledsen till jätteglad. På så sätt ville man göra det så tydligt som möjligt för barnen, och 
undvika neutrala svar. För säkerhets skull hade man även gått igenom vad bilderna betydde för att 
alla barnen säkert skulle förstå hur de skulle tolka svarsalternativen.  
 
På frågan om de tyckte om att läsa hade nästan alla hade svarat att de gjorde det, bara tre elever 
svarade att de inte tyckte om att läsa, men ingen hade svarat med det mest negativa svaret. Även 
på frågan hur de kände inför att gå till biblioteket hade de allra flesta gett ett positivt svar, och inte 
heller på den frågan hade någon svarat med det minst positiva alternativet. De som hade angivit 
ett mindre positivt svar var dock alla pojkar (tre tyckte inte om att läsa, sex tyckte inte om att gå 
till biblioteket).  
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Det gick som en röd tråd genom hela studien att flickorna tyckte att det var roligare att läsa och 
skriva och Merisuo-Storm berättar också att flickorna läste fler olika sorters böcker än vad 
pojkarna gjorde. Pojkar var mycket mer kräsna i sina val, och deras förstahandsval var 
seriealbum. På andra och tredje plats följde humoristiska böcker respektive äventyr (ibid., s. 117). 
Många elever uttryckte att de gärna ville läsa serier av böcker, särskilt pojkarna tyckte att det var 
bra. Merisuo-Storm såg många fördelar med bokserier som hon trodde kunde tilltala pojkarna 
särskilt mycket. Dels var en bok i en serie lätt att hitta i biblioteket, man visste var den stod och 
man kände igen stilen på omslaget. Man kunde också veta ungefär vad man kunde förvänta sig av 
boken om man läst en tidigare bok i serien. Dessutom var pojkar oroligare för att göra ”fel val” 
och råka få tag i en ”tjejbok”; en bok i en serie kunde då kännas som ett tryggare val om man 
sedan tidigare visste att serien var ”godkänd” av andra pojkar.  
 
Merisuo-Storm tittade även på de elever som hade den mest negativa attityden till läsning. 12 
elever svarade med det mest negativa svaret på 3 eller fler frågor. Den här gruppen hade en ännu 
tydligare förkärlek för just seriealbum än de andra eleverna. Seriealbum är en genre som 
traditionellt sett inte har särskilt gott anseende, därför är de oftast inte tillåtna som läsning i skolan 
skriver författaren. Hon påpekade dock att i Finland har den finska översättningen av Walt 
Disneys Kalle Anka fått utmärkelsen ”Language Gem of the Year” av Helsingfors universitet för 
sin höga kvalitet och sitt mångfacetterade språk. Merisuo-Storm menade att man kanske med 
detta i åtanke kunde överväga om inte serier kunde vara en god idé för att öka läslusten och 
läsförmågan hos de mest motvilliga läsarna. Sedan kanske det är möjligt för en duktig lärare att 
guida de här läsarna vidare till att uppskatta annan litteratur också, menade hon (ibid., s. 119).  
 
”The non-fiction reading habits of young successful boy readers: forming connections between 
masculinity and reading” av Susannah Smith. Forskaren är verksam vid University of 
Birmingham, England där hon undervisar blivande lärare. Smith intresserade sig för pojkars 
identitetsskapande och särskilt hur pojkar kan skapa en identitet där de kan vara både pojkar och 
läsare. Ofta ses läsande pojkar som töntiga eller nördiga, men Susannah Smith skriver i sin artikel 
att det inte behöver vara så. Artikeln är skriven efter en tvåårig studie av sex stycken unga pojkar 
i England som lyckades skapa en identitet där de blev respekterade som pojkar och läsare. 
Pojkarna som valdes ut för studien hade läst flytande och självmant sedan femårsåldern, och 
studien pågick från dess att pojkarna fem år gamla och två år framåt. Pojkarna valdes ut i samråd 
mellan forskaren och lärare, och för att kvalificera sig för studien skulle pojkarna utmärka sig som 
ovanligt duktiga läsare jämfört med klasskamrater och jämfört med vad man normalt skulle kunna 
förvänta sig av barn i den åldern. Studien byggde till stor del på observation, såväl i skolan som i 
pojkarnas hem. Observationerna kompletterades sedan med intervjuer och samtal med pojkarna 
själva, deras föräldrar och lärare.  
 
Susannah Smith samlade in data om vad pojkarna läste både hemma och i skolan, men hon lade 
som titeln antyder särskild tonvikt på den delen av pojkarnas läsning som bestod av facklitteratur. 
Smith observerade pojkarna i klassrummen för att se vilka roller de hade i förhållande till 
klasskompisarna och se hur relationerna till de andra barnen såg ut . Hon fann att alla pojkarna 
var respekterade och hade kompisar i sina klasser. Klasskompisarna såg upp till dem för deras 
kunskaper och de blev ofta ombedda att förklara ord eller begrepp för sina kamrater eftersom de 
hade så avancerade kunskaper. Genom sin läsning av facklitteratur skaffade de sig omfattande 
specialkunskaper, något som gav dem respekt och uppskattning för att de läste.  
 
Pojkarna hade typiska ”pojkintressen” som de fördjupade sig i genom läsningen: rymden, fotboll, 
dinosaurier och smådjur/insekter. Smith diskuterar i sin artikel om det kunde vara så att just deras 
specialkunskaper i ämnen som många pojkar intresserar sig för kunde vara förklaringen till att de 
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blev uppskattade för att de läste istället för att bli betraktade som töntiga. De hade kunskaper att 
dela med sig av som de andra pojkarna i klassen också satte värde på; de hade något som andra 
gärna ville ta del av och på så sätt fick pojkarna en expertstämpel som var positiv.  
Förutom de nämnda specialkunskaperna så hade pojkarna också en uppseendeväckande 
allmänbildning. De kände till och kunde förklara begrepp som klasskompisarna inte förstod; en av 
pojkarna hade en t.ex. en lång utläggning om Titanic när läraren i klassen skulle förklara för 
klasskompisarna vad ett isberg var, något som också visade att de kunde sätta in sin kunskap i 
olika sammanhang (ibid., s. 14). Smith skriver att många tror att barn i allmänhet och pojkar i 
synnerhet väljer att läsa facklitteratur för bildernas skull, och att de vill smita undan att läsa text 
genom att välja böcker med mycket bilder, men pojkarna i studien visade att de läste faktaböcker 
för att de var intresserade av innehållet, och deras avancerade kunskaper tydde på att de också 
tillgodogjorde sig innehållet i böckerna (ibid., s.14).  
 
Smith beskriver att pojkarnas fäder var viktiga förebilder för dem. Det visade sig i att pojkarna 
gärna läste om samma ämnen som intresserade fäderna, och i ett av fallen berättade pojkens 
mamma att sonen brukade sitta i faderns knä när denne läste böcker om militärhistoria. 
Tillsammans brukade de titta i böckerna och sonen frågade sin pappa om vad bilderna visade och 
vad saker betydde (ibid., s. 15).  Det framkom inte huruvida det var fädernas inverkan som hade 
fått sönerna att välja böcker som källa för att fördjupa sig mer i sina intressen, men det var tydligt 
att den läsande fadersfiguren var viktig för pojkarna. 
 
”What Johnny likes to read is hard to find in school” av Jo Worthy, Megan Moorman och Margo 
Turner.  Författarna var vid tidpunkten för artikelns publicering verksamma vid University of 
Texas, Austin, USA. Författarna beskriver i artikeln vikten av att väcka elevers intresse för att 
optimera inlärningsförmågan, de skriver att en upplevelse av intresse skapar bättre 
uppmärksamhet, bättre koncentration och samtidigt som det uppväcker känslor av välbehag.  
 
De påpekar att för att öka elevers lust att läsa och elevers faktiska läsande är det viktigt att elever 
får möjlighet att välja böcker som motsvarar deras intressen. För att ta reda på vad elever föredrar 
för sorts böcker undersökte de läspreferenser hos barn i motsvarande mellanstadieåldern på tre 
skolor i Texas, USA genom en enkätundersökning. Resultaten antydde att elever helst skulle vilja 
läsa läskiga böcker eller spökhistorier, tätt följt av seriemagasin. På tredje plats kom populär-
magasin och på fjärde plats böcker om sport. Sedan följde faktaböcker om teckning, om bilar och 
fordon samt om djur. Efter detta rankades bokserier, roliga böcker, vuxenböcker, böcker om 
människor och science fiction och fantasy (som slogs ihop till en genre).  
 
Författarna ställde även frågor till bibliotekarierna på respektive skolor och jämförde elevernas 
preferenser med vad bibliotekarierna uppgav om beståndet. Det visade sig att överensstämmelsen 
mellan efterfrågan och tillgång var dålig. Tillgången på läskiga böcker uppgavs vara måttlig, 
särskilt dålig var tillgången på de senaste titlarna. Roliga böcker var det som det var bäst ställt 
med, det uppgavs finnas god tillgång på sådana, medan det som det var sämst ställt med var 
populärmagasin så som tonårstidningar och seriemagasin; det fanns inte alls på skolbiblioteken. 
Även på sådana faktaböcker och -tidningar som barnen uppgav sig vilja läsa, om ämnen som 
teckning, sport och bilar; var tillgången begränsad.  
 
Bibliotekarierna uppgav att beståndet var föråldrat och att tidningarna, i den mån de fanns, i flera 
fall inte var för utlån. Bibliotekarierna var i viss mån införstådda med vad barnen skulle föredra att 
läsa, men beskrev att en del av problematiken var att populära bokserier var utlånade hela tiden 
även om de köpte flera exemplar, något som de menade bidrog till den dåliga tillgängligheten. 
Vidare tyckte bibliotekarierna att det var problematiskt att köpa in populära tidningar och 
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seriemagasin som barnen efterfrågade eftersom det var kostsamt och den typen av material blev 
utslitet snabbt. De påpekade också att den typen av material ofta försvann (Worthy et al. 1999, s. 
22). Bibliotekarierna beskrev också att de förväntades hålla ett uppdaterat utbud av 
referenslitteratur, hålla teknologin i biblioteket aktuell och köpa den prisvinnande barn- och 
ungdomslitteraturen, detta bidrog till att de inte hade ekonomi till att köpa allt som eleverna skulle 
önska i någon större utsträckning. Bibliotekens anslag var också i storleksordningen att det endast 
räckte för inköp enligt skolans önskemål och det fanns inte mycket pengar att spendera på något 
utöver det grundläggande angav bibliotekarierna (ibid., s. 23).  
 
