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Förord 

Vi vill härmed rikta ett stort tack till vår handledare Eva Hultin som väglett, stöttat och hjälpt oss 

i vårt skrivande av detta examensarbete. Dessutom vill vi tacka de bibliotekarier vi fått möjlighet 

att intervjua, vilka bidragit med värdefull information. I vårt framtida yrke som speciallärare 

kommer vi att ha nytta av den kunskap vi fått ta del av. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att öka kunskapen om och ta del av de läsfrämjande insatser riktat mot barn 

och unga som görs från skol- och folkbibliotekens sida för att förhindra lästapp, en tillbakagång i 

läsutvecklingen som sker på grund av ett längre uppehåll från skolan (Hattie, 2012). För att ta reda 

på mer om detta genomförde vi ett antal semistrukturerade intervjuer med bibliotekarier. 

 

Våra frågeställningar är utifrån detta följande: 

Vilka läsfrämjande insatser görs från bibliotekens sida under lov? 

Hur når man ut med de läsfrämjande insatserna till sina målgrupper? 

Vilka möjligheter samt utmaningar finns för bibliotekens samarbete med skola, fritidshem, 

idrottsföreningar och andra aktörer vad det gäller läsfrämjande insatser på lov? 

 

Studiens resultat visar att bibliotekarierna i vår undersökning menar att alla barn och ungdomar 

har med rätt stöd och stimulans förutsättningar att bli fullgoda läsare. Med hjälp av läsande 

förebilder skapas vägar till läsning. En hemmiljö där barnet kommer i kontakt med böcker och får 

lyssna till högläsning ger en indikation på en framtida läsare. Samtliga bibliotekarier är eniga om att 

det är betydelsefull att skapa goda relationer med barnen och att de känner sig välkomna i 

biblioteksrummet som en samlingsplats. De är överens om att högläsning i alla former, är 

betydelsefullt för att inspirera elever till läsning. Det finns en gemensam önskan att utveckla ett 

större samarbete med olika aktörer under sommarlovet och man har flera förslag på olika 

läsfrämjande aktiviteter som skulle kunna vara lämpliga. 

 

I dag genomförs i Sverige flera lässtimulerande projekt av olika aktörer, men det saknas ofta en 

samordning och utvärdering av dessa. Genom ett utvecklat och varaktigt samarbete mellan 

skolbibliotekarier, barnbibliotekarier och fritidshemmen under loven skulle lästappet kunna minska 

och socioekonomiska skillnader utjämnas. 
 
 
Nyckelord: Läsfrämjande, lästapp, literacy, läsmotivation 
  



 

 4 

 

Innehållsförteckning 

Förord ....................................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 3 

Bakgrund .................................................................................................................................................. 6 

Forskningsöversikt ................................................................................................................................ 11 

Läsfrämjande insatser ur ett internationellt perspektiv ............................................................... 12 

Läsfrämjande insatser ur ett svenskt perspektiv ...................................................................... 14 

Sammanfattning av tidigare forskning ........................................................................................... 18 

Syfte och forskningsfrågor ................................................................................................................... 22 

Metod ...................................................................................................................................................... 22 

Genomförande .................................................................................................................................. 23 

Arbetsfördelning ............................................................................................................................... 25 

Innehållsanalys som metod ............................................................................................................. 26 

Etiskt hänsynstagande ...................................................................................................................... 29 

Resultat och analys ................................................................................................................................ 29 

Vägar till att bli läsare ....................................................................................................................... 30 

Diskussion .............................................................................................................................................. 42 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................ 42 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 46 

Konklusion ............................................................................................................................................. 47 

Fortsatt forskning ................................................................................................................................. 48 

Referenslista ........................................................................................................................................... 49 

Bilagor Bilaga 1. Informations- och samtyckesbrev ........................................................................ 53 

Bilaga 2. Blankett för samtycke ...................................................................................................... 54 

Blankett för samtycke till deltagande i studien Läsfrämjande insatser för barn och unga på lov ......... 54 

Bilaga 3. Läsfrämjande insatser ur ett sociokulturellt literacyperspektiv .................................. 55 

 

 



 

 5 

Inledning 
 

Barns attityder till läsning, deras läsvanor och i vilka sammanhang de läser har studerats av många 

forskare i flera olika sammanhang. Detta är ett spännande forskningsfält på ständigt framväxt. I 

vårt arbete som lärare har vi reflekterat över att fler och fler elever tycks ha tappat i sin läsförmåga 

och i sitt läsintresse. Vi har funderat på vilka bakomliggande orsaker som kan finnas till detta som 

benämns lästapp och vilka insatser som skulle kunna motverka den nedåtgående trend som flera 

forskare pekat på. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv blev det av den anledningen intressant att 

fördjupa sig inom området. Detta fick oss även att sommaren 2018 uppmärksamma ett betänkande 

från Läsdelegationen, Barn och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället, Statens offentliga 

utredningar (SOU 2018:57). 

 År 2016 tog regeringen beslut om att tillsätta en läsdelegation som skulle göra en 

sammanställning av de insatser som görs i och utanför skolan, utifrån satsningen ” Hela Sverige 

läser med barnen” med inriktning på kultur, föreningsliv och skola. Syftet med uppdraget var att 

skapa rättvisare förutsättningar för barn och ungdomar mellan 0 – 18 år när det handlar om en god 

läsförmåga och läsupplevelser som är lustfyllda. De förklarade när det handlar om läsningen på lov, 

att de läsfrämjande insatserna fokuserar på att ge fler möjligheter till lustfylld läsning och att fånga 

upp barn som har en tendens att halka efter med läsningen när det handlar om en längre lovperiod. 

Vidare skriver man att det finns flera aktörer som sysslar med läsfrämjande verksamheter under 

skoltid och lov, men att dessa kontinuerligt behöver söka nya anslag för sin verksamhet. Detta 

arbete är både tidskrävande, kortsiktigt och ovisst arbete. Delegationen föreslår därför att en 

försöksverksamhet ska inrättas, vars ansvar är att dela ut ett årligt anslag till flera olika aktörer för 

läsfrämjande insatser under lov.  

Genom forskning gällande läsfrämjande insatser och skol- och barnbibliotekariers syn på 

området skapar vi oss en tydligare bild av kunskapsläget. I vår studie väljer vi att sätta fokus på de 

lässtimulerande insatser som görs för barn och unga under lov för att motverka risken för bakslag 

med läsningen under längre ledigheter. Detta benämns inom forskningen som ett lästapp. Den 

engelska motsvarigheten betecknas summer reading loss och är internationellt ett etablerat begrepp. 

Som speciallärare ligger det i vårt intresse att ha kunskap om de insatser som visat sig främja barn 

och ungas läsning. I synnerhet de faktorer som visat sig vara framgångsrika när det gäller elever 

med läs- och skrivsvårigheter, samt barn från sociokulturellt lässvaga miljöer (Taube, 2007).  Att ge 

alla barn likvärdiga förutsättningar att bli fullgoda läsare och ges möjlighet till lustfyllda 

läsupplevelser, anser vi är en av våra viktigaste uppgifter som speciallärare. Det är viktigt att vara 

medveten om att barns läsutveckling kan vara ansträngande och att det kan krävas hårt arbete, tid 

och engagemang för att träna upp sin läshastighet. Många barn och unga har under skolåret 

utvecklat sin avkodning, sin läsförmåga och sin läsförståelse med hjälp av vuxenstöd, lässtrategier, 

böcker och digitala medier. En längre lovperiod kan ge en betydande tillbakagång av barnets 

läsförmåga. De redan lässvaga eleverna är ofta de som tappar mest i sina förvärvade kunskaper 
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(Hattie, 2012). Att som speciallärare arbeta kompensatoriskt och skapa goda förutsättningar för 

elevers lärande är en betydelsefull uppgift. Genom ökad förståelse och kunskap om de läsfrämjande 

insatserna som kan göras för barn och unga på lov vill vi med vår undersökning bidra till att öka 

forskningsfältet och sprida kunskap om lästappet. Vår studie motiveras av det faktum att det idag 

saknas svenska etablerade sommarläsningsprogram och forskning inom detta område.  

Bakgrund 

Thavenius (1999) skriver att undervisningen under 1800-talet till övervägande del bestod av läsning. 

Barnen lärde sig läsa med hjälp av bokstavstavlor, katekesen och psalmboken. Syftet med läsningen 

var att självständigt kunna läsa de religiösa texterna. Läsning och böcker hade då en väldigt liten 

betydelse för de unga. Någon läsning på fritiden för nöjes skull förekom inte. De hämtade i stället 

sina kunskaper och erfarenheter ur det vardagliga livet. Redan i den första folkskolestadgan från 

1842 förordade dock statsmakten att socknarna skulle etablera bibliotek för att hjälpa ungdomarna 

hitta lämpliga böcker och bibehålla kunskapen, efter att de avslutat sin sexåriga skolgång. 

Skolbibliotekens föregångare, dåtidens sockenbibliotek var lokaliserade i skolorna och skulle skötas 

av läraren (Limberg & Hampson Lundh, 2013). 1919 avskaffades katekesläsningen och fokus sattes 

på barnet. Under 1900-talets början utvecklade biblioteken arbetsmetoder för lässtimulerande 

arbete, så som sagostunder, bokklubbar och bokprat som fortfarande används idag. I och med Lgr 

62 uppmärksammades också upplevelseläsning under lärarens direkta ledning (Thavenius, 1999). 

På 60- och 70-talet vidareutvecklades även barnbiblioteken runt om i Sverige och verksamheten 

förändrades från att ha haft boken i fokus till att i sitt arbete alltmer utgå från kulturprogram och 

olika typer av nya medier (Rydsjö & Elf 2007). Det skapades specifika barnbibliotekarietjänster 

med syfte att arbeta uppsökande och utåtriktat med läsfrämjande metoder. Under 2000-talet 

började även miljön på biblioteken anpassas alltmer efter barnens behov (Andersson, 2015). 

 

Utanför skolan är fortfarande biblioteken de enskilt viktigaste aktörerna i det läsfrämjande 

arbetet. Det finns många gemensamma nämnare mellan skolbibliotek och barn- och 

ungdomsbibliotek. Båda ska till exempel vara en resurs för lärande, men de har till viss del olika 

uppdrag. Folkbiblioteken är skapade för att för att möta barn och ungas lust till information, nöje 

och underhållning, medan skolbiblioteken har starka kopplingar till skolans styrdokument och 

uppdrag (Rydsjö et al. 2007). Enligt svensk lagstiftning ska samtliga barn och ungdomar ha rätt och 

möjlighet till kulturupplevelser. Genom FN:s barnkonvention (Unicef, 2014) poängteras barns rätt 

till delaktighet med fokus på ungas perspektiv. I Bibliotekslagen (1996) fastställdes det att alla 

medborgare ska ha tillgång till folkbibliotek, därtill ska särskild uppmärksamhet ägnas åt barn och 

unga för att genom skilda medier stimulera till läsning. Begreppet lustläsning definieras ofta som 

läsning som förekommer av egen fri vilja, för att uppnå tillfredställelse och nöje. Inom 

internationell forskning förekommer reading for pleasure för motsvarande begrepp, då man syftar 
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till den frivilliga läsningen. Gambrell (2011) pekar på att en stor del av dagens elever inte läser texter 

för njutning och underhållning. Om de ej är motiverade till att läsa riskerar eleverna att inte nå sin 

fulla literacitetspotential. Hon föreslår därför ett antal aktiviteter som kan leda till att barn och unga 

kan bli mer motiverade och engageras i läsprocessen. Gambrell menar bland annat att eleverna ska 

erbjudas olika typer av texter, utifrån egna val med gott om tillfällen för läsning. Hon anser även 

att läsning bör ges ännu större utrymme i läroplanen. I läroplanen för grundskolan (Lgr 2011) under 

ämnet svenska står det i dag att syftet med undervisningen är att stimulera intresset hos eleverna 

till att läsa och skriva. Dessutom ska möjlighet ges för eleverna att kunna kommunicera interaktivt 

i digitala miljöer med hjälp av olika former av texter. 

Statens kulturråd sammanställde under 2014 på uppdrag av den dåvarande regeringen ett 

handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan. Deras definition av läsfrämjande 

arbete förklaras delvis som verksamhet med syfte att öppna vägar in till läsningen för de personer 

som inte läser ofta eller som har läs- och skrivsvårigheter. Kulturrådets uppdrag skulle bland annat 

ske i samråd med Statens skolverk, Kungliga biblioteket (KB), Myndigheten för tillgängliga medier 

(MTM) och folkbildningens organisationer.  I arbetet ingick att initiera läsfrämjande verksamhet, 

samt att fördela medel till läsfrämjande projekt runt om i landet. Läsdelegationen (2018) har i sitt 

betänkande kartlagt och följt utvecklingen i Sverige inom det läsfrämjande området.  Barn och 

ungas läsning- ett ansvar för hela samhället (Statens offentliga utredningar SOU 2018:57) I skriften 

var syftet att medverka till att ge barn och ungdomar mer rättvisa möjligheter till en bra läsförmåga 

och läsupplevelser som är lustfyllda. I sitt arbete granskade man de goda läsfrämjande insatser som 

görs i samhället för att stärka barns och ungas läsning, man identifierade även ett antal 

utvecklingsområden.  

 

Barn och ungas läsning är en fråga för hela samhället. Det är därför betydelsefullt att man både 

i och utanför skolan tillsammans arbetar läsfrämjande. Den som besitter förmågan att läsa kommer 

inte automatiskt ägna sig åt läsning. För fortsatt läsnings krävs inre- och ytter läsmotivation. Den 

inre motivationen ger uttryck för att läsa något man är intresserad av för sin egen skull. Medan den 

yttre motivationen bygger på läsning i form av krav eller formuleringar för att leva upp till 

föräldrars, lärares och andra vuxnas förväntningar. Delegationens förbättringsförslag gäller alla 

barn och unga oavsett förutsättningar och behov. Läsdelegationen sammanställde bland annat 

information när det gällde läsning i hemmet, förskola, skola, skolbibliotek, bibliotek, fritidshem 

och läsning under lov. Fritidshemmen visade sig ha bra förutsättningar att stimulera den fria 

kravlösa läsningen. Detta kan även skapa en naturlig länk mellan läsningen på fritids och fritiden. 

 När det handlade om läsning på lov konstaterar man att ledigheten utgör en möjlighet till att 

satsa på läslust och läsförmåga hos barn och unga och att det finns läsfrämjande aktörer som gör 

uppskattade kvalitativa insatser. Dock behöver barn och ungas läsning bli en självklar del av deras 

fritidssysselsättning. Skolan har dessutom ett kompensatoriskt ansvar för att överbrygga 

socioekonomiska förutsättningar hos elever och genom att samarbeta med bibliotek och 
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marknadsföra sommarläsningsprogram kan man minska dessa klyftor. Man slår i utredningen fast 

att möjligheten till att läsa och skriva är grundläggande färdigheter som är avgörande för hur en 

elev klarar sig i övriga skolämnen, men även för det fortsatta yrkeslivet och engagemang i samhället. 

De konstaterar att läsintresset hos barn och unga har avtagit och att läsförståelsen försämrats. 

 Genom ett gemensamt samhälleligt ansvar kan man stärka olika vägar till de läsfrämjande 

insatser som bidrar till läsande medborgare. Dessa insatser behöver utvärderas och detta är ett delat 

ansvar på nationell, regional och kommunal nivå. Delegationen föreslår ett Läsråd vars uppdrag 

skall vara att samordna och samla olika aktörer och satsningar inom skola, bibliotek, kultur, 

civilsamhälle, näringsliv och folkbildning när det handlar om barns och ungas läsning i skolan och 

på fritiden. Detta Läsråd skulle kunna vara en väg att förtydliga och utvärdera det gemensamma 

ansvaret för barn och ungas läsning. De föreslås följa upp förslag och bedömningar som 

Läsdelegationen presenterat. Ytterligare ett förslag är att skapa långsiktiga och varaktiga former för 

finansieringen av de läsfrämjande insatserna.  

 

Det är av stor vikt att tidigt identifiera barn med läs- och skrivsvårigheter, vilket också ligger i 

linje med de nya bestämmelserna i skollagen (2010:800) från 1 juli 2019 gällande tidiga stödinsatser. 

Läsning är där av central betydelse. Både i skolan och på fritiden spelar läsförmågan en viktig roll. 

Kulturrådets uppdrag handlade om läsfrämjande insatser under fritiden, men det råder vissa 

svårigheter i att helt skilja mellan läsfrämjande i och utanför skolan, då detta är en angelägenhet 

och ett ansvar för hela samhället. Läsning kan uppfattas på många skilda sätt och beror på i vilken 

kontext läsaren befinner sig. Ålder, tidigare erfarenhet och den närmsta omgivningens inställning 

till böcker har alla en påverkan till hur barn uppfattar processen läsning. Läsfärdigheten hos barn 

och unga har under de senaste åren försämrats och stora skillnader i läsvanor finns därutöver mellan 

olika socioekonomiska grupper. PIRLS (Progress in International Reading Literacy) har vid flera 

tillfällen kartlagt svenska elevers läsvanor och intresse för läsning, resultaten visade på en gradvis 

nedgång. Detsamma åskådliggörs i PISA (Programme for International Student Assessment). Dock 

visar det senaste redovisade resultatet på en viss positiv uppgång (PIRLS, 2015), (PISA, 2016). 

   

Då sommarlovet startar tar det strukturerade lärandet ofta ett tvärt slut, många barn och unga 

börjar då tappa både vad det gäller lässtrategier, kunskaper och utvecklade förmågor. Forskning 

har visat att detta framför allt gäller elevernas läsförmåga. Hårdast drabbade är de barn som vistas 

i en fattig läsmiljö och de som har ett hem med en svag läskultur, med brist på kunskap gällande 

vikten av läsning (Gambrell, 2011). En stor grupp av våra barn och unga utsätts varje år för ett 

lästapp under sommarlovet. De barn som visat sig tappa mest när det gäller läsningen är de redan 

svaga eleverna (Allington & McGill-Franzen, 2003). Det kunskapsbortfall som sker under 

sommaren är heller inte likvärdigt bland barnen. Många barn i medelklassfamiljer ökar under 

sommarlovet sin läsförmåga, medan barn från låginkomstfamiljer kan visa på ett stort lästapp 

(Taube, 2007). Hattie (2012) fastslog i sin forskning att varje sommar görs våra elever till föremål 
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för ett avbrott i det formella lärandet. Ett uppehåll som i sin tur påverkar det vidare lärandet för de 

barn som under lovet inte möter annan stimulans av sina förmågor och kunskaper. Ett barn som 

inte stimuleras under sommarlovet backar så väl i sina förmågor som kunskaper menar han, varav 

många av dem är barn som redan sedan tidigare kämpar med sin läsförmåga. Enligt (Alexander, 

Entwisle & Olson 2007) är effekten av lästappet och barns olika möjlighet till stimulans under lovet 

en av orsakerna till det växande gapet i kunskaper mellan barn med olika socioekonomisk 

bakgrund. Barn och unga som under sommarlovet utsätts för upprepade lästapp under sin skoltid 

kan i slutänden uppleva en tillbakagång överlag som påverkar deras självbild (Taube, 2007).  

Kulturrådet lyfter i sin forskning de internationella sommarläsningsprogrammen och dess 

positiva effekter när det handlar om självförtroende, läslust, läsvanor och besök på bibliotek. En 

utgångspunkt för att utvecklas till en god läsare är att ha tillgång till varierande texter och böcker 

som fångar och väcker intresse för läsning. Här har biblioteken en betydelsefull roll i att vara den 

plats dit många barn och ungdomar söker sig på sin lediga tid (Hedemark 2011). I exempelvis det 

brittiska programmet Summer Reading Challenge (Mc Kenna, 2001) visade det sig vara 

betydelsefullt att skolor, bibliotek och lokala myndigheter samarbetade. Utöver detta menade man 

att skolan i större utsträckning skulle kunna knyta an sommarläsningens böcker med höstterminen 

läsning av texter och därigenom skapa ett tydligt sammanhang.   

Medvetenheten runt barns och ungas läsning har ökat de senaste åren och har även blivit en 

politisk prioriterad fråga.  Flera större insatser har genomförts både inom och utanför skolans 

område. En av dem är Läslyftet – en fortbildning i läs- och skrivutveckling för lärare, förskollärare 

och skolbibliotekarier som genomförts av Skolverket i samråd med Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har därutöver fått i uppdrag att 

aktivt öka och utveckla tillgången av information och litteratur för individer med 

funktionsnedsättning. Ett flertal betydelsefulla ideella insatser från läsfrämjande organisationer och 

stiftelser har också varit viktiga i sammanhanget, En läsande klass – en insamlingsstiftelse som haft 

ett femårigt projekt för att öka svenska barn och ungdomars läsförmåga, Legi Lexi – en icke-

vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig läsa ordentligt under lågstadiet i svenska 

skolan, Svenska Barnboksakademin – en ideell förening som har till uppgift att främja god barn- 

och ungdomslitteratur och verka opinionsbildande, Sommarboken – biblioteksprojekt som sätter 

fokus på lustläsning som inte är bunden till prestation, Berättarministeriet - en icke-vinstdrivande 

stiftelse som driver utbildningscenter för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, En 

bok för alla – ett bokförlag som driver läsfrämjande arbete för att öka läsandet bland läsovana 

grupper samt främjar bra litteratur och  Läsrörelsen  – en ideell förening som med sponsorers hjälp 

driver läskampanjer och program riktade mot barn och unga.  

 

Hösten 1998 inledde Läsrörelsen, Svenska McDonald’s och Munkedals pappersbruk en 

diskussion om de gemensamt skulle kunna stimulera barns läsande utifrån mottot ”Ge ditt barn ett 

språk”. Detta resulterade drygt två år senare i att 1,2 miljoner barn- och bilderböcker ingick i Happy 
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Meal på McDonald’s alla restauranger under fyra veckor i januari och februari 2001. Denna insats 

för att öka barns läsande var en i raden av läsfrämjande aktiviteter som ingick i Läsrörelsen vid 

starten 2000/2001. Insatsen följdes av ytterligare två kampanjperioder under 2002 och 2003. Sedan 

2004 har barn- och bilderböcker funnits i Happy Meal under en månad varje höst. 2010 utvidgades 

satsningen till hela Norden. Böckerna har valts ut av barnboksexperten Marianne von Baumgarten-

Lindberg som sitter i Läsrörelsens styrelse. I norden har hittills 21,9 miljoner böcker delats ut, varav 

15 miljoner i Sverige. Från 1 januari 2019 erbjuds en bok till alla Happy Meal, året om. Var åttonde 

vecka släpps två nya böcker. Tanken med Bok Happy Meal är att så många barn som möjligt ska 

kunna upptäcka läsning. I samband med Läslovet 2018 gav Läsrörelsen ut den specialskrivna boken 

Bråkiga Bokstäver. En bok som handlar om en pojke som har svårt att lära sig läsa. Syftet var att 

öka förståelsen för hur det är att leva med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter.  

Läsrörelsen startade även 2015 nätverket Läslov med fokus på höstlovet, vecka 44.  Detta är ett 

brett läsfrämjande samarbete mellan elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, 

idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett växande nätverk med 

i dag drygt 80 medlemmar. Tanken var att betona vikten av läsning även under lov och inspirera 

barn och unga till lusten att läsa. I statsminister Stefan Löfvens sommartal i augusti 2016 byggde 

han vidare på Läsrörelsens idé och förankrade namnbytet. Regeringen avsatte i sin 

budgetproposition 2016/2017 ett ekonomiskt stöd med inriktning på att utveckla läsfrämjande 

under lov genom att stötta Läsrörelsen i sitt arbete. I Sverige har språket och läsningen fått en allt 

större betydelse. Nätverket Läslov menar att läsningen ska bygga på ett frivilligt deltagande, vara 

lustfyllt samt även betona berättandet och skrivandet. Aktiviteterna ska kunna erbjudas på skilda 

platser i många olika former. 

 

Statens kulturråd har också i sitt uppdrag påbörjat flera insatser för att få barn och unga att läsa 

mer. En av dessa är Bokstart som avser att tidigt stärka små barns språkutveckling. Paus – du och 

en bok är en läsfrämjande satsning för att få fler idrottande ungdomar att läsa böcker på sin fritid. 

De har även tillsatt en läsambassadör som verkar för att öka barns och ungas läslust. Världens 

största barn- och ungdomslitteraturpris, Litteraturpriset till Astrid Lindgren minne med en 

prissumma på 5 miljoner kronor delas ut av Statens kulturråd varje år för att stimulera och öka 

intresset för barn- och ungdomslitteraturen. 

Bibliotekslagen (2013) och Biblioteksplanen för Uppsala kommun (2018) har ett gemensamt 

uppdrag. Verksamheten ska inrikta sig på lust att lära och ge stimulans till läsning och skapande. I 

detta arbete kompletterar man förskolan och skolans uppdrag med att lära barn och unga att läsa. 

Fokus läggs på att utveckla detta samarbete och att nå eleverna på deras fritid, samt att erbjuda dem 

texter anpassade efter deras förutsättningar och behov. I mars 2019 presenterades ett förslag till en 

ny nationell biblioteksstrategi med syfte att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet. 

Man menar att bibliotekens roll för den fria läsningen hos barn bör förstärkas. En vision är att 

finnas till för alla med inriktning på varje persons förutsättningar och behov.  
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Från och med läsåret 2016/2017 fördelas dessutom ett statsbidrag från Skolverket till 

skolhuvudmännen för personalförstärkningar i skolbibliotek på samtliga stadier. Målet med 

satsningen var att stödja och främja skolans undervisning, elevernas läsning och 

informationssökning samt möjligheten till stimulans av elevernas självvalda fria läsning. Det vilar 

alltså ett gemensamt ansvar på hela samhället att synliggöra och förstärka barn och ungas 

läsförmåga. Biblioteken har en viktig roll när det gäller läsfrämjande insatser och deras möjlighet 

till empowerment, det vill säga en form av egenmakt, en fristående kraft med potential att kunna 

utvecklas. I samarbete med bibliotekarier skulle speciallärare och andra pedagoger ha möjligheter 

att överbrygga och förhindra ett lästapp hos barn och unga under lov.  

Forskningsöversikt 

I detta avsnitt redovisar vi våra sökningar efter tidigare forskning inom området läsfrämjande 

insatser under lov. Vår forskning presenteras under två huvudrubriker: Läsfrämjande insatser ur 

ett internationellt perspektiv och läsfrämjande insatser ur ett svenskt perspektiv. Under det svenska 

rubriken redovisas först vetenskapligt granskad litteratur och därefter övrig forskning på statligt 

uppdrag inom området. Utifrån det valda intresseområdet använde vi sökorden summer reading, 

promot, loss, gap, setback och slide. Bryman (2018) kallar dem för nyckelord, det vill säga ord som 

kan öppna upp vägar in i sökmotorn. Vi kompletterade några av våra sökord med trunkering för 

att öka antalet träffar inom området, dvs. kortade av orden för att kunna variera ändelserna och 

vidga sökfältet. Vi sökte i databaserna SwePub, ERIC (Education Resources Information Center), 

Libris, Education Source, Google Scholar samt Ulrich web. Genom att intensifiera vår sökning 

mot bibliotekarier fick vi tips om att även söka i bibliotekets databas LISA (Libary and Information 

Science Abstracts). Utifrån våra sökningar upptäckte vi att det var relativt svårt att hitta passande 

forskning inom Sverige som var peer reviewed (en process där ämnesexperter granskar 

vetenskapliga texter innan de godkänns för publicering), vilket även Bryman (2018) ibland menar 

kan vara en svårighet inom forskningen. En ytterligare framgångsrik sökväg till tidigare forskning 

var att utgå via referenser kopplade till studierna. Detta brukar benämnas snöbollsurval 

(Denscombe, 2017). På detta sätt upptäckte vi fler granskade avhandlingar och studier gällande 

läsfrämjande insatser.  