Författarna uttryckte i sina slutsatser att man skulle kunna tolka det som att diskrepansen mellan 
vad biblioteken tillhandahåller och vad barnen önskade sig var en indikation på att intresset för 
böcker och läsning minskat, eftersom eleverna inte visade intresse för ”kvalitetslitteratur” utan i 
stället föredrog lättsammare läsning, men författarna valde att se det positiva i att nästan alla 
tillfrågade elever kunde uppge något de skulle vilja läsa, antingen en titel eller en författare som de 
uppskattade. Det visade på att det ändå fanns ett intresse för läsning hos barnen, menade 
författarna. Det tråkiga var att skolbiblioteken inte i någon större utsträckning kunde erbjuda 
barnen att läsa enligt sina intressen. Antingen fick barnen läsa något som de var mindre 
intresserade av, eller så fick de försöka skaffa sin läsning någon annanstans, eller också så kanske 
de valde att inte läsa alls. Många barn har inte möjlighet att köpa böcker, påpekade författarna, 
vilket gör dem extra utlämnade år bibliotekets sortiment (ibid.). Författarna förespråkade en mer 
tillåtande policy vid bokinköp eftersom studier visat att även läsning av populärlitteratur leder till 
bättre läsförståelse, större ordförråd, bättre attityder gentemot läsning och att det ger elever 
självförtroende och lust att ta sig an svårare texter (ibid., s. 24). 
 
”A matter of interest: Literature that hooks reluctant readers and keeps them reading” av Jo 
Worthy. Författaren började som lärare men hennes intresse för lässtimulans drev henne att börja 
forska om hur man stimulerar läsintresset hos barn.  I sin artikel presenterar hon vilka typer av 
böcker som oftast brukar tilltala ovilliga läsare och vilka skäl till ovilja att läsa som hon oftast 
träffade på hos elever. Worthy kunde identifiera olika typer av läsovilliga elever. Dels fanns det 
de som hade det kämpigt med själva läsningen, kanske på grund av dyslexi eller någon typ av 
svårighet med inlärningsprocessen, dels fanns det elever som valde att inte läsa på grund av 
bristande intresse.  
 
Worthy poängterar att de elever som inte intresserar sig för läsning halkar efter i läsutvecklingen 
och längre upp i skolåren kommer de att vara långt efter de elever som har läst ända från början, 
därför är det viktigt att försöka uppmuntra även de elever som inte har några egentliga problem 
med läsningen förutom just bristande motivation. Förutom att själva läsförmågan är sämre, 
avspeglas även ointresset i form av mindre allmänbildning hos dem som inte läser. 
Allmänbildning i sin tur underlättar för läsförståelse genom att det är lättare att följa med i olika 
tankegångar och resonemang ju bredare förförståelse man har, eftersom man har mer att relatera 
till och ”hänga upp” läsningen på och därmed lättare skapar en förståelse för texten (Worthy 
1996, s. 206).  
 
Worthy skriver också att ett stort problem för de ovilliga och de kämpande läsarna är självbilden. 
Eleverna har upplevt nederlag i samband med läsningen, och de har gett dem en bild av att 
läsningen är deras fiende, eftersom läsning får dem att känna sig otillräckliga eller misslyckade. 
Worthy påpekar att det är förödande för elever med lässvårigheter att separeras från sina 
klasskompisar för att få träna speciellt på själva läsningen. På så vis går de miste om den 
intellektuella stimulansen som klassrumsundervisning på en nivå som är anpassad för deras 
kognitiva och emotionella mognad ger.  
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I klassrummet kan böcker med fördel presenteras genom att läraren läser högt eller låter eleverna 
lyssna på ljudböcker så att eleverna får uppleva ett intresse för böcker och får en intellektuell 
utmaning. Läsförmågan hos de svaga läsarna behöver också tränas extra, och det görs bäst genom 
att de får träna på egen självständigt med material på lämplig nivå. Det är dock inte tillräckligt att 
erbjuda läsmaterial på en nivå som bara har rätt svårighetsgrad, påpekar Worthy, det är viktigt att 
den tilltalar barnets övriga utvecklingsnivå också, annars kan det lätt bli fel. Väljer man 
småbarnsböcker eller böcker tänkta för yngre läsare till de här eleverna, har böckerna ett innehåll 
som kanske inte tilltalar äldre elever. Barn är känsliga för sådant som anses barnsligt och det kan 
leda till att deras självbild urholkas ytterligare. Därför är det väldigt viktigt att det blir rätt nivå 
både på texten och på innehållet. Viktigast av allt, påpekar Worthy, är att hitta texter som 
verkligen intresserar eleven, eftersom ett stort intresse kan hjälpa elever att klara av texter som 
egentligen är för svåra för dem (Worthy 1996, s. 205).  
 
”No Time, No Interest, No Way” av Kylene Beers. Beers är en amerikansk forskare och författare 
som inriktat sig på ”läsovilliga barn”. Hon har en bakgrund som lärare på ”middle school” vilket 
ungefär motsvarar det svenska högstadiet. Hon har sedan fortsatt sin yrkesbana som forskare, 
författare och föreläsare. I sin forskning har hon speciellt intresserat sig för varför barn inte vill 
läsa och hur man kan försöka skapa intresse för läsning. Kylene Beers har skrivit flera böcker som 
handlar om just läsning, ovilja att läsa och hur lärare kan arbeta för att skapa motivation och 
intresse för läsning.  
 
I sin artikel ”No Time, No Interest, No way!” skrev Kylene Beers att läsovilliga barn inte är en 
enhetlig grupp. Tvärtom menade hon att det gick att urskilja tydliga undergrupper bland dem som 
inte gillade att läsa. De olika undergrupperna kallade hon för Dormant, Uncommitted, 
Unmotivated respektive Unskilled Readers. För att underlätta för läsaren valde jag att översätta 
dessa benämningar till svenska och jag lät dem betecknas ”vilande”, ”oengagerade”, 
”omotiverade” respektive ”okunniga” läsare. De okunniga läsarna står lite vid sidan av eftersom 
de till skillnad från de andra grupperna har reella problem av olika slag med läsningen, och de 
ingår därför inte i Beers studie.  
 
De vilande läsarna ser sig själva som läsare och tycker om att läsa, men av olika anledningar så 
tar de sig inte tid att läsa just nu. Den här gruppen säger ofta att de ska läsa under loven, eller efter 
det stora provet eller när idrottssäsongen är slut för terminen. De uppskattar läsning, men säger 
också att läsning kräver mycket tid, och de kan inte avsätta den tiden just nu. De vilande läsarna 
har en gemensam grund med aktiva läsare: en glädjefylld relation till läsningen. Båda grupperna 
har ofta blivit introducerade till böckernas värld redan som små, blivit lästa för regelbundet, varit 
med i bokklubbar, besökt bibliotek och bokhandlar m.m. De har kort sagt en positiv syn på 
böcker och sätter dem i samband med något roligt. Båda grupperna har en upplevelsebaserad 
relation till läsning, de skapar bilder i huvudet när de läser, de lever sig in i texten och identifierar 
sig med huvudpersonerna på olika sätt. 
 
De oengagerade och de omotiverade läsarna däremot, har tvärtom negativa föreställningar om 
läsning. De har inga positiva erfarenheter av läsning eller några förväntningar på att böcker skulle 
kunna väcka några lustfyllda känslor hos dem. Har de alls blivit lästa för är det något som endast 
förekommit sporadiskt och, kanske viktigast av allt, de har inte förmågan att skapa sina egna 
bilder inne i huvudet. För de här barnen har läsningen reducerats till en betungande plikt, ett 
kravfyllt måste. Deras relation till läsningen kan sägas vara prestationsbaserad i motsats till den 
upplevelsebaserade relation till läsningen som de aktiva och vilande läsarna har gemensamt. 
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Skillnaden mellan den upplevelsebaserade och den prestationsbaserade läsningen kan till stor del 
sägas vara självförklarande, men värt att tillägga kan vara att läsaren med det upplevelsebaserade 
förhållningssättet fokuserar på vad hon eller han upplever i själva lässtunden, medan läsaren med 
ett prestationsbaserat förhållningssätt fokuserar på vad som går att få med sig från texten efteråt. 
Det kan vara svaret på en fråga, information om hur man gör något eller hur man löser något 
problem. Läsningen i sig är aldrig det viktiga för läsare med ett prestationsbaserat 
förhållningssätt. 
 
Kylene Beers föreslår olika tillvägagångssätt för att arbeta med barn som tycker om att läsa och 
läsovilliga barn. Eftersom de har helt olika förutsättningar och förväntningar på läsning kan man 
inte arbeta på samma sätt med de olika grupperna enligt Beers. Faktum är att det som uppmuntrar 
aktiva och vilande läsare kan få helt motsatt effekt på de oengagerade och omotiverade läsarna 
som istället känna sig avskräckta och få sina negativa känslor bekräftade.  
 
Kylene Beers identifierade sju olika punkter att ha i åtanke för att stimulera oengagerade och 
omotiverade läsare att läsa. 
 

1. Personligt val. Att eleven själv får välja bok, men ur ett begränsat urval. Oengagerade och 
omotiverade läsare kände sig obekväma i biblioteket, eleverna tyckte att det var för stort 
och att det fanns för många böcker. De sade att det var svårt att veta var de bra böckerna 
fanns. 

2. Faktaböcker. Många elever som har det kämpigt med läsningen föredrar faktaböcker 
framför fiktion, men läsningen i skolan tenderar att kretsa kring skönlitteratur. 

3. Illustrationer. Icke-läsarna föredrar böcker med mycket illustrationer, något som blir 
naturligt när man håller i minnet att de här barnen inte har förmågan att skapa bilder i 
huvudet. Det handlar inte om att vara lat, utan om att de inte förstår vad boken handlar om 
när de inte kan se det framför sig. Samtidigt framkom det i samtal med de här barnen att de 
faktiskt läste hemma i viss utsträckning, men att de då läste sådant som inte räknades i 
skolan; Nintendo-broschyrer, sportguider, tonårstidningar m.m. Alla dessa har sina rikliga 
illustrationer gemensamt. 

4. Filmer. De barn som inte gillade att läsa föredrog att se filmen först och sedan läsa boken. 
På så sätt kunde de få hjälp att se framför sig vad som hände medan de läste. De läsande 
barnen å andra sidan, ville läsa boken först och se filmen sedan. 