   

Vi fann ett stort antal internationella vetenskapliga artiklar som innehöll forskningsresultat från 

både skolor och bibliotek i England och USA. De hade inriktning mot läsfrämjande insatser i olika 

former under lov. Förklaringen till skillnaden kan vara att det i dessa länder är vanligare att 

organiserade läsprogram erbjuds elever under lov. I Sverige har forskningen när det gäller 

läsfrämjande insatser istället ofta varit knutna till olika typer av tillfälliga projekt som exempelvis 

har finansierats av statliga bidrag. De forskningsresultat som baserats på dessa har sedan bland 

annat publicerats via olika statligt organ som till exempel Kulturrådet, Läsdelegationen, Kultur i 
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Väst, Regionbibliotek Stockholm och Svensk biblioteksförening. Dessa studier har ej genomgått 

en granskning på liknande forskningsnivå, men de har presenterats i vetenskapliga sammanhang 

och är skrivna av forskare aktiva inom det området. Utifrån denna ståndpunkt ansåg vi att även 

dessa var relevanta för vår studie. Vi har valt att förtydliga forskningsbakgrundens källor i 

tabellform här nedan. Tabellen är indelad i två fält, varav det ena redovisar den vetenskapliga 

forskningen (peer – reviewed) och den andra övrig forskning inom det läsfrämjande området.  

Litteraturöversikt – tidigare forskning  

 

Vetenskaplig forskning (peer reviewed) Övrig forskning 

Becnel et al. Andersson 

Bowers et al. Eurydice 

Colwell et al. Gallagher 

Compton-Lilly Hedmark 

Johnston et al. Lindsköld 

Jönsson Tengberg & Olin - Scheller 

Karlsson et al.  

Lu et al.  

Manderstedt et al.  

Pagan  

Rydsjö et al.  

Sandin  

Sandström Kjellin  

Schmidt  

Taylor et al.  

 

Läsfrämjande insatser ur ett internationellt perspektiv 

Summer Reading Programs  

I detta stycke presenterar vi olika former av Summer Reading Programs, dess syfte, genomförande 

och resultat. 

 

De internationella rapporterna av Compton-Lilly, Caloia, Quast & McCann (2016), Pagan & 

Sénéchal (2014), Johnston, Riley, Ryan & Kelly-Vance (2014), Lu & Gordon (2008), Taylor & Hicks 

(2006) och Becnel, Moeller & Matzen (2017) hade alla ett syfte kopplat till Summer Reading 

Programs i någon form. Intentionerna handlade om att utforska effektiviteten, förbättra 

läskunnigheten och minimera ”summer setback”. De syftade också till att utöka deltagande från 
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traditionellt underrepresenterade grupper och att upptäcka metoder som offentliga bibliotek kunde 

använda för att förbättra sina program. Under två av programmen Compton-Lilly et al. (2016) och 

Pagan et al.(2014) skickades böcker hem till barnen under lovet, efter att man genom prov och 

frågeformulär i skolan hittat en passande läsnivå. Den ena föräldragruppen fick även delta i en 

utbildning när det gällde modellering av läsning.  

Resultaten visade på att skicka hem böcker är ett viktigt sätt att öppna dörrar och etablera 

relationer när det gäller läsning. De visade även på höga nivåer av föräldradeltagande, vilket skapade 

goda relationer till föräldrarna som i sin tur gynnade arbetet under resten av skolåret. Föräldrar 

fungerade som bra modellbilder efter egen utbildning. Det var likaså viktigare att hitta texter som 

barnen tyckte om än att skicka hem ett stort antal böcker. Tillgången av lämpliga böcker 

maximerade föräldrarnas roll att effektivt hjälpa till att förbättra läskunnigheten. Summer Reading 

Programs resultat visade att deltagarna fick en bättre läsförmåga och ett ökat ordförråd. I Johnston 

et al. (2014) utgick forskningen från lästester i skolan. Resultatet visade att programmet bidrog till 

att motverka en tillbakagång i läsförmågan, vilket man kunde se hos icke-deltagarna. Ökningen av 

läsförmågan hade sannolikt delvis berott på att man i läsningen utgått från deltagarnas olika 

intressen. Programmet innehöll även spel, fritid och utomhusaktiviteter. Detta eftersom forskarna 

ansåg att det var viktigt att eleverna hade kul medan de tränade läsning. Bencel et al. (2017) använde 

sig i sin studie av fokusgrupper, som stöd i forskningen hade de bibliotekarier.  

Resultat visade att belöningar nämns både av deltagare och icke-deltagare som en faktor som 

kunde motivera till läsning. Båda grupperna ansåg även att det var viktigt att få välja böcker fritt 

efter intresse. Lu et al.(2008) hade som mål att undersöka läsvanor och attityder till läsning hos 

tonåringar under sommarlovet. De kom i sin undersökning fram till att fria val av böcker, via 

skolbiblioteken berikade elevernas läsning. Dessutom visade resultaten att lågpresterande elever 

kunde koppla sina egna erfarenheter till de lästa böckerna. Taylor et al. (2006) sökte visa på 

skillnader hos elever som deltog i Summer reading challenge, gentemot elever som inte gjorde det, 

då de återvände till skolan på hösten.  

Deras forskningsresultat pekade mot att barn som deltog i studien läste fler böcker och mer 

varierande sorters texter. De var dessutom säkrare i sin läsning, än barn som inte deltog, samt valde 

böcker mer självständigt och upplevde läsutmaningen som positiv. De projektansvariga på skolorna 

menade vidare att eleverna hade fått en mer entusiastisk inställning till läsningen, behöll sin läsnivå 

under sommaren och hade fått en ökad självsäkerhet och trygghet som läsare. Bowers & Schwarz 

(2018) undersökte om ett sommarläsningsprogram kunde hjälpa barn från hem med låg 

socioekonomisk status, att inte tappa läsfärdigheter under sommarlovet. Deras resultat visade att 

alla deltagarna under projektet, hade utvecklat sina förmågor i muntligt och skriftligt berättande. 

Det innebar att även elever som hade sämre förutsättningar socioekonomiskt klarade sig bra, vilket 

screeningtester kunde fastställa genom att mäta läs-och skrivnivåer hos eleverna före och efter 

lovet. 
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Literacypraktiker online 

I detta avsnitt redogör vi för läsning och bokrecensioner online.  

 

När det gäller studierna av Colwell, Woodward & Hutchison (2018) och Manderstedt & Palo (2017) 

hade de båda haft ett syfte kopplat till bokrecensioner online. Deras respektive syfte var att utforska 

ungdomars frivilliga deltagande i bokklubbar online under sommaren samt att utifrån unga läsares 

bokrecensioner online beskriva och problematisera vad som hände när en genre, som de unga 

kände till från skolans kontext publicerades på fritiden. Resultaten pekade på att bokrecensioner 

online innehöll ett formellt språk. Frågor utifrån texterna ställdes för att framkalla personliga svar 

och kontakter. De digitala verktygen främjade läsning och litterärt engagemang hos läsarna. De 

yngsta läsarnas onlinerecensioner överensstämde väl med skolgenren bokrecension, trots att de var 

skrivna på fritiden. De innehöll personer, handling och ett betyg på boken. I de äldre barnens 

recensioner framträdde dock ett lite annat mönster. Fortfarande fanns personer och handling med, 

men här fick även värderingar ett stort utrymme. Ungdomar online tilltalade ofta läsaren direkt i 

sina recensioner.  

Läsfrämjande insatser ur ett svenskt perspektiv 

 

Relationen läsning – skola – hemmet 

I denna text beskrivs hur man från skolans sida kan arbeta läsfrämjande. 

 

Syftet med Schmidt (2013) avhandling Att bli en sån´ som läser - Barns menings- och identitetsskapande 

genom texter var att kartlägga och synliggöra de texter barn möter och använde i sin vardag och de 

textorienterade aktiviteter som skedde kring dem. Syftet var även att undersöka de villkor och 

möjligheter som de textorienterade aktiviteterna innebar i relation till de deltagande barnens 

menings- och identitetsskapande samt till deras skriftspråkliga lärande. Resultatet visade att digitala 

och multimodala texter som barn mötte på skärmen hade en stark attraktions- och dragningskraft. 

Det visade också att identitetsskapande genom texter, där textens avtryck synliggjordes, var 

avgörande för om barn skulle läsa och vilja fortsätta läsa. Utbildning i läsning bör därför skapas via 

möjligheter för barn att utveckla och bygga vidare på sina tidigare kronologiska minnen av böcker, 

filmer, dataspel och chattande på nätet. Då kan barnet se sig själv som en som läser, granskar och 

förändrar texter. Genom att utveckla barn till att bli literacypraktiker stärker man deras syn på sig 

själva som skriftspråkande individer i sin egen miljö.  

 

I Jönssons (2007) avhandling Litteraturarbetarens möjligheter - En studie av barns läsning i årskurs F-3 

bygger syftet på att få kunskap om möjligheter och begränsningar i användningen av några av de 

litteraturpedagogiska redskap som ingår i litteraturarbetet i årskurs F–3, samt att undersöka 

förutsättningarna för elevers byggande av föreställningsvärldar under läsarbetet. Studien avsåg 
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också att ge en bild av yngre elevers läsning av skönlitteratur i skolan. Fokus låg på läsning och den 

sociokulturella process den ingår i. Resultatet visade att elever som var goda lyssnare vid högläsning 

ofta skapade föreställningsvärldar för att försöka förstå olika texter. I förståelsearbetet använde 

barnen sina erfarenheter uttryckta som språk, bilder, upplevelser och känslor, och texten gav dem 

nya perspektiv på den egna världen. De lyssnade och förstod med hela kroppen. Läsning och lek 

sattes i förbindelse och kopplades samman. Utifrån ett ökat fokus på högläsning kan man inspirera 

barn till att bygga föreställningsvärldar med hjälp av alla sina sinnen.  

 

I avhandlingen Läsutveckling ett helhetsperspektiv av Sandström Kjellin (2002) riktar författaren sitt 

fokus mot de yngre eleverna i skolan. I sin fallstudie valde hon ut barn som var starka respektive 

svaga läsare i årskurs 1-2. Delar av det resultat hon presenterade i sin studie visade att det finns 

förväntningar från skolan på att hemmet ska vara delaktigt i barnets läsinlärning. Det här kan få en 

avgörande betydelse för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. I och med dessa förväntningar 

tar inte alltid skolan sitt fulla ansvar utan lägger istället en del av detta på föräldrarna. Det är viktigt 

att alla som arbetar med barn och ungdomar är medvetna om vikten av att kompensera för elevers 

skilda socioekonomiska förutsättningar. 

 

Bibliotek – fritid 

I nedanstående del återges lässatsningar från bibliotekens sida. 

 

Två studier lägger fokus på svenska barnbibliotek och bibliotekariers syn på sitt arbete är antologin 

Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld av Rydsjö, Hultgren & Limberg (2010) 

som syftade till att redovisa olika författares syn på forskning som inriktar sig på barnbibliotek. En 

av frågorna författarna ställde sig var vad man kan se för teman och mönster för att utveckla 

barnbiblioteksverksamheten. Delar av resultatet visade på att barnbiblioteken i Sverige har en stark 

koppling till andra verksamheter som t.ex. skolor och därigenom kan man samarbeta för att möta 

barns behov av att vara, lära och göra. Forskarna skrev även om barnbibliotekens identitet som ett 

empowerment, en egenmakt att möta barn genom utformningen av miljön, valet av tjänster och 

resurser.  

 

Den andra studien är skriven av Karlsson & Steen (2006) Lust och lärande i läsfrämjandet – 

Pedagogiska perspektiv på bibliotekarierollen och metoderna bokprat, boksamtal och 

Sommarboken. Där sökte forskarna bland annat svaret på frågan, hur bibliotekarier skapar och 

utvecklar läsfrämjande metoder i sitt arbete med barn och ungdomar. De aktiviteter de använde sig 

av bokprat, Sommarboken, boksamtal, intervjuer och observationer. Ett resultat författarna lyfte 

fram var möjligheten för bibliotekarier att i boksamtal tillsammans med barnen skapa förståelse 

och kunskap om de man läst. I Sverige har barnbiblioteken en tydlig profil med ett flertal 

möjligheter att inspirera barn och unga till läsning.  
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I Andersson (2015) kunskapsöversikt Med läsning som mål - Om metoder och forskning på det 

läsfrämjande området fastslår man att Sverige tycks sakna en förenande nationell aktör som 

koordinerar och följer upp landets läsfrämjande insatser utanför skolan. Detta leder till att 

värdefullt erfarenhetsutbyte uteblir, eftersom den största delen av det läsfrämjande arbetet idag 

utövas lokalt. Kulturrådet sammanställde därför på regeringens uppdrag under 2014 ett svenskt 

handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan, i samarbete med Skolverket, 

Kungliga biblioteket (KB), folkbildningens organisationer samt Myndigheten för tillgängliga medier 

(MTM). Det har resulterat i insamling och spridning av goda tillvägagångsätt samt utvärdering och 

forskning för att öka nivån inom det läsfrämjande området. En slutsats var att fri läsning har visat 

sig ge gynnsamma effekter som kan bidra till en ökad skriv- och läskapacitet samt ett bättre 

självförtroende som läsare. Forskning visade även att tillgången på böcker i hemmet var nära 

kopplade till läsande barn (Eurydice, 2011). Att befinna sig i en miljö där läsningen har ett stort 

värde kan ge barnet en positiv inställning till böcker. Det kan alltså finnas bakomliggande 

socioekonomiska förklaringar till vilka som blir goda läsare.  

Andersson (2015) förordar i studien nio allmänna rekommendationer för läsfrämjande insatser.  

 

Dessa är följande: 

• Starta tidigt med lässtimulans och poängtera vikten av högläsning 

• Stärk möjligheten till texter i olika typer av medium  

• Underlätta möjligheten till gemensam läsning 

• Betona vikten av varierande förebilder 

• Lägg fokus på det fria valet av texter  

• Lyft skilda gruppers personliga läsintressen 

• Skapa program för läsning under sommarlovet i samverkan med bibliotek och skola 

• Ställ upp explicita, möjliga mål och bedöm resultatet  

• Upptäck barn och unga i behov av extra stimulans för att förhindra påverkan av 

Matteuseffekten  

 

Begreppet Matteuseffekten bygger på ett citat från Matteusevangeliet i Bibeln ”Var och en som 

har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.” 

(Taube, 2007 s.89) Begreppet syftar till att den som redan har något t.ex. god läsförmåga blir 

gynnad, medan den som inte har något blir missgynnad. Starka läsare blir ännu bättre, medan de 

svaga läsarna, utvecklas i långsammare takt och glappet mellan dem ökar.  

 

Barn berättar är en rapport från Svensk Biblioteksförening skriven av Hedmark (2011). Studiens 

syfte är att med utgångspunkt i barns egna påståenden undersöka deras erfarenheter av läslust, 

läsning och berättelser i förhållande till bibliotekens verksamhet. Studien avser inte bara läsning i 
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tryckta böcker, utan även läsning av faktaböcker, olika slags tidningar, användningen av digitala 

medier, Internet, ljudböcker samt tv- och dataspel. I rapporten utgår man ifrån att barn nyttjar olika 

digitala medier betydligt mer än tidigare och i och med det har också den tidigare 

medieanvändningen och läsvanorna ändrats. De läser idag på andra sätt och av andra orsaker än 

vad de tidigare gjort. Därför är det av stor vikt att söka kännedom om olika tillvägagångssätt för 

ökad läsförmåga mot bakgrund av de svenska barnens försämrade läsutveckling. Rapportens 

resultat visade även att barn gynnas av anknytning till deras egna erfarenheter och textvärldar, 

följaktligen behöver arbete runt läsningen anpassas till rådande omständigheter. Tre olika 

förhållningssätt till läsning kunde urskiljas bland barnen: den lustfyllda läsningen – läsning upplevs som 

lustfylld och ses som en egen aktivitet, läsning som tvång – läsning ses som ett nödvändigt ont och 

upplevs som påtvingad av lärare eller föräldrar och den instrumentella läsningen – inställningen till 

läsning är likgiltig, vare sig trist eller speciellt rolig, utan ses här som något nyttigt (Hedmark 2011 

sid. 46 – 47).  

 

Studien Barnbibliotek och lässtimulans – Delaktighet, förhållningssätt, samarbetet av Sandin (2011) har 

som syfte att urskilja tendenser och teman och utifrån relevant forskning belysa och analysera 

faktorer som påverkar det lässtimulerande arbetet. Sandin (2011) menar att i Sverige styrs 

bibliotekens verksamhet av projekt vars funktion är att omsätta politiska mål och legitimera sin 

egen verksamhet. I studien blev fyra olika motiv synliga till varför lässtimulerande projekt påbörjas. 

Läsprojekt kan startas för att bidra till kunskapsutveckling och möta omvärldsförändringar, för att 

pröva nya arbetsmetoder, ge möjlighet att utveckla samarbete samt fungera fortbildande. 

Utgångsmotiven överlappar ofta varandra under projektens gång (Sandin 2011 sid. 114). 

Utmaningen för biblioteken blir i sin tur att designa läsprojekt där intentionerna är tydliga för både 

barn, ungdomar och vuxna som ska delta. Olika förhållningssätt och arbetsmetoder ska motiveras, 

man bör bortse från värderingar för eller emot olika förhållningssätt och i stället synliggöra 

bakomliggande faktorer och tankar. Med ett alltför begränsat fokus på tryckt litteratur riskerar 

dessutom biblioteken att inte möta alla barns behov. De behöver i framtiden fungera som en arena 

med tillgång till olika medier för att kunna vidareutveckla det lässtimulerande arbetet. Genom att 

parallellt från bibliotekens sida inleda samarbete med andra professioner kan man tillföra nya 

kompetenser och resurser till den egna verksamheten, samtidigt som den egna yrkesrollen 

synliggörs. I dagsläget menar Sandin (2011) att skolor ofta erbjuds att delta i projekt som redan är 

planerade och klara, vilket kan göra att man inte utnyttjar olika professioners kunskaper. Utifrån 

ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarier skulle man kunna ta vara på varandras 

kompetenser och sträva mot ett gemensamt mål.  Bibliotekariernas kompetens är avgörande för 

barn – och ungdomsbibliotekens utveckling när det gäller arbetsmetoder och verksamheter. 

Därutöver kan den läsfrämjande forskningen bidra till nya kunskaper inom området (Sandin, 2011).  
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Sommarboken av Lindsköld (2015) är en rapport utgiven som ett följeforskningsuppdrag av 

Bibliotekshögskolan i Borås. Läsprojektet startades av Kultur i Väst och hade som syfte att 

uppmuntra barn till att läsa, utan några krav från bibliotekens sida. Målet var att skapa 

förutsättningar för barn i ålder 8-12 år att lustläsa under sommarlovet samt skapa möjligheter till 

att samtala kring böcker och läsning. I sin analys kom man fram till att sommarboken uppfattades 

positivt av de barn som intervjuades. De såg träffarna som en klubb där man kunde ge boktips och 

få sådana av andra barn och bibliotekarier. Barnen skilde på Sommarboken och den mer styrda 

läsningen i skolan och den egna läsningen i hemma. Det man önskade mer av var flera träffar, andra 

typer av aktiviteter och att bibliotekarien skulle ha högläsning. Studien har identifierat följande 

utvecklingsområden inom läsning: en styrka i läsfrämjande utan motprestation, fysiska träffar i 

biblioteksrummet, kvantitativa mått av alla typer bör undvikas - läsning och litteratursamtal har ett 

värde i sig själv (Lindsköld, 2015 sid.42). Friheten att få göra egna val utifrån intresse främjar 

läsningen framför allt när det gäller barn som har det svårare i skolan.  

 

I Tengberg & Olin-Scheller (2015) Svensk forskning om läsning och läsundervisning pekar man på att 

det i grundskolans styrdokument inte ges utrymme för den betydelsefulla lusten kopplat till 

läsutveckling och läsning. Detta innebär en förskjutning från tidigare styrdokument i ämnet svenska 

där läslusten var kopplat till fantasi och skapande och hade ett stort egenvärde. Författarna skriver 

vidare att det är betydelsefullt att söka väcka elevers läslust och att man på olika sätt kan göra detta 

till exempel genom att arbeta med teman (Gallagher 2009). Genom att använda sig av olika genrer, 

dramatiseringar, bilder, skrivande och musik kan man inspirera elever och ge dem möjlighet att 

uppleva texter på många sätt med stöd av flera sinnen. Man visar på flera framgångsrika projekt 

där bibliotek bjudit in elever till meningsskapande läslustprojekt. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammantaget visade tidigare forskning att undervisning i läsning skapas bäst via möjligheten att 

bygga vidare på egna tidigare erfarenheter av böcker, filmer, tv-spel och chattande på internet. Vid 

högläsning bygger aktiva lyssnare ofta föreställningsvärldar för att förstå och skapa mening i texten. 

Läsning och lek kan med fördel kombineras. Barn ska uppleva att det är kul att läsa. Böcker ska 

väljas fritt utifrån intresse, det anser både läsare och icke-läsare. Belöningar nämns även av både 

grupperna som en faktor som kan motivera dem till mer läsning. Digitala verktyg främjar läsning 

och litterärt engagemang hos såväl barn som ungdomar. En svensk och två internationella studier 

visade på att barns bokrecensioner som skrivs på fritiden nästan alltid följer samma mönster som 

de bokrecensioner de får lära sig att skriva i skolan. Detta gäller även de som skrivs online. Språket 

som används i recensionerna är mestadels formellt.  

 

Flera av studierna uppvisade att Summer Reading Programs ger goda resultat när det gäller att 

motverka en tillbakagång av läsningen under sommarlovet. De ökade även elevernas läsförmåga 
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och ordförråd. Forskningen visade också att det fanns flera olika typer av Summer Reading 

Programs. De där barnen/ungdomarna själv anmälde intresse, de där föräldrarna erbjöds en plats 

för sitt barn och de som föräldrar tog eget initiativ att söka till. Resultaten belyste tillika att 

föräldradeltagande gav positiva effekter när det gäller barns förbättrade läskunnighet. Föräldrar 

kunde fungera som bra modellbilder för läsning efter att de själva fått utbildning. Goda 

föräldrarelationer som skapades under sommarläsningen gynnade dessutom arbetet under resten 

av skolåret. Det bör tilläggas att det ibland kunde förkomma krav från skolan på lässtöd i hemmet, 

som alla föräldrar inte hade möjlighet att uppfylla. Några av studierna belyste därutöver satsningen 

att skicka hem böcker till barn under sommaren. Detta både uppmuntrade och underlättade 

läsandet för flera av dessa grupper. Tillgången av lämpliga böcker maximerade föräldrarnas roll att 

effektivt hjälpa till att förbättra läskunnigheten. Forskningen synliggjorde även möjligheten för 

läraren att påverka och inspirera elevers läsande av skönlitteratur.   

 

Biblioteksstudierna visade att barnbiblioteken har en stark koppling till andra verksamheter som 

till exempel skolor och därigenom kan man samarbeta för att möta barns behov av att vara, lära 

och göra. Forskarna pekade även på barnbibliotekens empowerment, att möta barn genom 

utformningen av miljön, valet av tjänster och resurser.  Ett resultat som lyftes fram var möjligheter 

för bibliotekarier att i boksamtal tillsammans med barnen skapa förståelse och kunskap om det 

man läst. När det gällde läsfrämjande åtgärder kunde bibliotekarierna profession stärkas och deras 

viktiga uppdrag göras tydligare genom en ökad medvetenhet. 

Barn och ungas läsning är en fråga för hela samhället. Möjligheten att läsa och skriva är 

grundläggande färdigheter som är avgörande för hur en elev klarar sig i övriga skolämnen, men 

även för det fortsatta yrkeslivet och engagemang i samhället. Det är därför betydelsefullt att man 

både i och utanför skolan tillsammans arbetar läsfrämjande. Den fria läsningen har gynnsamma 

effekter på barn och unga när det gäller läs-och skrivkapacitet, samt att ge ett bättre självförtroende 

som läsare. Ett sätt att väcka elevers läslust kan vara att arbeta med hjälp av olika teman. Att 

dessutom befinna sig i en miljö där läsningen har ett stort värde kan ge barn en positiv inställning 

till böcker. Det kan alltså finnas bakomliggande sociokulturella förklaringar till vilka som blir goda 

läsare. Skolan har därigenom ett kompensatoriskt ansvar att överbrygga de skillnader som kan 

finnas mellan eleverna. Genom att samarbeta med bibliotek och marknadsföra 

sommarläsningsprogram kan man minska klyftorna och stärka samtliga elever.  

Barn och unga läser idag på många olika sätt och av andra anledningar än vad man tidigare gjort. 

Därför är det betydelsefull att ta reda på mer om olika alternativ för en ökad läsförmåga mot 

bakgrund av de svenska elevernas nedåtgående läsutveckling. Beroende på barns respektive 

förhållningssätt behöver eventuella läshinder undanröjas och biblioteken har en oersättlig funktion 

att fylla vid sidan av skolans ordinarie läsundervisning. Lärarnas kunskap om litteratur är ibland 

bristfällig och här finns kompetens att hämta hos bibliotekarierna. Biblioteken behöver i framtiden 

fungera som en arena med tillgång till olika medier för att kunna vidareutveckla det lässtimulerande 
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arbetet. Genom att parallellt från bibliotekens sida inleda samarbete med andra professioner kan 

man tillföra nya kompetenser och resurser till den egna verksamheten, samtidigt som den egna 

yrkesrollen synliggörs. Utifrån ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarier skulle man även 

kunna ta vara på varandras kompetenser och sträva mot ett gemensamt mål. 

Efter vår kartläggning av den tidigare forskningen tar vi med oss vetskapen om att barn och 

ungas förhållningssätt till läsning och läsförmåga förändras över tid och rum beroende på 

läsaktivitet, krav och förutsättningar. I vår forskningsöversikt visar det sig att det i Sverige tycks 

saknas kunskap och vetenskaplig forskning om läsfrämjande insatser för att motverka ett lästapp 

under lov. Denna slutsats leder oss vidare i arbetet med vår studie.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

I vår studie har vi använt oss av den sociokulturella teorin med inriktning mot literacy forskningen 

och New Literacy Studies. Begreppet Literacy – omfattar alla de situationer och aktiviteter i vilka vi 

ingår i som ger oss mening och förståelse för texter. Barton (2007) förklarar begreppet literacy som 

färdigheter barn möter tidigt och blir delaktiga i. En form av skriftspråkande praktiker som tar sig 

olika uttryck i form av lyssnande, talande, läsande och skrivande vilket påverkar vårt sätt att tänka 

och hela vår identitetsutveckling. New Literacy Studies är en vidareutveckling och en bredare tanke 

runt vad dagens literacy omfattar. Det handlar om många olika former av multimodala färdigheter 

till exempel digitala kompetenser, filmer, bilder tecken och olika typer av texter.  