5. Högläsning. De oengagerade och de omotiverade läsarna tyckte om när läraren läste högt 
för dem. Lärarens gester, betoningar och förklaringar hjälpte dem att förstå innebörden i 
det lästa. De läsande barnen tyckte också om när läraren läste högt, men de ville inte höra 
hela boken, det skulle ta för lång tid och på så sätt ta tid från deras egen läsning. 

6. Konstnärliga aktiviteter. Icke-läsarna tyckte mycket om bokrelaterade bilduppgifter som 
t.ex. att läsa något och sedan rita det. Det hjälpte dem att skapa en visuell anknytning till 
boken och att öka förståelsen av texten. 

7. Tidningar. Icke-läsarna såg sig själva som just icke-läsare, men det var inte helt sant. De 
läste olika sorters tidningar så som sportmagasin, serietidningar, faktaböcker om något 
ämne de intresserade sig för, handböcker och TV-guiden, men de såg inte det som läsning. 
En kille som läste sin Nintendo-broschyr sa att det var ”något han gjorde för att få reda på 
någonting”. (Se även punkt 3). 

 
I samband med att det framkom att elever som inte gillade att läsa kände sig obekväma i 
biblioteket beslöt Beers att tillsammans med skolbibliotekarien göra ett experiment. Hon bad 
bibliotekarien att samla ihop ett 30-tal böcker som var ”dödsbra” och lägga dem i en låda märkt 
”bra böcker” inför nästa klassbesök. När eleverna upptäckte ”bra böcker”-lådan undrade de vad 



15 

det var och fick helt enkelt svaret att det var bra böcker. ”Så det är de här som är de bra böckerna” 
sa en elev förundrat. Så småningom hittade alla de läsovilliga eleverna till lådan och lånade varsin 
bok därur som de sedan läste till nästa biblioteksbesök. Nästa gång kom eleverna och frågade om 
det fanns fler bra böcker? Javisst, sa bibliotekarien, och pekade på en ny låda med märkt med 
etiketten ”fler bra böcker”. Eleverna lånade från den här lådan och så rullade det på några veckor 
ända tills en elev kom tillbaka med sin bok och sa att boken han hade läst inte var bra. Verkligen? 
sa bibliotekarien, tog fram en ny låda, skrev ”inte bra böcker” på den och placerade så boken i den 
nya lådan. En annan elev noterade vad som hände och sa att han också hade läst den boken och att 
boken visst var bra. De hamnade i en diskussion om vad som gjorde boken bra eller dålig. En 
tredje elev snappade åt sig boken och sa ”jag läser den här till nästa gång och avgör om den var 
bra eller dålig!” Lådan hjälpte därmed eleverna att självmant börja prata med varandra om böcker 
och läsning. När Beers frågade en av eleverna varför de gillade ”bra böcker”-lådan så berättade 
han att biblioteket var som att gå och handla i en jätteaffär: man vet inte var något finns och köper 
aldrig någonting. ”Bra böcker”-lådan är som att gå in i en liten affär där man kan hitta vad man 
letar efter.  
 
3.3 Tidigare uppsats 
 
Av de uppsatser som tidigare skrivits om närliggande ämnen valde jag att presentera den som jag 
ansåg låg närmast mitt ämnesval. 
 
”Att stimulera till läslust. Hur bibliotekarier kan arbeta för att läsovilliga barn och ungdomar ska 
känna läslust” av Linda Erikssons och Jenny Magnusson, magisteruppsats från 2006. Eriksson 
och Magnusson såg ett problem i att många lässtimulerande projekt riktade sig till alla barn, och 
de menade att barn som av olika anledningar inte vill läsa faller utanför i den sortens projekt 
eftersom det är underförstått att det är barn som har en positiv eller neutral inställning till läsning 
som är målgruppen för sådana projekt. De påpekade att till folkbiblioteken kommer bara de barn 
som redan har ett läsintresse, medan så gott som alla barn besöker skolbiblioteken på skolans 
initiativ. Därför kan skolan eller skolbiblioteket vara en plats där läsovilliga elever och 
bibliotekarier kan mötas. Eriksson och Magnusson ville titta närmare på vilka arbetsmetoder som 
bibliotekarier använder sig av i mötet med läsovilliga barn för att hjälpa dem att hitta lusten till 
läsning. De använde sig av intervjuer för sin undersökning, och ställde frågor bl.a. om 
vilken/vilka målgrupper bibliotekarierna arbetade med, vilka attityder till läsning som 
bibliotekarierna kunde urskilja hos målgruppen, vilken sorts verksamhet biblioteken hade och 
vilka tankar bibliotekarierna hade om sin egen roll. Deras slutsatser var bland annat att det är 
viktigt för bibliotekarier att tänka på att läsovilliga barn många gånger har andra förutsättningar 
för läsning, de har kanske inte samma förmåga att skapa egna bilder inne i huvudet utifrån texten. 
Det kan avhjälpas t.ex. med högläsning eller böcker på cd. Även drama utifrån böcker och samtal 
där barnen själva får dela sina läsupplevelser med varandra kan vara effektiva sätt att hjälpa 
barnen att relatera till texter. 
 
4. Teori 
 
Som teoretisk utgångspunkt för den här uppsatsen valde jag att använda mig av Aidan Chambers 
modell ”Läsandets cirkel” som visar de olika faktorer som utgör förutsättningarna för barns 
läsande. Jag valde Läsandets cirkel för att jag tyckte att den på ett tydligt och lättfattligt sätt 
illustrerar läsprocessen och de delar som den består av. Läsandets cirkel visar hur viktigt det är 
med en vuxen förebild som kan guida, inspirera och uppmuntra barnet i de olika momenten och ge 
feedback på barnets läsupplevelse. Modellen visar också att all läsning börjar med ett val, och det 
valet sker ofta i biblioteket med en bibliotekarie som fyller rollen som vuxenstöd. 
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Aidan Chambers är en välkänd författare, föreläsare och litteraturpedagog från England som har 
vigt hela sitt vuxna liv åt litteratur och läsande. I sina böcker riktar han sig både till barn och 
vuxna: till barnen genom att skriva skönlitterära böcker för barn och unga och till vuxna genom 
att föreläsa och skriva böcker i syfte att stärka den pedagogiska kompetensen på området läsning 
och böcker. Han är även utbildad lärare och har undervisat i engelska och dramatik. Chambers är 
en erkänd och respekterad auktoritet inom området barns läsning och han har inspirerat 
oräkneliga lärare och bibliotekarier till fruktbara sätt att arbeta med litteratur i skolan. 
 
”Läsandets cirkel” är en modell som Aidan Chambers tagit fram för att illustrera hur läsning till 
sin natur består av flera olika handlingar som hänger samman med varandra. Jag valde att 
presentera ”Läsandets cirkel” i sin helhet - även om den del som handlar om lästid är något som 
ligger utanför bibliotekens räckvidd- eftersom jag tyckte att det gav ett mervärde att se hur de 
olika delarna hänger ihop och samverkar med varandra.  
 
Chambers diskuterar sin modell med avstamp i skolmiljön, eftersom det är främst i skolan som de 
flesta barn får möjlighet och uppmuntran till läsning. Att inte alla barn kommer från hem där 
läsning har en plats är något som han påpekar flera gånger i sina böcker. Han skriver t.ex. så här i 
”Om böcker” från 1987: ”Att läsa tar tid. Ju äldre och skickligare vi blir som barn, desto mer tid 
och koncentration kräver det litterära läsandet. Och det är endast i skolan som de flesta barn får 
den tiden och den miljön” (Chambers 1987, s. 20). I ”Böcker inom oss och omkring oss”, som 
kom ut senare, tar Chambers också upp aspekten att datorer och TV-tittande konkurrerar om 
barnens tid. Han skriver där att ”Fri läsning av detta slag får inte vara något som hänvisas helt till 
barnens fritid. Många barn kommer från hem där bokläsande inte har någon plats i vardagen. 
Teve och datorer, dvd och dataspel har sina fördelar, men de har också bevisligen minskat 
motivationen att bli litterära läsare, särskilt hos dem som inte har detta mönster med sig hemifrån” 
(Chambers 2011, s. 39). 
 

 
 

(”Läsandets cirkel”. Chambers 1995, s. 11) 
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Som bilden visar består cirkeln av flera delar, och varje del är nödvändig för att cirkeln, eller 
hjulet, ska kunna snurra. I mitten på ett hjul finns navet och i ”Läsandets cirkel” är det 
vuxenstödet som är det centrala. Det kan utgöras av en till exempel en lärare eller bibliotekarie. 
Ofta är det den  vuxne som sätter hjulet i rullning och tar initiativ till läsningen, och många elever 
behöver vuxenstödet i alla momenten för att få hjulet att snurra, inte minst i form av uppmuntran 
och feedback. Pilarna är dubbelriktade för att visa att utbytet är ömsesidigt, men samtidigt är den 
vuxna centralt placerad eftersom uppgiften att stödja barnet att själv bli en erfaren läsare är så 
viktig. 
 
”Ekrarna” utgörs sedan av de olika stegen i läsprocessen, från att hitta en bok att läsa till 
reaktionen när boken är slut. Det första momentet kallar Chambers ATT VÄLJA. Här ingår 
delarna bokbestånd, tillgång, tillgänglighet, skyltning och presentation. Delarna hänger intimt 
samman, och många gånger är det svårt att separera dem, därför kan det också vara svårt att 
avgöra var den ena slutar och var den andra tar vid.  
 
För att läsning ska kunna ske måste det för det första finnas ett bokbestånd att välja från. 
Bokbeståndet kan utgöras av ett skolbibliotek eller helt enkelt bara vara en boksamling i 
klassrummet, men det måste finnas en bredd så att alla kan hitta något som de kan intressera sig 
för. Boksamlingen i sig är dock inte tillräcklig, för att den ska fylla sitt syfte måste den också vara 
tillgänglig för barnen. För att vara till största möjliga glädje och nytta för barnen bör de kunna få 
låna böcker när de har lust. Om det finns böcker, men barnen av olika anledningar ändå inte har 
tillgång till dem mer än kanske en halvtimme varannan vecka är nyttan begränsad. Som ett 
förtydligande exempel målar Chambers upp en beskrivning av ett klassrum som han hade besökt. 
Där fanns en fin boksamling, men den fick barnen bara tillträde till när de var färdiga med alla 
andra uppgifter. Det var ett system som premierade de ”duktiga” eleverna och verkade nedslående 
för de långsamma som ju aldrig fick tillgång till böckerna; ett tillvägagångssätt som var ”allt 
annat än lässtimulerande” (Chambers 2011, s. 17). Här kan man se en fördel med 
(skol)biblioteken som är neutrala platser med en förhoppningsvis opartisk personal som ger alla 
elever samma välkomnande och tillgång till böckerna. Är biblioteket dessutom öppet under hela 
skoldagen så finns det en möjlighet att besöka biblioteket under rasterna för dem som vill, även 
om inte tillfälle gavs under lektionstid. 
 
Förutom böckernas tillgänglighet rent fysiskt så bör man tänka på hur tillgängliga böckerna är på 
andra plan: är boksamlingen estetiskt tilltalande och känner sig eleverna inbjudna och välkomna 
till biblioteket? Chambers beskriver av egen erfarenhet hur barn från ”bokfattiga” uppväxtmiljöer 
ofta har en känsla av att bibliotek och bokhandlar är förbjudet område (ibid., s. 36). Det är därför 
viktigt att biblioteken försöker vinnlägga sig om att alla verkligen känner att de har tillträde till 
biblioteket.  
 
Hur man visar upp böcker anser Aidan Chambers vara så viktigt att han ägnar skyltning ett helt 
kapitel i sin bok ”Böcker inom och omkring oss”. Han skriver att skyltning om den görs väl ger 
mycket utdelning i förhållande till arbetsinsatsen. Den kan skapa intresse för böckerna och 
fungera som boktips på distans. Det är bara möjligt för en människa att prata med några få 
personer åt gången, säger Chambers, men när vi skyltar med böcker når vi många fler och vi kan 
låta böckerna göra reklam för sig själva. När vi skyltar bör vi välja en synlig plats med bra 
ljusförhållanden, helst ska det finnas möjlighet att belysa med en spotlight. Det ska finnas plats 
för barnen att stå och titta utan att vara i vägen om det är en plats där många människor går förbi. 
Chambers påpekar också att nyhetsvärdet är en viktig faktor, det är viktigt att skyltningen både 
hålls fin och städad och att den förnyas med jämna mellanrum. Chambers föreslår olika teman på 
skyltning, man kan t.ex. välja att utgå från handlingen, författaren, illustratören, ett särskilt land 
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eller böcker som nyligen blivit filmatiserade eller ligger till grund för ett tevespel. Det är inte 
alltid elever tänker på att det som finns ”bakom” en bok, författare, illustratörer, översättare m.fl. 
och genom att skylta utifrån dessa teman, så kan man göra elever uppmärksamma på böcker på ett 
nytt och fördjupat sätt, menar Chambers (ibid., s. 29-35). 
 
Nästa element är tid att läsa. Den avsatta lästiden måste vara tid när inget annat konkurrerar om 
barnens uppmärksamhet och det måste vara lugnt och tyst så att barnens koncentrations- 
möjligheter optimeras. Kanske måste de barn som har svårast med koncentrationen få en avskild 
plats; både för sin egen och klasskamraternas skull. I ”Böcker inom och omkring oss” går 
Chambers så långt att han skriver att en skolas kvalitet kan bedömas utifrån hur mycket ostörd, 
regelbunden lästid barnen får och hur mycket man ser till att inget annat får inkräkta på den 
(Chambers 2011, s. 45). Helst bör barnen få tid till tyst läsning dagligen, uppgiften att se till att 
barnen får det är en viktig del i den vuxnes stödjande arbete (ibid., s. 20).  Chambers skriver att 
han tror att regelbunden, fri läsning är en av de fyra hörnpelarna i barns utveckling till läsare. De 
andra hörnpelarna menar han utgörs av högläsning, ett genomtänkt bokbestånd samt lärarledda 
boksamtal (ibid., s. 45). 
 
Det sista momentet i Läsandets cirkel är ”Reaktion/respons”. Chambers menar att alla läsare för 
det första upplever en reaktion på det lästa. Även om det så bara är leda man upplever så är likväl 
någon sorts reaktion ofrånkomlig. Förhoppningsvis fick läsaren en känsla av läsglädje och då är 
det naturligt att man vill uppleva det igen! Så börjar läsaren om från början i Läsandets cirkel och 
väljer en ny bok för att på nytt få göra den positiva erfarenheten. Det andra som händer när vi läst 
en bok är att vi vill prata om den. Vi vill jämföra våra upplevelser med andra för att få ett större 
djup till våra erfarenheter och fler infallsvinklar på det vi nyss varit med om. Vi vill dessutom att 
andra människor också, i synnerhet våra vänner, ska få dela våra egna positiva upplevelser och 
själva få läsa samma bok och uppleva det vi själva just upplevt. De här samtalen om böcker och 
läsande delar Chambers in i två typer: informella vardagssamtal respektive organiserade samtal 
som förs i exempelvis klassrumsmiljö. Båda de här slagen av samtal leder läsaren vidare i 
Läsandets cirkel, men de har också potential att utveckla läsaren varv efter varv. Då kan vi istället 
prata om Läsandets cirkel som en positiv spiral som leder uppåt och utåt, och där läsaren utvecklas 
till en kritiskt tänkande läsare. Det sker när vi genom att samtala blir medvetna om vad det är vi 
har läst och genom samtalet låter litteraturen fördjupas i oss så att vår världsbild blir utvidgad. 
Chambers menar att det är som tänkande läsare vi växer som människor, eftersom litteraturen då 
har fått utmana och skaka om oss och gett oss möjlighet att reflektera över vår upplevelse (ibid., s. 
21-24).  
 
5. Metod 
 
För att undersöka på vilka sätt bibliotekarier arbetar med lässtimulans och vilka tankar de har 
kring hur man kan arbeta för att stimulera till läsning hos pojkar så valde jag att använda mig av 
kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. Mitt syfte var att ta reda på hur man i sin vardagliga 
yrkesutövning på biblioteket kan arbeta med att öka pojkars lust och motivation till att läsa. Jag 
ville ta del av bibliotekariers tankar och funderingar, och tyckte att det kändes både angeläget och 
intressant att få höra vad de själva hade att säga om sina egna yrkeserfarenheter och sina 
reflektioner kring det här problemområdet. För att kunna få den här typen av material ansåg jag 
kvalitativa intervjuer vara det bästa valet av metod, eftersom metoden ger möjlighet till djupare 
svar jämfört med till exempel enkäter. Jag ville också få möjlighet att kunna ställa följdfrågor och 
lyssna på deras resonemang, fördelar som just det här metodvalet för med sig. Min avsikt med 
undersökningen var inte att kunna dra några generella slutsatser, utan jag ville kika in vardagen 
hos några representanter för dagens bibliotekssverige.  Jag ville veta mer om vad man kan göra i 
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det vanliga arbetet i en vanlig yrkesvardag som vanlig bibliotekarie: helt enkelt få idéer till hur jag 
själv skulle kunna arbeta en dag.  
 
När man vill veta mer om det grundläggande eller det särpräglade i en viss miljö utan att bry sig 
om hur vanligt förekommande det är, då är det kvalitativa metoder som man ska använda sig av 
(Repstad 2007, s. 22). Kvalitativa metoder försöker undersöka ”aktörers subjektiva 
upplevelsevärld”: syftet är inte att generalisera, utan att skapa en förståelse (ibid., s. 17). 
 
För att besvara mina frågeställningar använde jag mig av intervjufrågor som var avsedda att ringa 
in hur bibliotekarier arbetar lässtimulerande och vilka tankar de hade om hur man kan arbeta med 
att stimulera läslusten hos barn i allmänhet och pojkar i synnerhet. Intervjuerna bestod av åtta 
frågor (se bilaga) som handlade bland annat om hur bibliotekarierna trodde att man bäst kan arbeta 
för att vända den negativa trenden med pojkars minskade läsning och vilka lässtimulerande 
redskap eller metoder bibliotekarier kan använda sig av. Frågorna var utformade så att svaren jag 
fick skulle besvara mina frågeställningar och de handlade på olika sätt om hur bibliotekarier kan 
arbeta med lässtimulans och hur bibliotekarier kan försöka vända trenden med pojkars minskade 
läsning. Genom att utforma intervjufrågorna så att de låg i linje med frågeställningarna vinnlade 
jag mig om att jag faktiskt undersökte det jag avsåg att undersöka.  
 
Min förförståelse hade jag till stor del fått genom litteraturen, men också genom bibliotekarier jag 
pratat med tidigare. Jag hade en bild av att bibliotekarier har en ganska stor arbetsbelastning, alltså 
att de har mycket de förväntas hinna med på sin arbetstid. Jag trodde också att många lärare et.c. 
som har någon form av samarbete med bibliotekarier förväntar sig en bibehållen eller förbättrad 
kvalitet trots att det är många nedskärningar och att det skärs ned på bibliotekarietimmar på många 
håll.  
 
För min undersökning sökte jag upp fyra bibliotekarier som arbetade antingen i skolbibliotek eller 
i kombinerade folk- och skolbibliotek. De var alla utbildade bibliotekarier med yrkeserfarenhet på 
minst tio år och alla intervjuer genomfördes på deras arbetsplatser. Bibliotekarierna valde jag ut 
efter deras yrkeserfarenhet och vilken typ av bibliotek de jobbade på. Jag ville välja bibliotekarier 
som hade jobbat några år, och som jobbade med barn och unga i sin dagliga verksamhet. 
 
Jag berättade för dem att jag inte avsåg att nämna deras namn eller arbetsplats i uppsatsen 
eftersom det är viktigt att man kan känna sig trygg att uttrycka vad man tänker utan att behöva 
fundera på om det kan ligga dem till last senare. De hade fått information per telefon om vad 
intervjun skulle handla om i samband med att vi bokade tid, så de hade haft möjlighet att tänka lite 
på det här området även om de inte hade fått se de specifika frågorna. Jag valde bibliotek inom 
besöksavstånd, men hade med bibliotek från olika kommuner för att inte en viss kommuns 
eventuella policy angående lässtimulerande arbete skulle färga alla svar jag fick. Min 
undersökning avsåg inte att undersöka huruvida bibliotekarier av olika kön har olika tankar om 
den här frågan, så jag bestämde mig för att inte sätta upp några särskilda kriterier för 
könsfördelningen på respondenterna, och det föll sig så att alla respondenterna var kvinnor. 
 