Ur det sociokulturella perspektivet och den literacyteoretiska ramen har vi skapat en förståelse 

för de läsfrämjande insatserna som görs i och utanför skolan. Det läsfrämjande området vi valde 

att fokusera vår studie på, gällande insatser under lov passande väl in på detta teoretiska synsätt. 

Den sociokulturella teorins grunder utvecklades av den ryske forskaren Vygotskys på 60-talet. Han 

menade att sociala och kulturella förändringar i samhället påverkar människan. Barn och ungdomar 

utvecklas inte bara biologiskt utan även i sitt samspel med andra och genom sina handlingar 

(Nilholm 2018). Vygotsky ansåg också att människans utveckling och lärande blir verklighet genom 

social interaktion och nyttjande av redskap. Kulturella redskap och i det avseende människan 

använder dessa, har en viktig roll i det sociokulturella perspektivet (Wertsch, 1998; Säljö, 2005). 

Dessa verktyg kan vara fysiska, som till exempel penna eller laptop, alternativt mentala som det 

talade och skrivna språket. De kulturella redskapen är i sin tur produkter utformade för att uppnå 

bestämda syften, i vilka tidigare erfarenheter, insikter och kunskaper finns sparade (Skoog, 2012).  

Enligt Säljö (2005) är språket och dess kategorier den sociokulturella teorins viktigaste redskap för 

att förstå och förklara vår omvärld. Språkförmågan föds vi alla med, men det fodras inlärning av 

betydelsen för att tolka de språkliga begreppen och kategorierna som används i de social och 

kulturella kontexterna. Säljö (2014) menar även att allt lärande befinner sig i ett sammanhang och 

får i detta sin betydelse. Skolan är ett tydligt exempel på en sådan miljö som styrs av regler för 

tolkningar av budskap.  
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Sedd ur en sociokulturell synvinkel skapar människan mening genom sina språkliga samt övriga 

meningsbärande handlingar. Att förstå hur människor lär sig hänger nära samman med i vilket 

sammanhang de befinner sig. Detta synsätt är intimt kopplat till en del av den sociokulturella teorin 

som kallas literacy. Inom detta forskningsfält betonas människors skriftspråkande ur ett socialt och 

kontextuellt perspektiv. Detta synsätt skiljer sig från övrig läs-och skrivforskning som lägger större 

fokus på den enskilde individen (Skoog, 2012). Den senaste tidens läsforskning har till vissa delar 

inspirerats av New Literacy Studies, NLS och har med forskare som Street (2003), Gee (2002) och 

Barton (2007) dessutom betonat literaciteten i ett sociokulturellt sammanhang, samt läsningens 

betydelsefulla sociala praktik.  

Barn och unga använder idag skriftspråket på skilda sätt med varierande avsikter i flera olika 

sammanhang, både hemma, i skolan och på fritiden. Alla situationer där skriftspråkande aktiviteter 

förekommer och praktiseras är exempel på literacy events. Dessa events påverkas av den 

sociokulturella miljö barnet befinner sig i. Genom literacyforskningen intresserar man sig för 

situationer där läsande och skrivande utspelar sig och som i sin tur medverkar till att ge uttryck för 

hur texter läses, framställs och förstås (Skoog, 2012). New literacy teorier innebär ett nytt sätt att 

se på lärandet. Barn möter nya och annorlunda former av textlandskap däribland de av multimodal 

karaktär. Detta innebär andra sätt att tänka och bearbeta kunskap på. Det kan även medföra en 

vidgad syn på skriftspråkandet med en inbyggd diskurskompetens. Det teoretiska och metodiska 

perspektivet är dock ännu inte fullt utvecklat. De nya literacitetsaktiviteterna är i högre grad 

användarcentrerade än den ursprungliga formen av literacy (Andersson, 2018). Dagens barn och 

ungdomar behöver verksamheter som omfattar skriftspråkande vid olika tillfällen där flera typer 

verktyg är sammanlänkande. Detta är en form av literacypraktik som vi alla behöver i ett 

demokratiskt samhälle.  

Skoog (2012) skriver i sin studie att uppmärksamheten när det gäller den sociokulturellt 

orienterade literacyforskningen bygger på avsikten med skriftspråkets roll, nyttjande och funktion. 

Detta både vad det avser ett samhälleligt, ett institutionellt och ett personligt plan. Skoog (2012) 

anser dessutom att begreppet literacy har kommit att vidgas till att numera omfatta även det talade 

språket med dess kommunikativa sammanhang och inte bara läsande som tidigare. Med hjälp av 

de språkliga redskapen texter, samtal och bilder kan barn – och ungdomars literacyutveckling ta sin 

teoretiska utgångspunkt i meningsskapande aktiviteter och samtidigt ge dem tillfälle att utvecklas i 

samspel med andra. Genom vår inriktning mot literacy som teori ger det oss en förståelse för vad 

läsning innebär, med utgångspunkt i läs- och skriftspråkande aktiviteter och de miljöer barn och 

unga befinner sig i. Utifrån detta perspektiv är det intressant att undersöka vad bibliotekarier gör 

för att motverka lästapp hos barn med olika socioekonomiska förutsättningar. 

. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att öka kunskapen om och ta del av de läsfrämjande insatser riktat mot barn 

och unga som görs från skol- och folkbibliotekens sida för att förhindra lästapp.  

 

Våra frågeställningar är utifrån detta följande: 

Vilka läsfrämjande insatser görs från bibliotekens sida under lov? 

Hur når man ut med de läsfrämjande insatserna till sina målgrupper? 

Vilka möjligheter samt utmaningar finns för bibliotekens samarbete med skola, fritidshem, 

idrottsföreningar och andra aktörer vad det gäller läsfrämjande insatser på lov? 

Metod 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är vetenskaplig forskning ett betydande inslag i dagens samhälle. I 

flera kontexter betonas värdet av ny kunskap. Eftersom vi utgår ifrån en sociokulturell förståelse 

av literacy har vi valt att använda intervju som forskningsmetod. Vi vill genom denna metodologi 

studera och generera kunskap om hur skol- och barnbibliotekarier resonerar och reflekterar över 

läsfrämjande insatser. I den sociala världen är intervjuer i olika former frekvent förekommande och 

att utgå från människors vardagspraktiker är ofta ett signum för dem. De situationer där 

samtalsintervjuer fungerar extra bra som metod menar Esaiasson et al. (2017) är de där 

forskarkollektivet inte har så betydande kunskaper eller då vi vill att resultatet ska berätta något om 

den uppfattning människor ger till skilda företeelser. Forskaren ska försöka förstå världen som 

informanterna själva upplever den.  

Enligt Denscombe (2017) är det lämpligt att använda sig av intervjun vid mindre 

forskningsprojekt som ska undersöka vad människor har för åsikter i olika frågor, ge en förståelse 

för hur komplicerade system fungerar och få fram information av viktiga nyckelpersoner på en viss 

plats. Forskningsintervjuer omfattas av en rad implicita antaganden om situationer som inte 

förknippas med en allmän konversation. Då personer samtycker till att medverka i en 

forskningsintervju, så uppfattar de att de är delaktiga i ett formellt forskningsprojekt. Det tillhör 

dock god praxis att få detta skriftligt noterat, t.ex. genom ett samtyckesformulär. Intervjudata 

samlas som regel in vid en träff eller en rad träffar, mestadels har dessa träffar bestämts i förväg. 

Forskaren ställer frågor inom ett specifikt område där informanten uppfattas som extra kunnig.  

En ofta använd typ av intervju är den personliga intervjun, som medför ett möte mellan en 

forskare och en informant. Dessa intervjuer är dessutom förhållandevis enkla att organisera. 

Bryman (2016) menar att forskningsintervjun utgör ett viktigt tillvägagångssätt för datainsamling i 

både kvantitativ och kvalitativ forskning. Samhällsforskare föredrar enligt honom i de flesta fall 

strukturerade intervjuer eftersom formen underlättar både själva frågandet, men sedan även 

registreringen och kategoriseringen av svaren (Bryman, 2016, sid. 257).  
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Vi valde en semistrukturerad intervju där frågorna är formulerade på förhand, men ger möjlighet 

till att skapa uppföljande och specificerande frågor under tiden. Genom att använda sig av en 

semistrukturerad intervju ställer intervjuaren frågor till respondenten med utgångspunkt i 

fastställda frågeställningar. På så vis blir kontexten den samma för alla intervjuer och 

respondenterna möter frågor av samma slag. Syftet med en strukturerad intervju är att försäkra sig 

om att svaren kan sammanställas på ett jämförbart sätt. Vi valde att intervjua personer med 

arbetsuppgifter knutna till läsfrämjande uppgifter riktade mot barn och unga. Genom intervjuer av 

skol- och barnbibliotekarier var vår tanke att belysa området gällande bibliotekens verksamhet. 

Genom intervjupersonernas utsagor skapade vi oss en tydligare bild av deras tankar om sitt arbete 

och åsikter om sitt uppdrag. 

Forskningsdesignen utgör ramarna för hur man vetenskapligt använder sig av en metod men 

även hur man analyserar sitt insamlade material Bryman (2016). Enligt Esaiasson et al. (2017) består 

en samtalsintervjun av en rad frågor som ordnas efter olika teman. Vid utformandet av intervjun 

är det viktigt att tänka på både form och innehåll. Med hjälp av innehåll sammanbinder man 

undersökningens problemställning och genom form skapas en gynnsam situation där samtalet hålls 

levande och sporrar informanten att delge sina kunskaper. Intervjuer inleds gärna med så kallade 

uppvärmningsfrågor, för att skapa god atmosfär och kontakt. Därefter kommer de tematiska 

frågorna. Detta är de frågor som står i centrum för undersökningen. Dessa följs sedan av 

uppföljningsfrågor som sammanbinder till de tematiska frågorna för att få fram innehållsrikare svar. 

Forskaren kan även i slutet av intervjun ställa direkta frågor om sådant som ännu inte kommit upp 

som är av intresse.  

En bra intervju utgörs av korta intervjufrågor och långa intervjusvar. Det är viktigt att vara 

medveten om att det föreligger obalans i maktstrukturen vid genomförandet av en 

forskningsintervju. I vårt fall genomfördes intervjuerna på respektive intervjupersons arbetsplats, 

vilket skapade en mer avslappad och trygg situation för bibliotekarierna. Genom att tydliggöra våra 

roller, forskare respektive expert inom det läsfrämjande området strävade vi efter en balans i 

maktförhållandet sinsemellan. Via förberedande samtal gjordes även intervjupersonerna bekanta 

med frågeställningarna och intervjusituationen. Forskaren besitter rätten till tolkningen, men 

intervjupersonen kan på skilda sätt försöka ta kontroll över intervjun, alternativt ge det svar 

forskaren förväntas vilja höra (Fejes & Thornberg, 2017). Genom att forskaren ofta själv väljer 

ämne, så kan denne ta sig rätten att styra samtalet på bekostnad av intervjupersonens möjligheter 

till påverkan (Kvale, 2007).  

Genomförande 

Samtalsintervjuer är användbara när man vill åskådliggöra ett visst fenomen. Denna metod passar 

bra när forskaren vill belysa ett antal personers vardagserfarenheter och hur de ser på ett visst 

fenomen. Att få inblick i informanters livsvärldar, sätta sig in i och dessutom tolka och synliggöra 

dessa blir forskarens uppgift. Genom att samtalsintervjuer är nära knutna till det vardagliga samtalet 
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är det viktigt att göra informanterna medvetna om att de ingår i en vetenskaplig studie, men att de 

när som helst kan få avbryta sin delaktighet i denna. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

(2017) föreslår tre generella råd i urvalsprocessen när man ska välja ut respondenter. För det första 

är det lämpligt att de intervjuade är okända för forskaren, för det andra att intervjua ett mindre 

antal personer och för det tredje att informanterna har en objektiv syn inom sitt område (Esaiasson 

et al., 2017). 

För att hitta personer med rätt kompetens att intervjua och som stöd i vårt fortsatta arbete 

vände vi oss till Uppsala Stadsbibliotek. På biblioteket träffade vi en barnbibliotekarie som hade 

det sammankallande ansvaret för den arbetsgrupp som finns för Bibliotek Uppsalas 

barnbibliotekarier. Esaiasson et al. (2017) menar vidare att det är av vikt inför intervjun att finna 

en ostörd plats där informanten känner sig så bekväm som möjligt. Av bibliotekarien fick vi tips 

på personer vi kunde kontakta, samt information om barn – och ungdomsbibliotekets 

verksamhetsinriktning. Vi utökade dessutom vårt sökfält till att även omfatta skolbibliotekarier för 

att bredda studiens urval och omfång. I denna studie är informanterna begränsade till tio personer, 

varav sex är barnbibliotekarier och fyra är skolbibliotekarier. Fördelningen av intervjuerna mellan 

oss blev sex respektive fyra.  

Antalet intervjupersoner baserade vi på möjligheten att få tillgång till och kunna bearbeta en väl 

avvägd mängd insamlad data. Intervjuer är genomförda på folk- och skolbibliotek i Uppsala 

kommun. Vi avsatte totalt ca: 45 – 60 min per intervju på respektive arbetsplats i en avskild och 

lugn miljö. Intervjuerna som vi genomförde spelades in för att därefter transkriberas. Den 

efterföljande transkriberingsprocessen är en del av informationsbearbetningen som kan hjälpa 

forskaren att dra slutsatser och urskilja specifika områden. Den gör att man kan få syn på olika drag 

och intressanta områden i texten. Bryman (2016) menar att transkriberingen av den inspelade 

intervjun hjälper forskaren att minnas och underlättar bearbetningen av det insamlade materialet. 

Den bidrar också till ökade möjligheter för en mer exakt analys av stoffet. 

 

Frågorna i vår intervjuguide är framtagna med förankring i tidigare forskning. Dessa är följande: 

 

1) Vad tror du är avgörande för om ett barn/ungdom blir en läsare eller inte? 

2) Vilken roll tror du biblioteket har i det här? 

3) Vilka läsfrämjande insatser görs från bibliotekets sida under lov? 

4) Upplever du att man kan bli en fullgod läsare oavsett bakgrund med hjälp av rätt 

läsfrämjande insats och stimulans? 

5) Har ni någon speciell tanke runt hur ni kan hjälpa barn med lässvårigheter? 

6) På vilka olika sätt når ni barn och ungdomar? 

7) Hur tror du att dessa insatser kan främja och stimulera läsningen för barn och ungdomar? 

8) Har ni något samarbete med skolan inför längre lov? 
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9) Vad tror du skulle kunna vara en bra samarbetsform mellan bibliotek och andra aktörer för 

att motverka ”lästappet” under lov? 

10) Finns det något mer du vill tillägga? 

 

Barn och unga läser idag på andra sätt och av andra orsaker än vad de tidigare gjort. Därför är det 

viktigt att söka kännedom om skilda sätt att öka läsförmågan mot bakgrund av de svenska elevernas 

försämrade läsutveckling. Att befinna sig i en miljö där läsning har ett stort värde kan ge barn och 

ungdomar en positiv inställning till böcker, vilket även delvis kan kopplas till bakomliggande 

socioekonomiska förutsättning. Genom ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarier finns 

möjligheter att ta tillvara varandras kompetenser för att överbrygga och kompensera för elevers 

olika förutsättningar. Den fria läsningen har gynnsamma effekter på barn och unga när det gäller 

läs- och skrivkapacitet. Biblioteken har en oersättlig funktion att fylla parallellt med skolans övriga 

läsundervisning. Det är betydelsefullt att man både i och utanför skolan gemensamt arbetar 

läsfrämjande. Genom att fler aktörer samverkar med bibliotek och marknadsför 

sommarläsningsaktiviteter skulle man kunna minska klyftorna och stärka samtliga elevers 

läsförmåga.  

Arbetsfördelning  

Arbetet i vår studie har varit en dynamisk process, som har gått från helheten till delarna och bestått 

av både gemensamt arbete och individuella uppgifter. Arbetsfördelning är ett koncept för utjämnad 

arbetsbelastning. För att underlätta forskningsuppdraget när det gäller till exempel tid och 

belastning, kan det vara lämpligt att redan tidigt göra en fördelning av arbetsområdena. 

Arbetsfördelning och delaktighet kan öka effektiviteten och spara på resurserna. I vårt fall har vi 

utfört varsin enskild pilotstudie med inriktning mot läsfrämjande insatser under lov. Vi har även 

genomfört, transkriberat och primärt analyserat samtliga intervjuer enskilt för att urskilja tydliga 

drag och möjliga teman. I anslutning till detta har vi tillsammans skapat ett tabellverktyg för att 

synliggöra kategoriska drag som bildat teman med underteman. Dessa har därefter länkats till 

barnbibliotekariernas respektive skolbibliotekariernas utsagor. Kopplat till den redovisade tabellen 

presenteras en sammanfattning av resultatet i form av en löpande text. 

När det gäller litteraturstudierna har vi fördelat texterna jämnt emellan oss. I det enskilda arbetet 

har vi sedan bearbetat dem och därefter sammanställt dessa gemensamt till tydliga enheter i relation 

till våra frågeställningar. Litteraturstudierna redovisas i tabellform för att tydliggöra typ av källa och 

forskningsbakgrund. Genom att utgå från enskilda delar som sammanfogats till en tydligare 

helhetsbild har vi tillsammans fått stöd och vägledning i processarbetet 
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Innehållsanalys som metod 

Vi har i vår studie valt att utgå från en innehållsanalys. Innehållsanalysen har en lång historia. Redan 

på 1700-talet gjordes en väldokumenterad innehållsanalys på en svensk samling av 90 psalmer 

genom att räkna dess religiösa symboler. Under senare delen av 1900-talet skapade därefter tevens 

entré grunden till ett intresse för analys av annat än skriftlig text. Vidare har de stora mängderna 

digitaliserad text som dykt upp på 2000-talet bidragit till nya möjligheter för innehållsanalysen 

(Bergström & Boréus, 2012). Denna lämpar sig bra för att hitta mönster i insamlat material, samt 

för kategoriseringar och jämförelser. Den ger även möjligheter till bedömningar och tolkningar. 

Det är betydelsefullt att i sin bearbetning av texter ha en klart uttalad föreställning om vad man 

söker information om. Det kan handla om teman i texterna. Denna form av sökning kan liknas vid 

att finna relevanta ”nyckelord” som leder forskaren på rätt väg (Denscombe, 2018).  

Även om innehållsanalysen i första hand utnyttjas till att bearbeta tryckta texter är den 

användbar även när det handlar om transkriberande semistrukturerade intervjuer, vilket gjorde att 

den passade väl in i vår studie. Fördelen med denna metod är att den är transparent genom att man 

beskriver hur urvalet och kodningen gått till. Därigenom kan det vara möjligt att vid ett senare 

tillfälle göra en liknande studie. En möjlig nackdel med innehållsanalys kan vara att forskaren har 

gjort för stora eller felaktiga tolkningar av det insamlade materialet (Bryman, 2018).  

Vi har valt att använda oss av en konventionell induktiv ansats i vår innehållsanalys. Ett induktivt 

förhållningssätt innebär att det är empirin och inte teorin som utgör utgångspunkten i studien (Fejes 

& Thornberg, 2017). En induktiv ansats betyder att intervjutexten läses igenom flera gånger för att 

få en överblick. Därefter kodas texten genom identifierbara idéer, tankar och ställningstagande. 

Koderna organiseras och samlas sedan upp i kategorier och övergripande teman. Dessa kan även 

kopplas till teorier eller tidigare forskning. Genom att därefter göra ett schema kan analysen av 

kodningen och kategoriseringen göras transparent. I resultatdelen förtydligas och redogörs slutligen 

framkomna teman och underteman.  

 

I vårt fall resulterade sökningarna i följande sex teman med koppling till lästappet 

 

• Vägar till att bli läsare – förebilder, sociokulturell bakgrund, barn i behov av stöd 

• Samarbetsformer – skola, specialpedagogisk verksamhet, bibliotek, hemmet, fritid 

• Biblioteket som inspiration – läsfrämjande aktiviteter, miljö – relationer, fria val, läsprojekt 

• Boksamtal – högläsning, socialläsning, läsaktiviteter 

• Läsning på lov – stimulerande verksamhet under en längre ledighet 

• Framtidsvision – tankar om nya samarbetsformer med skilda aktörer gällande läsfrämjande 

insatser på lov 

 

Nedan följer en kortare sammanställning och analys av betydelsebärande delar av våra intervjuer 

kopplade till studiens syfte och frågeställningar. I tabellen presenteras utdrag ur barn- och 
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skolbibliotekarier utsagor som faller in under de sex teman som framträdde i vårt arbete med 

analysen. För en utförligare tabell av vår analys (se bilaga 3). 

 

Läsfrämjande insatser ur ett sociokulturellt literacyperspektiv 

 

Tema Barnbibliotekarie Skolbibliotekarie 

Vägar till att bli läsare- 

förebilder, socioekonomisk 

bakgrund, barn i behov av 

stöd 

alla kan bli fullgoda läsare 

tidig kontakt med böcker 

Matteuseffekten 

tillgång till böcker i hemmet 

 

ge aldrig upp - alla kan 

läsande förebilder 

påverkan från skola och 

fritidshem 

 

Samarbetsformer-  

skola – bibliotek, olika 

aktörer, verktyg 

 

 

skolan är en viktig kanal 

förändrade förutsättningar 

föräldrar, fritidshemmen och 

olika föreningar 

 

engagerade lärare och 

speciallärare 

samverkan fritids 

We–Lib och poddar 

 

Biblioteket som inspiration- 

läsfrämjande aktiviteter, miljö 

– relationer, marknadsföring 

 

trygg och inbjudande miljö 

relationsbyggande aktiviteter 

annonskampanjer 

 

 

naturlig samlingsplats 

bygga relationer 

bokpresentationer och 

bokvagnar 

 

Boksamtal-  

högläsning, social läsning, 

läsaktiviteter 

 

 

tidigare bokprat i åk 2 och 5 

bokklubbar/bokcirklar 

drop-in aktiviteter kopplat till 

högläsning 

 

bokprat i grupp 

spontana boksamtal 

högläsning för grupper 

 

 

Läsning på lov-  

läslovsprojekt, stimulerande 

verksamhet  

 

Sommar- och Vinterboken 

workshops 

bokfika med boktips 

 

sommarfritids läsaktivitet 

sommarlån 

boklådor 
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Framtidsvision-

samarbetsformer, aktörer för 

läsfrämjande verksamhet 

 

vidareutveckla samarbetet 

med idrottsklubbarna 

utökat samarbete med 

sommarfritids 

önskan om utökade resurser 

 

 

digital bokklubb under 

sommaren 

ett samarbete med 

folkbiblioteken under lov 

klassrum omvandlas till 

läsrum 

 

 

 

Det insamlade data som är kopplat till intervjuer kan vara svåra att bearbeta genom att det kan vara 

för ostrukturerat och tämligen omfattande. Dessutom handlar det om kvalitativ data och inom 

detta område finns flera olika sätt att göra sin analys. Det finns ändå strategier som är generella när 

det handlar om att få en vägledning i arbetet med att analysera det insamlade materialet. När 

forskaren definierat sitt problem, förklarar detta hypotetiskt och därefter övergår till insamling av 

data kallas det analytisk induktion. Bryman (2018) poängterar att det är nödvändigt att man i arbetet 

med kodningen av de inspelade intervjuerna börjar i tid eftersom detta är en omfattande process.  

En risk med kodning i den kvalitativa analysen kan vara att forskaren tappar det sammanhang där 

utsagan hör hemma. Risken är att den sociala kontexten går förlorad till förmån för vad som sägs. 

Det är även viktigt att inte skapa lösa fragment ur respondenternas information, så att man i det 

transkriberade materialet tappar betydelsebärande delar.  

Att skapa teman i studien hjälper forskaren att bearbeta det insamlade stoffet och kunna förstå 

detta. Analysarbetet handlar om att bearbeta det utskrivna materialet i flera omgångar och namnge 

olika betydelsefulla teman, delteman och möjliga kombinationer av koder. Här kan fokus även ligga 

på begrepp och hur dessa varieras. När det gäller teman kan det vara viktigt att förankra dessa i den 

forskningslitteratur som är kopplat till det specifika ämnet i studien. Allt för att öka transparensen 

i analysprocessen (Bryman 2018).  

Boréus & Bergström (2018) har en liknande syn på vad en innehållsanalys bör bestå av, samt 

utvecklar sitt resonemang genom vissa generella steg och begrepp. Genom en upprepad 

genomläsning ska forskaren skaffa sig kunskap om genren och dess sociala sammanhang. Ett stöd 

i analysprocessen kan även vara att tillverka ett ”kodschema”. Utifrån studiens frågeställningar 

organiseras och kodas därefter meningsbärande stycken av skilda slag. Resultatet redovisas slutligen 

genom resonemang och tolkningar kring förhållandet till forskningsfrågan. Med utgångspunkt i 

våra transkriberade intervjuer framträdde ett antal kategorier efter återkommande genomläsning av 

stoffet. Kategorierna färgkodades sedan för att underlätta analysarbetet. Dessa presenterar vi i form 

av en tabell med betydelsefulla delar av bibliotekariernas utsagor och denna återfinns i studiens 

analysdel. 

Den kvalitativa textanalysen innebär att man läser texter grundligt både när det gäller helheten, 

delarna och det sammanhang som den befinner sig i. Vissa delar av texten kan ha större betydelse 
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än andra och detta kan man genom denna metod synliggöra. Genom att analysera det lästa på olika 

sätt kan man få syn på meningsskapande processer som blir intressanta att studera vidare. 

Textanalysen innebär att forskaren återger sin tolkning, sin berättelse med stöd av de analyserade 

texterna. Som verktyg används de uppsatta frågeställningarna och lämpliga centrala begrepp 

(Esaiasson et al., 2017). 

Etiskt hänsynstagande 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) handlar forskningsetiska överväganden i hög grad om att hitta en 

skälig jämnvikt mellan olika intressen som alla är legitima. Forskningsetik innefattar frågor om 

sambandet mellan forskning och etik, samt etiska krav på forskaren och forskningens inriktning 

och utförande. Vi har i vår studie tagit stöd av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer med 

dess fyra etiska krav. Informationskravet handlar om forskarens ansvar att ge forskningspersonerna 

den nödvändiga informationen som gäller för studien, samt redogörelse för deltagandet och 

möjligheten av att när som helst avbryta sin medverkan. Inför vår studie utarbetade vi två 

blanketter. En för information (se bilaga 1) och en för medgivande (se bilaga 2). Samtyckeskravet 

syftar till att inhämta godkännande från de forskningspersoner som ska delta i studien. Vi uppfyllde 

detta krav genom att muntligt informera och därefter dela ut och samla in undertecknade blanketter 

från bibliotekarierna innan intervjuerna genomfördes. Konfidentialitetskravet avser att skydda 

uppgiftslämnarna identitet eller att kunna koppla insamlad datat till specifika individer. I vår uppsats 

har vi medvetet utelämnat data som kan härledas till namn, ålder och arbetsplats. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter man som forskare tagit del av endast får användas för det specifika 

forskningsändamålet. Allt vårt forskningsmaterial förvaras därför i lösenordskyddade datorer enligt 

Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. Vi kommer efter genomförd studie att radera all insamlad 

data gällande intervjuerna. 