Informanterna som jag har intervjuat arbetar alla på kombinerade folk- och skolbibliotek och de är 
alla utbildade bibliotekarier. Alla utom en har också haft andra yrken där de har arbetat flera år 
innan de blev bibliotekarier. För att informanterna ska få vara anonyma är alla namn fingerade.  
 
Annika är 54 år och har arbetat som bibliotekarie i 10 år på ett kombinerat folk- och skolbibliotek 
beläget i en f-9-skola i ett mindre samhälle. Biblioteket är öppet fyra dagar i veckan för både 
skolelever och allmänhet. Eftersom biblioteket är beläget i skolan kommer många elever självmant 
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till biblioteket på raster förutom på klassbesök under lektionstid. Biblioteket är relativt 
nyrenoverat och lokalerna är fräscha och ljusa. De har bord där de presenterar nya barn- respektive 
ungdomsböcker. De har prenumeration på ett par ungdomstidningar och dessa får eleverna låna, 
med undantag av senaste numret som får läsas i biblioteket. 
 
Boel är i 62 år och har arbetat som bibliotekarie i snart 40 år. Hon arbetar som barn- och 
skolbibliotekarie på ett kombinerat folk- och skolbibliotek på en mindre ort. Biblioteket ligger 
vägg i vägg med en högstadieskola och även f-6 skolan har tillgång till biblioteket då den ligger på 
gångavstånd från biblioteket. Biblioteket har öppet fem dagar i veckan för både elever och 
allmänhet. Även på det här biblioteket kommer många (högstadie)elever på besök på raster utöver 
klassbesöken. Biblioteket har soffor och fåtöljer, prenumererar på flera ungdomstidningar och har 
schackbord som eleverna får låna pjäser till i utlåningsdisken, detta skapar en inbjudande miljö för 
ungdomarna. 
 
Carin är 48 år och har arbetat som bibliotekarie i snart 25 år. Carin arbetar på ett kombinerat folk- 
och skolbibliotek i en medelstor stad. Till skillnad från de andra kombinerade biblioteken ligger 
det bibliotek där Carin arbetar för sig självt, men på gångavstånd från skolan i stadsdelen, som är 
en f-6-skola. Det är ju dock sämre tillgänglighet för eleverna som på grund av avståndet främst 
kommer till biblioteket på organiserade klassbesök. Det finns naturligtvis inte samma möjligheter 
till drop-in på raster för eleverna som det gör på skolbibliotek som ligger i anslutning till skolans 
lokaler. Biblioteket har en ljus och luftig barnavdelning på entréplanet och de lite äldre barnen och 
ungdomarna har en egen avdelning en trappa ner där de får vara lite ostörda och det finns soffor 
att sitta och läsa i. Det finns en särskild hylla för fantasy och science fiction för att göra det lätt att 
hitta eftersom det är genrer som efterfrågas mycket av de äldre barnen. 
 
Desirée är 45 år och arbetar på ett kombinerat folk- och skolbibliotek sedan 15 år tillbaka. 
Biblioteket ligger i en mellanstor stad ett stenkast från en f-6-skola. Biblioteket ligger även i 
närheten av ett litet torg med affär, café och frisör. Biblioteket har under senaste året blivit av med 
timmar för skolbiblioteksdelen, något som har bidragit till försämrad service för eleverna, framför 
allt i form av mindre öppethållande under skoltid men också i form av färre bokprat och färre 
inbokade besök för skolklasser. Inte heller på det här biblioteket finns samma möjligheter för 
eleverna att komma på sina raster. Biblioteket har en mysig barnavdelning i ett eget rum med 
läshörna. 
 
6. Resultat och diskussion 
 
Jag valde att presentera resultaten från intervjuerna och min diskussion av svaren fråga för fråga 
för att underlätta för läsaren att jämföra de olika respondenternas svar på de olika frågorna. På så 
sätt är det lättare att se de olika respondenternas lika eller olika tankar om samma sak. Jag tyckte 
att det var viktigt att få en tydlig överblick över varje enskild fråga med svar och därför valde jag 
det framför att ge en sammanhängande bild av varje informant, som annars kunde ha varit ett 
alternativ. 
 
Jag valde att lägga upp diskussionen som en jämförelse både mellan intervjusvaren 
sinsemellan och intervjusvaren jämfört med den tidigare forskningen och/eller teorin, för att 
få en bild av hur bibliotekariernas tankar och svar förhåller sig till varandra och den litteratur 
jag tagit del av.  
 
På den första frågan, om de märker att pojkar har det kämpigare med läsningen, svarade alla 
att de kunde se skillnad mellan pojkars och flickors läsning. Men de nämnde lite olika saker 
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som de tyckte skilde sig mellan pojkar och flickor åt. Annika lyfte fram ”Sommarboken” (se 
mer under begreppsdefinitioner) som ett exempel. Till tävlingen har varje år fått in fler bidrag 
från flickor än från pojkar, något som hon såg som en fingervisning om att flickor läser mer 
av egen fri vilja.  
Boel tyckte att pojkar i större utsträckning frågade efter lättare texter, gärna med korta 
stycken som t.ex. Bellmanhistorier. Carin nämnde också att pojkarna frågade efter lättare 
texter och lade till att de också ville ha ett mindre omfång på böckerna; alltså tunnare och 
kortare böcker. Hon tyckte också att pojkarna oftare fastnade i en genre och följaktligen läser 
mindre varierat än vad flickorna gör. Desirée tyckte också att pojkarna lättare fastnade i en 
viss typ av böcker, men hon angav i stället faktaböcker som ett exempel på en typ av böcker 
som pojkar ofta fastnar för. Hon sade också att en del vill läsa, men då bara sådant de är 
intresserade av.  
 
Alla de här uttalandena stämmer överens med litteraturen som gav flera exempel på att pojkar 
ofta vill läsa andra sorters texter än flickor, och att det inte är alltid som biblioteken och 
skolorna har sådant läsmaterial som pojkarna skulle önska sig (se t.ex Merisuo-Storm och 
Worthy, Moorman och Turner).  
 
Den andra frågan var i vilken utsträckning bibliotekarierna tyckte att pojkarnas minskade 
läsning är en fråga för biblioteken. Även här hade bibliotekarierna olika tankar och 
infallsvinklar. Annika poängterade med emfas att det framför allt är föräldrarnas ansvar att 
barnen läser. Hon menade att läsningen är något som föräldrarna ofta ser som skolans ansvar, 
och att de därför inte ser sin egen roll och betydelse på det här området. Annika tyckte också 
att det ofta är så många andra aktiviteter på barnens fritid så att läsningen inte hinns med eller 
prioriteras.  

 
Boel var lite tveksam till hur hon skulle svara på frågan, men tyckte i alla fall att det är något 
biblioteken ska vara medvetna om, och ha i åtanke vid skyltning och bokinköp. Det 
biblioteken kan göra är t.ex. att köpa in fler exemplar av de böcker som pojkarna vill läsa, så 
att alla kan gå från biblioteket med en bok de faktiskt är intresserade av. 
 
Carin tyckte också att det främst är skolans ansvar, men påpekar också att man inte får 
glömma att föräldrarna har en roll. Carin påpekar även att skolan har ett ansvar att barnen får 
läsa olika sorters böcker. Utbudet är också något som diskuterades i stor utsträckning i de 
texter jag tog del av i litteratur- och tidigare forskningsavsnittet. Det ska finnas något för varje 
elev, samtidigt som eleverna måste få smaka på olika genrer och svårighetsgrader för att veta 
vad de tycker om och vad de klarar av. Det är som Carin sa en viktig uppgift för skolan att 
presentera olika sorters böcker för eleverna, och för biblioteken att tillhandahålla dem. Carin 
nämnde också att olika föräldrar kan ha olika svårt att stödja sina barn med läsningen 
beroende på vilket språk de pratar och i vilken utsträckning de själva är läskunniga. I många 
skolor blir det allt vanligare att många elever har ett annat hemspråk, och det är kanske lättare 
för föräldrar att stödja barnens läsutveckling om de kan låna litteratur på ett språk som de 
själva behärskar, något som biblioteken kan stödja familjer med genom att erbjuda litteratur 
på fler språk. 
 
Desirée tänkte framför allt på de barn som har svårigheter att läsa av olika anledningar. Hon 
påpekade att det är skolans ansvar att hjälpa de barn som har dyslexi eller koncentrations-
svårigheter av olika slag, samt att uppmärksamma de barn som har problem med synen. Hon 
framhöll också att en del barn behöver en lugnare miljö för att kunna koncentrera sig och 
fokusera på texten. Läsmiljön är också en viktig del i Läsandets cirkel. Aidan Chambers skrev 
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att lästiden måste vara sådan att inget annat konkurrerar om barnens uppmärksamhet, 
eftersom barn behöver lugn och ro för att kunna koncentrera sig (Chambers 2011, s. 45).  Det 
är dock snarare en fråga för skolan än för biblioteket, men i de fall det är möjligt kanske 
biblioteken kan erbjuda platser för tyst läsning som ett komplement till läsningen i skolan. 
 
Fråga tre handlar om vad bibliotekarier kan göra för att vända den negativa trenden med 
pojkars minskade läsande och hur man kan arbeta med de här frågorna i sin vardagliga 
yrkesutövning.  
 
Annika menade att det framför allt handlar om att samarbeta med lärarna och vara ett stöd för 
dem i att hitta och erbjuda böcker och läsmaterial. Hon föreslog att bibliotekarierna kan hålla 
sig à jour med vad lärarna har för teman i undervisningen och fundera kring hur 
bibliotekarierna kan bidra till undervisningen.  
 
Hon pratade också mycket om vikten av att hitta rätt bok till rätt person och erbjuda litteratur 
på alla nivåer så att alla ska kunna känna att det finns en bok för dem. Det är en aspekt som 
också diskuterades av Worthy (1996), där hon påpekade i sin artikel att ett stort problem för 
många ovilliga läsare är att de upplevt nederlag i anslutning till läsning och att det påverkat 
deras självbild negativt. Ingen vill känna sig misslyckad och otillräcklig och om eleverna 
kopplar böcker till misslyckande kommer de inte att vilja läsa, skrev Worthy. Det är troligt att 
eleverna kommer att uppleva misslyckande om de får läsa böcker som är för svåra för dem till 
språk, innehåll eller textmängd. Worthy poängterade att det måste finnas böcker i alla 
svårighetsgrader, så att alla kan vara med och dela samma berättelse i de fall hela klassen ska 
läsa samma bok (Worthy 1996, s. 205).  
 
Annika såg bibliotekariernas insats i relation till skolan och diskuterade inte i samma 
utsträckning bibliotekens roll utanför skolkontexten, även om min fråga inte var kopplad till 
skolan. Annika arbetade på ett kombinerat folk- och skolbibliotek, men tycktes främst se sig 
som skolbibliotekarie. Eriksson och Magnusson gjorde också reflektionen i inledningen till 
sin magisteruppsats ”Att stimulera till läslust” från 2006 att läsovilliga barn och ungdomar 
sällan kommer till folkbiblioteken, medan till skolbiblioteken kommer så gott som alla elever 
(Eriksson och Magnusson 2006, s. 3). Med det i åtanke är det kanske ändå rimligt att tänka sig 
att man på skolbibliotekstid kan göra mer än vad man kan under folkbibliotekets timmar. 
Annikas egna ord under intervjun var också just ”de elever vi inte når (på skolbiblioteket) 
kommer inte på fritiden heller”.  
 
Boel såg precis som Annika samarbetet med lärarna som en nyckel till att nå eleverna. Hon 
pratade också mycket om att hitta den rätta nivån på läsningen, och menade att man i dialog 
med lärarna, som troligen känner eleverna bättre och vet vilken nivå var och en befinner sig 
på, lättare kunde hitta en bra svårighetsgrad på böckerna. Boel pratade också om att underlätta 
för eleverna att hitta böcker som intresserar dem genom att märka upp böckerna med 
klistermärken med olika genrebeteckningar på ryggen så att barnen lättare kan hitta en 
deckare eller en kärlekshistoria. Boel har också satt populära serier på en egen avdelning så 
att eleverna lätt ska kunna hitta till sina favoriter. Beers diskuterade vikten av att hjälpa 
läsovilliga elever att välja bok genom att skilja ut en del av ett bestånd så att de får ett mindre 
urval att välja bland. Beers bedrev en undersökning av läsovilliga barn i en amerikansk skola 
och fann att de läsovilliga barnen oftast tycker att det är svårt att hitta i biblioteket, de vet inte 
”var de bra böckerna finns”. Beers föreslog därför att man sorterade ut ett beprövat sortiment 
av uppskattade böcker och placerade dessa i en låda märkt ”bra böcker” för att de läsovilliga 
eleverna skulle få välja bland ett mindre urval för att underlätta för dem ( Beers 1996, s.113). 
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Boels idé om en särskild hylla för populära serier och systemet med klistermärken är i samma 
anda, en hjälp för eleverna att hitta ”de bra böckerna”. 
 
Carin lyfte liksom Boel fram beståndet som en kärnfråga. Hon såg bibliotekets utbud som den 
viktigaste insatsen för att väcka läslusten hos eleverna. Många av pojkarna på skolan i 
närheten av hennes arbetsplats läste gärna fantasy. Nu för tiden finns det mycket lättläst 
fantasy berättade hon, och hon köpte in allt i den vägen som hon kom över. Överlag gillade 
pojkar böcker med spänning upplevde Carin, förutom fantasy var deckare och spökhistorier 
populära. Hon sa att pojkar gärna lånade faktaböcker, men att de var för svåra för det mesta. 
Det skulle vara bra med ett större utbud av lättlästa faktaböcker tyckte hon, men det är å andra 
sidan inte alltid så populärt hos lärarna som hellre vill att eleverna läser böcker med längre 
stycken av löpande text. Att elever som läser faktaböcker bara tittar på bilderna motsägs dock 
av Susanna Smiths studie av de sexåriga pojkarna i England som med stor iver och behållning 
läste faktaböcker som de sedan både diskuterade och utvärderade. De kunde exempelvis 
jämföra innehållet i en bok med en som de läst tidigare och berätta om skillnader i 
faktainnehållet. Dessutom hade pojkarna en avancerad allmänbildningsnivå, något som i sin 
tur visade att de också kom ihåg vad de hade läst (Smith 2004, s.14).  
 
Desirée tyckte också att samarbetet med lärarna var det viktigaste. Hon nämner att det är bra 
att kunna få arbeta med eleverna i mindre grupper där man kan föra samtal om deras läsvanor, 
vad de tycker om och vad de skulle vilja läsa etc. för att lättare kunna hjälpa eleverna att hitta 
böcker som passar varje elev, svårighetsmässigt såväl som till innehållet. Desirée ville också 
se ett utvidgat textbegreppet så att CD-böcker inkluderas i det som vi tänker på som läsning, 
eftersom fler sätt att läsa på ger möjlighet för fler elever att dela samma läsupplevelse och på 
så sätt låta läsningen bli en mer inkluderande aktivitet som tar hänsyn till olika förmågor och 
förutsättningar.  
 
Ett utvidgat textbegrepp föreslogs också av både Beers och Worthy i sina respektive artiklar. 
Beers tog bland sina punkter upp att många läsare föredrar att läsa material med mycket 
illustrationer (Beers 1996, del 2, s. 112), och om vi intog en mer tillåtande attityd där 
broschyrer, bruksanvisningar och magasin av olika slag kunde rymmas i det vi kallar för 
läsning, så kunde plötsligt många fler barn och unga räknas in i läsarnas skara. Kanske kunde 
det också ge fler infallsvinklar på hur vi kan arbeta med lässtimulans. Worthy skrev också om 
att låta eleverna lyssna på ljudböcker i klassrummet, och inkluderade på så sätt cd-böcker i det 
hon menade med läsning (Worthy 1996, s. 205). 
 
Det är viktigt med lusten, menade Desirée, vi ska inte tvinga barnen att recensera varje bok 
etc. Hon nämnde också Zlatan-boken som ett exempel på vad lust och intresse kan göra för 
läsningen, de som aldrig hade velat läsa tidigare ville plötsligt läsa nu när äntligen den rätta 
boken fanns! Jo Worthy beskrev samma sak: en intresserad och engagerad läsare klarar av att 
förstå svårare texter än han eller hon skulle ha gjort om de inte hade haft intresset som 
motiverande faktor (ibid.). 
 
Den fjärde frågan handlade om vilka som är bibliotekariers bästa redskap för att arbeta 
lässtimulerande. Annika föreslog ett gott humör! Lust och glädje smittar av sig, påpekade 
hon, och sa att hon trodde att en positiv inställning till att möta barn och ungdomar och stort 
intresse för barn och ungdomslitteratur är det viktigaste av allt. Hon underströk också vikten 
av att man som bibliotekarie själv läser mycket, ”det går inte att göra ett bra jobb annars”. 
Även här lyfte hon fram vikten av att samarbeta med lärarna. 
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Bokprat är ett jättebra redskap, tyckte Boel, och här nämnde också hon att den egna 
entusiasmen för böckerna är viktig. Den lyser igenom när vi pratar om böckerna och precis 
som Annika tyckte Boel att entusiasm är smittande och har en positiv inverkan på eleverna. 
 
Boel lyfte även fram skyltningen, fräscha nya böcker som ser lockande ut. ”Böckerna har en 
egen lyskraft”, tyckte hon. Aidan Chambers skrev att vi lyfter fram böckerna när vi skyltar 
med dem, vi hjälper alltså barnen att få syn på dem. Skyltningens funktion är att väcka 
intresse, och Chambers trodde att skyltningen har en långsiktig verkan på dem som ser 
skyltningen och att den är en grundbult för att skapa en fungerande läsmiljö (Chambers 2011, 
s. 29). Tyvärr, menade Boel, är böckernas omslag något vi som bibliotekarier inte kan 
påverka. Många gånger har de bästa böckerna de tråkigaste omslagen, ansåg hon. Ett annat 
bra redskap är böcker med cd eller Mp3-skiva, det kan hjälpa till att få flyt i läsningen. Boel 
nämnde också samarbetsprojekt med skolan och högläsning som bra lässtimulerande insatser. 
Läraren kan till exempel läsa en bok för klassen och låta eleverna skriva sista kapitlet själva 
innan de får höra det. Eller rita eget omslag till boken. Just de här kreativa inslagen där 
elevernas eget skapande uppmuntras är något som också Beers sa är en viktig del i att 
engagera de elever som inte är så intresserade av läsning. Hon påpekade att det förutom att 
väcka lust och glädje också hjälper de elever som har svårt för textförståelsen att skapa 
mening ur det lästa (Beers 1996, s. 112). 
 
Carin tyckte att de bästa redskapen är bokprat och högläsning, och hon använde sig av båda 
på en regelbunden basis. Hon sa att hon gjorde lite ”mindre” bokprat, än vad man kanske gör 
vanligtvis. Oftast brukar man ha fler titlar när man bokpratar trodde hon, men sa att hon ger 
bokprat oftare i stället. Varje gång Carin fick en klass på besök till biblioteket hade hon 
förberett en liten trave böcker som hon presenterade för klassen och sedan läste hon högt ur 
någon av de valda böckerna. Den största skillnaden mot ett vanligt bokprat är att hon inte 
hade flera exemplar av varje bok att erbjuda klassen, utan hon såg det här mer som ett sätt att 
visa på vad biblioteket hade att erbjuda.  
 
Desirée tyckte att samarbete med pedagogerna var det bästa redskapet eftersom det kunde ge 
möjlighet att komma ut i klassrummen och bokprata och få lära känna eleverna bättre. Ju 
bättre man känner eleverna desto mer träffsäker kan man bli i att matcha rätt bok med rätt 
person, eller rätt klass om man ska tipsa om klassläsning och så. Alla ska kunna känna att de 
får något som passar, sa hon. Lärarna tillbringar mycket mer tid med eleverna och känner dem 
mycket bättre, därför kan en dialog med lärarna leda till bättre träffsäkerhet med boktipsen. 
Desirée samtalade gärna med lärarna om såväl elevernas smak och intressen som deras olika 
nivåer på läsförståelse och vilka svårighetsgrader som är lämpliga i olika klasser.       
 
Fråga fem handlade om vilka som respondenterna trodde var de största utmaningarna att 
övervinna för att öka pojkars läslust. Annika tyckte att det är en klassfråga i dagens Sverige. 
Hon nämnde fotbollsspelaren Tomas Brolin som sa i en intervju att han aldrig blir så sjuk att 
han läser en bok, och hon menade att det finns en antiintellektuell kultur på många håll, en 
kultur som inte stöder pojkars läsande.  
 