Resultat och analys 

I denna del av studien presenteras resultat och analys utifrån sex teman med tillhörande 

underteman som presenterades i metoddelen: vägar till att bli läsare, samarbetsformer, biblioteket som 

inspiration, boksamtal, läsning på lov och framtidsvision. Dessa teman återkommer även som rubriker i 

diskussionsdelen. 

 

Studien syfte har varit att få en uppfattning om vilka läsfrämjande insatser som görs för barn 

och unga på lov och vilka möjligheter och utmaningar som finns för dessa. Vi valde att intervjua 

tio bibliotekarier, varav sex stycken barnbibliotekarier och fyra stycken skolbibliotekarier. Dessa är 

benämnda som barnbibliotekarie och skolbibliotekarie. Då vi konstaterar en samsyn mellan barn- 

och skolbibliotekarier i analysresultatet benämner vi dem med samlingsnamnet bibliotekarier. I 
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övrigt specificerar vi yrkeskategorierna var för sig. Vår utgångspunkt har varit att få en tydlig bild 

av intervjupersonernas syn på sitt läsfrämjande arbete och framtidsvisioner. Via citat kommer delar 

av deras utsagor att återges under respektive tema. Målet med detta tillvägagångssätt har varit att 

förtydliga och förankra våra slutsatser och öka transparensen. Slutsatserna kommer därefter att 

diskuteras vidare i diskussionsdelen.  

Vägar till att bli läsare 

Temat vägar till att bli läsare består av följande underteman: förebilder, socioekonomisk bakgrund 

och barn i behov av stöd. 

 

Förebilder 

 

Samtliga bibliotekarier menar att med rätt stöd och stimulans har alla barn och ungdomar potential 

att bli fullgoda läsare, oavsett socioekonomisk bakgrund. Genom läsande förebilder i form av 

föräldrar, lärare, bibliotekarier, kompisar och andra vuxna kan vägar skapas till att bli en läsare. Att 

som barn tidigt komma i kontakt med böcker och upplevelsen av att ha föräldrar som läser högt är 

en indikation på att man kommer att bli en läsare. God tillgång till böcker och texter av olika slag 

ger förutsättningar till läslust. Föräldrars eget intresse för läsning och det kompensatoriska stödet 

och påverkan från skolan och fritidshemmet har stor betydelse när det gäller lässtimulans. 

 

Föräldrar är kanske de bästa och stabilaste förebilderna, men andra förebilder gör absolut 

skillnad 

 

Samtliga bibliotekarie pekar på betydelsen av läsande förebilder i sin närmaste omgivning. 

 

Man ska ju aldrig ge upp! Vi som jobbar med barn måste tro att det går. Se bara på rapparen 

Petter, han lyckades till sist och är ett jättebra bevis på att inget är omöjligt. 

 

En skolbibliotekarie menar att det aldrig är försent att stimulera barn och unga till att bli läsare. 

Det kan krävas både tid, tålamod och engagemang för att hitta rätt läsnivå.  

 

Socioekonomisk bakgrund 

 

Det kan finnas outtalade socioekonomiska orsaker till vilka som blir goda läsare. Det är därför 

betydelsefullt att skolan har en medvetenhet om detta och arbetar för att minska klyftorna och 

stärka samtliga elevers läsförmåga. Bibliotekarierna var överens om den viktiga betydelsen av att 

barn och unga får en etablerad relation till böcker och kulturella upplevelser. Att skapa möten med 

olika typer av texter kan bidra till en ökad läskompetens.  
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Det är så att ju mer man läser, desto bättre läsare blir man. Blir man sugen på att läsa oavsett 

vad man har med sig hemifrån så kan man bli en bra läsare. Det handlar mer om att man 

måste hitta rätt sak att läsa vilket ger en positiv effekt 

 

Genom att kompensera för de socioekonomiska skillnaderna anser en barnbibliotekarie att det är 

viktigt att hitta passande motiverande texter som i sin tur kan ge en gynnsam läseffekt. 

 

…. satsar man på läsning så att de knäcker läskoden är mycket arbete som vi liksom tar bort 

senare i tiden, för det handlar om självkänsla och det är för mig en demokratifråga så att alla 

kan bli goda läsare 

 

Bibliotekarien ger i intervjun uttryck för att det är en demokratisk rättighet att skolan skapar 

förutsättningar för alla elever oavsett vilken socioekonomisk bakgrund man kommer ifrån. 

 

 

 

Barn i behov av stöd  

 

En större medvetenhet när det gäller Matteuseffekten kan leda till en positiv förändring när det 

gäller de svagaste läsarna. Skolan har goda förutsättningar att initiera tillfällen av regelbunden 

läsning och genom dessa skapa en gynnsam läsvana. Att som bibliotekarie förmedla läsglädje och 

stimulera till en vilja att bli läsare kan ha en avgörande betydelse.  

 

Tyst läsning på morgonen är jag väldigt kluven till, för de starka läsarna blir starkare och de 

svaga läsarna byter böcker tio gånger 

 

Den tysta läsningen i skolan är en vanligt förekommande aktivitet. En av våra skolbibliotekarier 

påtalar att denna form av läsning i inte passar de lässvaga eleverna. 

 

De barnen är också oftast mycket mer självgående, man märker att de är vana att läsa 

tillsammans. Dessa barn är mycket mer lättflörtade när det gäller boktips 

 

Barnbibliotekarien ser att lässtarka barn och ungdomar gynnas av bibliotekens aktiviteter under 

lov. Matteuseffekten visar att starka läsare blir ännu bättre, medan de svaga läsarna, utvecklas i 

långsammare takt och glappet mellan dem ökar (Taube, 2007).  
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Samarbetsformer 

 

Temat samarbetsformer består av följande underteman: skola – bibliotek, olika aktörer och verktyg. 

 

Skola – bibliotek  

 

Analysen visar att det finns en etablerad form, när det gäller bibliotekens samarbete gentemot andra 

aktörer. Framför allt har folkbiblioteken detta i sitt uppdrag. Såväl barnbibliotekarier som 

skolbibliotekarier menar dock att samarbetet styrs av ekonomiska förutsättningar, avtal och 

enskilda personer i olika verksamheter. Det finns en påtaglig oro hos flera av barnbibliotekarierna 

för att det nya avtalet riskerar att försämra samarbetet gentemot skolorna. Enligt bibliotekarierna 

är lärarens egen inställning till böcker och läsning mycket betydelsefull när det gäller att förmedla 

läsintresse och stimulera till läsning. De ser en koppling mellan läsande förbilder i föräldrar så väl 

som lärare. En skolbibliotekarie hade som rutin att regelbundet hjälpa skolans lärare med att byta 

ut och förnya böckerna i klassrumsbiblioteken.  

 

Skolan är en av de arenor vi vill in i, det är svårt att nå alla barn annars. Det som gör det 

komplicerat just nu är att det inte finns några tydliga gränser. Avtalet skulle behöva styras 

upp ovanifrån. Det kan vara svårt ibland när det är olika världar, trots att det handlar om 

samma pengar. På det stora hela tappar både vi och skolan på att det inte finns något 

samarbete 

  

Att biblioteksavtalet har förändrats, uttrycker en barnbibliotekarie som ett möjligt framtida 

samarbetsproblem. 

 

Det är positivt när lärarna som kommer är väldigt tillåtande med vad eleverna får läsa. Att 

de får läsa serier till exempel eller faktaböcker också 

 

Barnbibliotekarien värdesätter lärare som har ett vidare perspektiv på vad eleverna får läsa och låna. 

Detta menar hon är en bra inställning för att skapa läslust bland barnen. Genom att parallellt från 

bibliotekens sida inleda samarbete med andra professioner kan man tillföra nya kompetenser och 

resurser till den egna verksamheten (Sandin, 2011).  

 

Olika aktörer 

 

Barnbibliotekarierna pekar på ett flertal samarbetsprojekt som har riktat sig mot exempelvis 

idrottsklubbar, fritidshem, kyrkan och studieförbund. Genom olika sorters annonsering söker 

barnbibliotekarierna nå ut till allmänheten när det gäller varierande former av läsaktiviteter och 
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projekt. Flera av barnbibliotekarierna menar att samarbetet med olika aktörer kan vara positivt och 

att det blir mest framgångsrikt när det finns engagerade, ansvarstagande personer i dessa 

verksamheter. Skolbiblioteken arbetar å sin sida med fokus på att nå alla lärare och klasser i 

respektive skola. Detta gör man både genom uppsökande arbete och genom att var aktiv och ge 

inspiration i biblioteksrummet. I mån av tid hjälper man även föräldrar till elever som vill ha råd 

och stöd när det gäller val av böcker. 

 

Jag tänker typ idrottsföreningar är ju extremt personberoende och det är ju känsligt. Det kan 

funka jättebra ibland och ibland så funkar det inte alls och man lägger ner jättemycket jobb 

och det leder ingenvart 

 

Vi har en god relation med fritidsklubben och de brukar vara pigga på att prata för våra 

saker. Det är ofta kopplat till vem som jobbar där just då 

 

Båda dessa barnbibliotekarier framhåller att samarbete med andra aktörer kan fungera väldigt bra, 

men det är ofta beroende av vem man samarbetar med. 

 

 

Verktyg 

 

De digitala verktygen används flitigt på såväl folkbiblioteken som skolbiblioteken. En 

skolbibliotekarie berättar att eleverna lyssnar på upplästa böcker i helklass och att man till detta 

tema arbetar med bokens innehåll i flera klasser tillsammans med respektive lärare. Dessutom 

lyssnar eleverna enskilt på upplästa böcker och olika poddar på skolans I-pads. Skolbibliotekarierna 

talar även om att eleverna får information om källkritik och sociala medier och hur man kan gå till 

väga för att söka och sålla på nätet. På en skola används WeLib (We love libraries). Det är ett 

skolbibliotekssystem med en pedagogisk funktion, fokuserat på tillgänglighet och lärande. 

Bibliotekarierna menar även att den digitala plattformen Legimus är till stor hjälp för elever som 

behöver stöd i sin läsning. Bibliotekens datorer används bland annat som sökmotor både när det 

gäller skolarbete och den fria läsningen. 

 

Det är viktigt att Legimus presenteras som något positivt. Förmedla förmånen. Nu kan du 

läsa den här boken som dina klasskompisar läser 

 

Genom de anpassade digitala verktygen som används idag har skillnaderna mellan att läsa böcker 

på olika sätt minskat framhåller en barnbibliotekarie.  
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Lågstadiet kommer hit med sina fritidspedagoger i grupper och läser, lyssnar på poddar, lånar 

böcker, sitter och ritar och liksom hänger 

 

En skolbibliotekarie erbjuder eleverna Ipads för flera olika syften bland annat för att lyssna till 

vetenskapspoddar. 

 

Biblioteket som inspiration  

 

Temat biblioteket som inspiration består av följande underteman: läsfrämjande aktiviteter, miljön – 

relationer, fria val och marknadsföring. 

 

Läsfrämjande aktiviteter 

 

Barnbibliotekarierna lyfter fram att biblioteken kontinuerligt söker ekonomiska bidrag för att starta 

läsfrämjande projekt som till exempel pyssel, teknikprogram och författarbesök. Dessa har ibland 

formen av work-shops som inte alltid har ett primärt fokus på läsning utan att fånga intresset hos 

barn och unga. Detta kan i sin tur leda till att man vill läsa något som presenteras i aktiviteten. Flera 

av skolbibliotekarierna arbetar med teman inom skolans ram där litteraturen kommer in som en 

naturlig del av ämnesområdet. Dessa kan till exempel handla om samhället, djur och natur. 

 

Vi har pysselaktiviteter och annat och även om det inte är direkt läsfrämjande så bygger vi 

upp en relation till de här barnen. De får en relation till personalen, till lokalen och hela 

biblioteksrummet 

 

…man bestämmer ju lite själv vilka programpunkter man vill ha på biblioteken, även om det 

brukar vara övergripande teman 

 

Två barnbibliotekarier berättar om olika aktiviteter som folkbiblioteken erbjuder ur ett 

läsfrämjande syfte. Dessa har varit framgångsrika och även främjat kontakten med barnen.   

 

Miljön – relationer 

 

Bibliotekarierna är överens om vikten av att skapa goda relationer med barn och unga. Eleverna 

ska känna att de är välkomna i biblioteksrummet och att miljön är inbjudande och trygg. Biblioteket 

ska fungera som en naturlig samlingsplats för stimulerande läsning och vardagliga samtal. 

Folkbiblioteket har i Sverige en särställning när det gäller att bidra till läsfrämjande verksamhet och 

lust att lära. 
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Biblioteket ska vara ett ställe där barn och ungdomar ska känna sig välkomna. Jag vill gärna 

bygga en relation till eleverna så att de ska känna att de även kan komma förbi och prata och 

hänga lite. Biblioteket ska vara en naturlig samlingsplats som andra delar av skolan  

 

Man ska känna sig välkommen när man kommer in. Miljön ska var trygg och man ska inte 

känna sig otrygg och förvirrad  

 

Miljön i biblioteksrummet menar både en barnbibliotekarie och en skolbibliotekarie ska vara en 

inbjudande plats där barnen kan bygga relationer, känna sig trygga och inspirera till läsning. 

Barnbiblioteket har en identitet som empowerment, en egenmakt att möta barn genom utformningen 

av miljön, valet av tjänster och resurser. Genom ett varierat utbud av aktiviteter och en läsarvänlig 

miljö kan barn och unga entusiasmeras till textvärldar (Rydsjö et al., 2010). 