Annikas uttalande stöds av flera av artiklarna under avsnittet ”tidigare forskning”, där 
författarna diskuterade den kulturella aspekten av pojkars läsande, eller icke-läsande. T.ex sa 
Muhammad i Beers artikel att det inte var ok för honom att läsa eftersom läsning tydde på att 
man var intellektuell (member of the brain gang) och det var farligt att uppfattas så i hans 
kvarter (Beers 1996, s. 30). Pojkar är känsliga för att göra fel; och enligt Susanna Smith vet 
redan 6-åringarna som ingick i hennes studie vilka böcker som är för pojkar och vilka som är 
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för flickor, de ville exempelvis inte läsa en bok om balett eftersom det är ”bara flickor som 
håller på med det” (Smith 2004, s. 12). Det gäller att hitta de rätta intresseområdena för att 
kunna kombinera en pojkidentitet med läsning, var hennes tes.  
 
Tiden var något som Boel poängterade här. Det är ont om tid, både i skolan och hemma, och 
det spelar också in vad föräldrarna tycker är viktigt. Hur mycket tid får barnen tillbringa 
framför TV:n och datorn, frågade hon sig. 
 
Barn tillbringar mycket tid framför TV och datorer idag, och de har blivit vana vid att det ska 
hända saker hela tiden. De blir konstant matade med händelser och action på skärmen. Bokläsning 
är en långsam aktivitet som kanske känns mer främmande för dagens barn än för barn för tio-
femton år sedan. Sedan är det ju mycket aktiviteter överhuvudtaget på barnens fritid, och det är 
mycket som konkurrerar om tiden. Chambers uttryckte också en farhåga om att skärmtiden ”stjäl” 
från lästiden. ”Teve och datorer, dvd och dataspel har sina fördelar, men de har också bevisligen 
minskat motivationen att bli litterära läsare, särskilt hos dem som inte har detta mönster med sig 
hemifrån” (Chambers 2011, s. 39). 
 
Boel gjorde samma reflektion: hur mycket tid man spenderar framför teve och datorer 
påverkar ju hur mycket tid som finns att göra andra saker, läsa till exempel. Hon funderade 
också över om det kan vara så att vi oftare myser med tjejer och att vi behandlar pojkar som 
om de vore tuffare och inte vill ha mys utan mer händelserika aktiviteter. Vi behandlar 
fortfarande flickor och pojkar olika, påminde Boel. Det avspeglas också i de bokval som 
föräldrar och andra gör åt barnen, pojkar får mer faktabetonade böcker som handlar om 
fordon och aktiviteter medan flickors böcker är mer inriktade på relationer och känslor.  
 
En annan utmaning som Boel lyfte fram är utbudet. Produceras inga böcker så kan vi inte 
heller köpa in och låna ut några böcker. Det görs inte sådana böcker som pojkar frågar efter i 
så stor utsträckning. Pojkar vill ha lätta faktaböcker, men förlagen tycker inte att det är 
tillräckligt lönsamt, så det finns inte så mycket att köpa. 
 
Carin trodde att pojkar kanske är mer intresserade av datorer och därför lägger mer av sin tid 
där än vad flickor gör. Dessutom har ju tjejerna ett försprång med språket eftersom de ligger 
före i utvecklingen, det kanske påverkar bilden av att pojkar ligger efter funderade hon. 
 
Desirée trodde att en del av utmaningen ligger i grupptrycket, att pojkar förväntas vara lite 
häftigare. Man ska läsa en viss typ av böcker för att vara tuff, det ska vara böcker med skräck 
och så. Hon tyckte också att det verkar som om dagens barn har svårare med koncentrationen 
än vad barnen hade förr, det är inte så lätt för dem att sitta ner och läsa, tyckte hon. Men hon 
påpekade också att barn naturligt har olika intressen, precis som att inte alla gillar att pussla 
eller spela fotboll gillar heller inte alla att läsa. Men däremot måste alla barn få tillgång till 
böcker och ha böcker omkring sig! Vi lever i ett textsamhälle och det måste vi kunna ta oss 
fram i, påpekade hon. Den största svårigheten och utmaningen ligger ändå i ekonomin, tyckte 
Desirée. Det är den som gör att man inte kan arbeta på det sätt man skulle önska alltid, och 
biblioteken har sett stora nedskärningar tyckte hon. 
 
Den sjätte frågan handlade om hur man kan arbeta för att göra det bästa av den lilla tid man 
har med varje klass. Annika efterlyste en större pedagogisk insikt hos bibliotekarier för att 
förstå elevers olika mognads- och utvecklingsnivåer. Hon poängterade att det är viktigt att 
bibliotekarier tar ansvar för att barnen får litteratur avpassad för deras intellektuella och 
känslomässiga mognadsnivå. Det räcker inte med att texten är på rätt svårighetsgrad, 
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innehållet i texten måste vi också ta hänsyn till. Vi måste tänka på det när vi köper in böcker 
tyckte hon, och se till så att vi har böcker som passar alla upptänkliga svårighetsgrader och 
utvecklingsnivåer. 
 
Jo Worthy beskrev samma problematik i sin artikel ”A matter of interest: Literature that 
hooks reluctant readers and keeps them reading”, där hon poängterade att det kan få en 
förödande verkan för elever att bli anvisade böcker som är för barnsliga bara för att de 
behöver böcker med lättare språk, större bokstäver eller mindre textmängd. Det skapar 
avtryck i självbilden där de uppfattar sig själva som dummare än sina jämnåriga eftersom de 
behöver lättare böcker. Eftersom det är böckerna som får dem att känna sig dumma så kan de 
utveckla en livslång motvilja mot läsning ( Worthy 1996, s. 205-206). Även om jag 
uppfattade att Annika var rädd att vi skulle sätta böcker avsedda för äldre barn i för unga 
barns händer, med följden att de läste sådant de inte hade känslomässig mognad att hantera, så 
är det motsatta också sant, som Worthy poängterade. Det är en fin balansgång att hitta böcker 
som varken är för barnsliga eller ställer för höga krav på mognad, och det är här den 
pedagogiska kompetensen som Annika eftersträvade kommer in. För att göra bästa möjliga av 
tiden när klasserna besöker biblioteket får vi alltså försöka ligga steget före och tänka på vilka 
böcker vi behöver, och kommer att behöva, redan när vi arbetar med bokinköp. 
 
Boels förslag för att klassen ska få ut så mycket som möjligt av biblioteksbesöket var att 
förbereda genom att lägga fram travar med böcker i olika genrer, så att eleverna lättare kan 
hitta en bok efter intresse. Vikten av att göra utbudet mer överskådligt för eleverna pratade 
även Beers om. Hon berättade att elever hade uttryckt känslor av vilsenhet och osäkerhet i 
biblioteket, de sa att de tyckte att biblioteket var för stort, att det fanns för många böcker och 
att de inte visste var det bra böckerna fanns (Beers 1996, s. 111). Beers gav förslag på att man 
kunde lösa problematiken genom att placera utvalda böcker i en låda märkt just med texten 
”bra böcker”, så att eleverna skulle få ett mindre urval att välja bland. Boels förslag gick i 
linje med Beers idé, att göra ett urval för att underlätta bokväljarprocessen för eleverna, med 
tillägget att sortera efter genre så att eleverna får en uppfattning om vad genre är, vilka genrer 
det finns och vilken eller vilka genrer de tycker bäst om. Till detta kommer att man försöker 
se till att det finns något på alla svårighetsgrader, och Boel påminde om att det är en fördel 
om man kan stämma av med läraren för att se till att alla har fått något på rätt nivå. Boel 
svarade också att eleverna svarar an på det engagemang man som bibliotekarie lägger ner, om 
eleverna känner att man gör sitt bästa så är de också beredda att anstränga sig lite mer.   
 
Carin och Desirée var inne på samma linje: båda trodde också att det bästa man kan göra för 
att ta tillvara på klassbesöken är att förbereda några utvalda böcker och presentera dem för 
klassen. Carin föreslog att man i all enkelhet kan visa upp vilka nya böcker som kommit och 
gärna läsa ett stycke ur en utvald bok för att eleverna ska få en uppfattning om boken, och 
Desirée sa nästan samma sak, men underströk att det viktigaste är att alla kan få varsin bok. 
 
Alla de här uttryckta tankarna stämmer väl överens med vad Chambers beskrev i ”Läsandets 
cirkel”; att all läsning börjar med ett val och att den vuxne är ett viktigt stöd i läsprocessen 
(Chambers 2011, s. 16, 24). 
 
Respondenternas svar kan sammanfattas med att de tror att det bästa man kan göra är att 
hjälpa eleverna med urvalet och presentera böcker för dem i olika former, och att största 
arbetsinsatsen alltså görs innan eleverna kommer, genom att man väljer ut och läser på om 
man vill läsa ett stycke. Det är inte möjligt att ägna varje elev varsin egen stund, utan man får 
låta böckerna tala till eleverna genom att presentera dem på ett tilltalande sätt. Det trodde 
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även Aidan Chambers när han framhöll att vi inte kan ge personliga boktips till alla, men att 
vi genom skyltning når många fler (Chambers 2011, s. 29). 
 
Den sjunde frågan, om bibliotekarierna trodde att man behöver arbeta på olika sätt med pojkar 
och flickor, var den som fick minst utförliga svar av alla mina frågor. Annika, Boel och 
Desirée trodde alla att individen är viktigare att ta hänsyn till än könet, medan Carin kände att 
hon inte kunde svara på det. Samtidigt hade de alla tidigare sagt att de kunnat urskilja olika 
tendenser i fråga om läspreferenser för de olika könen. Kanske tyckte de att det är farligt att 
generalisera för mycket eftersom de här valde att poängtera att de individuella skillnaderna är 
viktigast? Desirée var den enda som uttryckte att hon kunde tänka sig att arbeta utifrån en 
gruppindelning baserad på kön och att läsa och prata i mindre grupper.  
 
Så till fråga åtta, den sista frågan under intervjun, som handlade om att måla upp en drömbild 
och beskriva hur den skulle se ut. Annika berättade att för henne vore det att alla 
bibliotekarier fick mer pedagogisk kompetens, och att en pedagogisk del skulle införlivas i 
bibliotekarieutbildningen. Hon menade att bibliotekarier på skolbibliotek möter barnen, precis 
som lärare gör, och det är jätteviktigt att kunna möta barnen efter deras förutsättningar på 
olika områden. 
 
Boel skulle önska att det fanns mer tid till varje enskild elev, så att man fick en möjlighet att 
lära känna var och en och få veta vad de helst skulle läsa. Hon skulle också vilja påverka 
förlagen, sa hon, så att det skulle produceras fler böcker av de typer som är mest populära 
bland pojkar. Hon skulle också vilja att förlagen skulle lägga mer krut på omslagen, liksom på 
layouten, typsnitt och textmängd som pojkar föredrar.  
 
Carin tyckte att ett bibliotek i skolans lokaler, öppet hela skoldagen och bemannat med 
utbildad bibliotekarie vore den högsta drömmen eftersom det skulle vara mycket mer 
tillgängligt för eleverna. Samtidigt tyckte hon att det var svårt att riktigt föreställa sig hur det 
skulle kunna se ut under idealiska förutsättningar eftersom det är så långt ifrån den verklighet 
som hon arbetar i idag.  
 
Desirée målar i sin vision upp en liknande bild, där biblioteket har generösa öppettider och 
full bemanning. Hon skulle också önska sig ett närmre samarbete med pedagogerna där hon 
tidigt skulle få kunna ta del av deras planering och delta i de projekt som planeras.  
 
En önskan om tid att få lära känna eleverna bättre, för att på så sätt få en större förståelse och 
kunskap för deras önskemål och behov uttrycktes av alla respondenterna. De hade lite olika 
infallsvinklar, men de delade en vision om ett bibliotek som är mer tillgängligt för eleverna, i 
ordets alla bemärkelser. 
 
Som avslutande ord kan sägas att enligt ”Läsandets cirkel” börjar all läsning med ett val av 
litteratur, och det är bibliotekarierna jättebra på att hjälpa till med. De utgör i sin roll som 
bibliotekarier det vuxenstöd som finns i centrum av Chambers modell. Bibliotekarierna 
hjälper till med litteraturvalet i många steg: först genom att göra det första urvalet, alltså vilka 
böcker som köps in till biblioteket. Sedan hjälper bibliotekarien till ytterligare genom sitt sätt 
att skylta och presentera böckerna; det kan ske genom skyltning, hylluppställning, personliga 
boktips eller bokprat för en klass eller grupp.  
 
Boel hjälpte eleverna på sitt bibliotek bland annat genom att ha en särskild avdelning för 
populära bokserier, så att de skulle bli lättare att hitta för eleverna. En annan modell som Boel 



28 

använde sig av för att hjälpa eleverna i valet av bok, var genom att använda sig av ”bokbord” 
där hon lade ut böcker grupperade efter genrer på olika bord i biblioteket för att eleverna 
lättare skulle kunna hitta en bok som verkade spännande, och på så sätt också öka elevernas 
förståelse för vilka typer av böcker de uppskattar att läsa.  Det påminner om Chambers förslag 
om att vid skyltning lyfta fram andra aspekter av böcker än de man kanske tänker först på, 
som t.ex. bokens illustratör, nationalitet, språk eller förlag. Eleverna kan då få hjälp att vidga 
sin förståelse för att det finns många facetter av en bok, och när man lär sig att identifiera dem 
kan man också lättare hitta böcker som liknar dem man gillat tidigare, eller medvetet välja att 
prova något nytt. 
 
Det första som jag lade märke till när jag jämförde intervjuerna sinsemellan var den stora 
känslan av brist på tid och pengar som låg som en underströmning genom varje intervju. Min 
förhoppning var att ta reda på vad man kan göra under vanliga, enkla förhållanden på ett 
bibliotek. Tyvärr verkade det som att det var mindre än vad jag hade trott. Tid är pengar, heter 
det, och när det inte finns pengar till biblioteksverksamheten verkar tid räknat i antalet 
bibliotekarietimmar vara det första som försvinner. Eftersom Aidan Chambers tyckte att 
skyltning var så viktigt för barnens bokväljarprocess och dessutom något som han tyckte gav 
stor utdelning i förhållande till investerad tid och arbetsinsats, så förvånade det mig att 
bibliotekarierna som jag intervjuade fäste så liten vikt vid skyltningen. Carin sade till och med 
att hon inte trodde att skyltningen hade så stor betydelse. 
 
 
7. Slutsatser 
 
För att titta på läsning och bibliotekariers arbete ur ett teoretiskt perspektiv använde jag mig 
av Aidan Chambers teori Läsandets cirkel. Jag upplevde att det fungerade väl eftersom det 
gav mig en referensram att utgå ifrån. Genom att titta på vilka moment som ingår i läsning 
kunde jag identifiera vilka delar i läsprocessen som bibliotekarier kan hjälpa till med.  
Läsandets cirkel belyste också relationen mellan bibliotekarie och elever genom att visa att 
bibliotekarien har en central roll i sin funktion som vuxenstöd.  
 
Chambers modell illustrerar tydligt att bibliotekarier i barn- och skolbibliotek har en viktig 
uppgift att fylla, och med tanke på bibliotekariens betydelsefulla roll i elevers läsprocess vore 
det önskvärt med mer tid för bibliotekarier för att hinna möta och hjälpa varje enskild elev. 
Det vore även önskvärt att utbildningen för bibliotekarier utvidgades till att rymma en 
pedagogisk del för på så sätt bättre rusta bibliotekarier att möta de pedagogiska krav som 
ställs på en bibliotekarie i barn- och skolbibliotek.  
 
Mina frågeställningar handlade om hur man som bibliotekarie kunde arbeta för att stimulera 
till läslust inom ramarna för sin ordinarie arbetstid och om de hade några särskilda metoder 
för att stimulera läslusten hos pojkar. Frågeställningarna blev besvarade genom 
bibliotekariernas svar på intervjufrågorna. Under intervjuerna berättade de bland annat om hur 
de arbetade för att stimulera till läslust och de gav exempel på vilka redskap bibliotekarier kan 
använda för att inspirera och uppmuntra elever till läsning. De nämnde bland annat bokprat, 
olika former av skyltning och presentation av böcker, samarbeten med lärarna och högläsning, 
gärna kombinerat med kreativa projekt av olika slag. Hur mycket av allt detta man kan göra 
beror på hur mycket tid man har till sitt förfogande. Att förbereda bokprat och olika 
bokrelaterade aktiviteter och att fundera över vilka böcker som ska köpas tar tid, det räcker 
inte med att få tid till möten med eleverna. Bibliotekarierna visade också att tankar på 
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pojkarnas läsning och medvetenhet om deras önskemål och behov kan finnas i alla steg från 
bokinköp till klassbesök.  
 
De intervjuade bibliotekarierna beskrev också hur de upplevde problematiken kring pojkars 
minskande läsförståelse och deras avtagande läsvanor. Genom de svar jag fick på mina frågor 
fick jag en bild av vilka möjligheter bibliotekarier har att arbeta lässimulerande i sin 
arbetsvardag och hur de försöker stimulera pojkar att läsa mer. 
 
Mycket av litteraturen jag tog del av inför uppsatsarbetet och skrev om i litteraturavsnittet, 
handlade om olika typer av böcker i biblioteket och att det som barnen och ungdomarna helst 
skulle vilja läsa många gånger inte fanns på biblioteken. Serier, magasin av olika slag, 
faktaböcker och illustrerade böcker nämndes bland det som stod högst på önskelistan av de 
mindre vana och mindre motiverade läsarna, särskilt pojkar. Serier och populärmagasin var 
inget som diskuterades av bibliotekarierna under intervjuerna. Kanske hade användar-
undersökningar på biblioteken nyanserat bilden av vad pojkarna vill läsa ännu mer och varit 
till hjälp vid inköpsarbetet? Bibliotekarierna uttryckte en medvetenhet om vad för sorts 
läsning pojkar föredrog, men kanske skulle en undersökning bland låntagarna om vad dessa 
saknade i biblioteket och vad de helst skulle vilja läsa om de fick välja fritt nyansera bilden 
ytterligare? Särskilt i fråga om vad som kunde rymmas i ett utvidgat textbegrepp och i våra 
tider med mycket skärmläsning av många olika slag. Det hade varit intressant att göra en 
undersökning av hur pojkar relaterar till läsning när läsandet kan rymma fler typer av 
informationsinhämtning, till exempel sådan som är skärmbaserad och kanske sker över 
internet, och jag vill lyfta den frågan som ett förslag på vidare forskning. 
 
Worthys artiklar skrevs under 90-talet och Carin berättade under intervjun att det kommer fler 
och fler illustrerade fantasyserier med tunnare böcker än vad som fanns förr. Det tyder på att 
det är en förändring på gång och att det finns en större medvetenhet bland både förlag och 
författare om att det finns ett behov av en annan typ av böcker för dem som är unga idag, och 
då kanske särskilt för pojkarna.  
 
I bibliotekariernas svar skymtade det fram en frustration om att det finns för lite tid, något 
som berodde på för lite pengar i verksamheten. Hade de haft mer tid hade de kunnat göra mer 
för att arbeta läsfrämjande, något som väl egentligen säger sig självt. Kanske är det en 
förklaring till att mycket av det som skrivits om just lässtimulans eller läsfrämjande är 
rapporter från olika projekt, där det ju finns andra ekonomiska och tidsmässiga 
förutsättningar. 
 
På det hela taget visade bibliotekarierna i min undersökning stor medvetenhet kring 
problematiken med att pojkar läser mindre än tidigare och mindre jämfört med flickor, och de 
tänkte på det särskilt vid sina bokinköp, men även i sina presentationer av böckerna på olika 
sätt. 
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BILAGA: INTERVJUGUIDE 
 
Fråga 1: Pojkar är en grupp som har hamnat på efterkälken med läsning på olika sätt. Märker 
du av det i din yrkesroll? I så fall hur? 
 
Fråga 2: I hur stor utsträckning är det här en fråga för biblioteken, tycker du? Eller är det 
främst ett problem för skolan? 
 
Fråga 3: Vad tänker du att bibliotekarier kan göra för att försöka vända den här negativa 
trenden? Hur kan man arbeta rent konkret med de här frågorna i sin vardagliga yrkesutövning 
tror du? 
 
Fråga 4: Vilka är bibliotekariens främsta redskap för att arbeta lässtimulerande? 
 
Fråga 5: Vilka ser du som de främsta utmaningarna när det gäller att öka pojkarnas läslust? 
Vilka hinder finns det? Exempelvis grupptryck, dator/TV-spelande et.c. 
 
Fråga 6: Hur kan man göra för att arbeta så bra som möjligt med en klass under den korta 
stunden man möter eleverna? 
 
Fråga 7: Tror du att man behöver arbeta på olika sätt med pojkar och flickor? 
 
Fråga 8: Om du hade obegränsade möjligheter, vad skulle du vilja göra då? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