 

Fria val 

 

Att presentera böcker, skapa bokutställningar och sätta upp skyltar så att barnen lätt hittar på 

biblioteket, menar bibliotekarierna har stor betydelse. Detta kan inspirera barn och unga att till att 

själva hitta böcker och vilja läsa. Bibliotekarierna talar om att läsande kompisar kan inspirera andra 

barn till läsning av böcker. Barn som inte självmant läser behöver också få möjlighet att ta del av 

nyutkomna böcker. De kanske inte hittar något de blir sugna på att läsa varje gång, men för att bli 

en god läsare behövs en rik tillgång till böcker. 

 

Genom att hänga upp nya böcker i fönstret når man alla typer av barn, inte bara de som 

självmant söker sig till biblioteket. Aktiv skyltning på olika sätt av nya böcker runt om i 

skolan tror jag alltid kan locka till läsning 

 

Lässvaga barn som inte alltid själva söker sig till biblioteksrummet menar skolbibliotekarien kan bli 

lockade till att läsa när nya böcker visas upp.  

 

…det är kanske svårt att läsa igång boken själv, men läser någon annan högt så kan man ta 

vid själv 

 

En av skolbibliotekarierna menade även att man som vuxen kan hjälpa till med att ”läsa igång” en 

bok tillsammans med en elev. Den kan då bli stärkt i att sedan att läsa vidare själv. 

 

 

 

 



 

 36 

Marknadsföring 

 

För att marknadsföra bibliotekens aktiviteter och uppmuntra till läsning arbetar man både digitalt 

och lokalt. I och med att folkbiblioteken har ett brett uppdrag riktar man sin information till alla i 

samhället och därigenom har man möjligheten att utjämna de socioekonomiska skillnaderna. 

Genom att marknadsföra biblioteket via föräldrarna har man större möjligheter att nå fler barn. 

Detta kan ge ytterligare positiva effekter på intresset för aktiviteterna och i förlängningen även för 

läsning. 

 

Vi använder mun till mun metoden beroende på vilken ålder vi riktar oss till. Vi tar hjälp av 

våra kontaktnät, sen har vi också central marknadsföring i Uppsala Nya Tidning och på 

Kubik kultur som är en samlad kultursight och även på uppsala.com. Det verkar fungera 

bäst att göra direktreklam 

 

Emellanåt så gör vi egna Facebookinlägg och vi går in och delar i de lokala 

områdesgrupperna på Facebook. Då är det ju föräldrarna man når, men det är ganska 

tacksamt. Via föräldrarna når man ju barnen. När vi lägger ut saker på bibliotekets 

Facebooksida, så når vi folk som följer oss. De är ju själva intresserade av biblioteket. När 

vi gör inlägg i de lokala grupperna når vi alla typer av föräldrar  

 

Båda barnbibliotekariena beskriver vikten av att föra ut information om sina läsfrämjande 

aktiviteter så att så många som möjligt nås av dem oavsett socioekonomisk bakgrund.  

 

Boksamtal 

 

Temat boksamtal består av följande underteman: högläsning, social läsning och läsaktiviteter. 

 

Högläsning 

 

Bibliotekarierna är ense om att högläsning i olika former, har en stor betydelse för att inspirerar 

elever till vidare läsning. Man lägger mycket resurser på olika former av högläsning och samtal om 

böcker. Det finns förhoppningar om att fortsätta samarbetet när det handlar om bokprat och 

högläsning i samarbete med skolklasser. 

 

Genom mycket högläsning, får man till sig berättelser som man inte fixar på egen hand. 

Läser man högt får alla barn ta till sig en berättelse på samma villkor 
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Via högläsning får alla barn enligt en barnbibliotekarie samma förutsättningar att ta del av böcker. 

Detta kan bidra till att utjämna barn och ungas skilda förutsättningar. 

 

Jag har haft läsgrupper där jag läser högt med svaga elever på mellanstadiet. Jag läser och sen 

så har vi en textdiskussion kring det läsa, i ett sammanhang så vågar de ta den platsen 

 

När skolbibliotekarien talar om högläsning i mindre grupper är det möjligt att en sådan läsfrämjande 

aktivitet skulle kunna förhindra ett lästapp. Barn som är goda lyssnare vid högläsning skapar ofta 

föreställningsvärldar för att försöka förstå olika texter. I förståelsearbetet använder barnen sina 

erfarenheter uttryckta som språk, bilder, upplevelser och känslor (Jönsson, 2007). 

 

Social läsning 

 

Den sociala läsningen förekommer på samtliga bibliotek i vår studie i form av till exempel 

bokklubbar, bokprat i grupp, bokcirklar och högläsning på olika platser. Genom att ingå en grupp 

där man har möjlighet att interagera och samtala om böcker och berättelsernas innehåll, skapas 

möjligheter till läsmotivation i ett naturligt socialt sammanhang.  

 

Boken skriker inte åt eleverna om vad det är för innehåll. Många barn tittar bara på omslaget 

och öppnar boken för att kolla hur mycket text det är. Utifrån det har man sedan gjort en 

bedömning av boken. Det räcker ju inte för att få en bild av boken, men många bemödar sig 

inte mer än så vilket blir ett dilemma. Därför tror jag att bokprat är viktiga. Då har man en 

möjlighet att ge en bra sales pitch 

 

Att arbeta med bokprat menar en barnbibliotekarie kan göra att fler barn blir inspirerade av böcker 

och till att vilja läsa dessa själva. 

 

Biblioteksklubben är som en bokcirkel för barn. Det är mellanstadiebarn och vi träffas var 

fjärde vecka. Så pratar vi om en bok som alla har läst 

 

Barnbibliotekarien anser att man i bokprat har möjlighet att entusiasmera barn och unga till läsning 

och öppna upp nya världar för dem.  

 

Läsaktiviteter 

 

Skolbibliotekarierna använder sig av bokprat med hela klasser, i mindre grupper och individuellt. 

Det sker även ett kontinuerligt samarbete inom olika temaområden i samverkan med klasslärarna. 
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På folkbiblioteken satsar man på många olika former av läsaktiviteter däribland bokfika, bokcirklar, 

högläsningsklubb och bokprat.  

 

Den här terminen har vi börjat med högläsning som en valfri aktivitet på förmiddagsrasten. 

Varje månad har skolbiblioteket ett nytt teamaområde med passande böcker som presenteras 

via en provdocka med tillhörande skyltning 

…vi ska köra en deckarklubb i vår där man får lära sig om liten deckartekniker, du vet 

fingeravtryck eller lista ut vem som är mördaren… och koppla det till böcker 

 

Att fånga barns intresse genom olika former av aktiviteter menar både en skolbibliotekarie och en 

barnbibliotekarie kan vara en bra inkörsport till läsning.  

 

Läsning på lov 

 

Temat läsning på lov består av följande underteman: läslovsprojekt och stimulerande verksamhet. 

 

Läslovsprojekt 

 

Inom folkbiblioteket finns det olika etablerade läsaktiviteter som inriktar sig mot lov. Det har till 

exempel varit sommarboken, vinterboken, läsbingo, läslovsaktiviteter och olika former av work-

shops. Detta skiljer sig tydligt från skolbiblioteken som lägger stort fokus på skolans verksamhet 

och läsåret. Dock förekommer det att skolbibliotekarier väljer ut böcker till ett antal elever för 

sommarlån och till fritidshemsverksamheten för läsning över sommaren. De lässvaga eleverna kan 

därigenom få stöd och ett eventuellt lästapp kan förhindras.    

 

Jag brukar välja ut en högläsningsbok fritidshemmet läser en stund varje dag på loven 

 

För att stimulera till högläsningsstunder på fritidshemmet väljer en skolbibliotekarie ut böcker till 

pedagogerna. Många av de barn som går på sommarfritids kan stärkas av att lyssna till berättelser 

och förhoppningsvis kan även lästappet minskas.  

 

Under lovet hade vi fritidsgrupper på besök i olika omgångar. Vi arbetade med Lilla 

Skräckbiblioteket, en samling skräckberättelser för lågstadiet 

 

En skolbibliotekarie berättar om möjligheten att få möta klassiska sagofigurer som fått en 

skräckinjagande twist. Detta gjorde barnen mycket motiverande. Rödluvan hade blivit dödluvan, 

Askungen träffade en vampyrprins och Prinsessan sov på en giftig ärta. Barnen tyckte om sagorna 

och blev stimulerade till att skriva egna liknande berättelser. Till böckerna finns det läsnycklar som 
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underlättar och öppnar upp för läsande och skrivande. De kan också bidra till inspiration och 

reflekterande läsning. 

 

Stimulerande verksamhet  

 

Forskning visar att sommarläsningsprogram ger goda effekter när det gäller läsning under lov 

(Johnston et al., 2014). Barnen blev bland annat säkrare läsare, behöll sin läsnivå under sommaren 

och även elever med sämre socioekonomiska förutsättningar klarade sig bra. Inom det svenska 

biblioteksväsendet förkommer det redan idag flera olika lässtimulerande verksamheter under längre 

ledigheter. Målet med dessa aktiviteter är att skapa ett intresse för läsning i olika former hos barn 

och unga. 

 

Vi har ganska mycket aktiviteter under lov, men de är ju inte alltid direkt läsrelaterade. Vi 

arrangerar dem för att vi vill att barn ska vilja komma till oss 

 

Vi har haft lite teknikprogram och work shops, nu senast på sportlovet. På det här 

teknikprogrammet kan vi se att det inte alltid är de här stora boklånarna som dyker upp. De 

känner ändå att de har en hemvist på biblioteket och någonstans finns vi ändå i deras vardag  

 

Utgångspunkten för aktiviteterna är att de ska vara kravlösa evenemang som kan fånga upp barn 

och ungas intressen samt initiera till läslust berättar barnbibliotekarierna. Olika förhållningssätt och 

arbetsmetoder ska motiveras, man bör bortse från värderingar för eller emot olika förhållningssätt 

och i stället synliggöra bakomliggande faktorer och tankar. Med ett alltför begränsat fokus på tryckt 

litteratur riskerar dessutom biblioteken att inte möta alla barns behov (Sandin, 2011). 

 

Framtidsvision 

 

Temat framtidsvision består av följande underteman: samarbetsformer och aktörer för läsfrämjande 

verksamhet. 

 

Samarbetsformer  

 

Det finns hos bibliotekarierna en gemensam önskan om ett utvecklat samarbete med varandra 

under sommarlovet och ett antal förslag på olika former av läsfrämjande aktiviteter. Samtliga 

barnbibliotekarier har även tankar på ett utvecklat samarbete med andra aktörer på skilda platser i 

samhället. En skolbibliotekarie presenterade ett förslag till en digital bokklubb. Skolan skulle initiera 

bokklubben till eleverna och folkbiblioteket kunde i anslutning till detta ordna uppföljande faktiska 

bokträffar. På den digitala plattformen kunde eleverna sedan skriva in sina omdömen av böckerna.    
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Vi har pratat om att vi vill göra fler typer av pop-up besök och dyka upp på olika ställen. De 

barn och ungdomar som inte kommer hit kanske går förbi någon annanstans 

 

Genom att befinna sig ute i samhället och marknadsföra sin verksamhet menar en 

barnbibliotekarie, att man kan värva nya läsare och locka dem till att besöka biblioteket.  

 

Man skulle kunna ha en digital bokklubb, man skulle kunna ha böcker här som man fick ta 

med sig under sommarlovet och så fick man skriva in digitalt hur man tänkt kring boken och 

svara på frågor. Det skulle kunna bli en plattform att mötas och ett samarbete med 

folkbiblioteken 

 

Att få möjlighet till att använda digitala verktyg kopplat till bokläsning kan enligt en 

skolbibliotekarie vara ett stimulerande sätt att engagera barn och unga. De digitala verktygen och 

ungdomars frivilliga deltagande i bokklubbar online under sommaren främjar läsning och litterärt 

engagemang (Colwell et al., 2018; Manderstedt et al., 2017). 

 

Aktörer för läsfrämjande verksamhet 

 

Det finns redan idag många exempel på samarbete mellan folkbiblioteken och olika aktörer som 

till exempel fritids- och idrottsklubbar. Här finns dock en önskan om ett framtida, breddat och 

utvidgat samarbetsprojekt. Genom att befinnas sig på ridklubbar, bad- och lekplatser och events 

av olika slag kan man inte bara nå barn och unga, utan även inspirera deras föräldrar till läsning och 

boklån.  

 

Fritidsverksamheten är ju också väldigt bra. Framförallt om man vill nå barn som inte har så 

mycket resurser hemifrån 

 

Många föräldrar är medvetna om att man borde låna och läsa böcker på sommaren. Om vi 

skulle bli mer lättillgängliga så det ett steg i rätt riktning. Steget blir inte lika långt till det 

vanliga biblioteket och de måste ju faktiskt lämna tillbaka boken hos oss och då kanske de 

hittar en ny bok 

 

Flera bibliotekarier talar om vikten av ett utvecklat samarbete med föräldrar och fritidshemmen 

över sommarlovet för att stimulera läslusten och motverka en tillbakagång när det läsförmågan hos 

eleverna. Framför allt skulle detta arbete kunna hjälpa de redan lässvaga eleverna att upphäva 

effekten av ett lästapp. 
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Syftet med studien har varit att öka kunskapen om och ta del av de läsfrämjande insatser, riktat mot 

barn och unga som görs från skol- och folkbibliotekens sida för att förhindra ett lästapp. Studien 

visar att bibliotekarierna arbetar aktivt med ett varierat utbud av läsfrämjande insatser. Det finns 

ett starkt fokus på att tillgodose alla elevers läsintresse och stärka barn och ungas läsutveckling.  

 

Våra frågeställningar kopplade till svaren  

 

Vilka läsfrämjande insatser görs från bibliotekens sida under lov? 

Intervjuerna med våra bibliotekarier pekar på att medvetenheten bland dem är hög när det gäller 

att skapa, presentera och nå ut med sina varierande lässtimulerande aktiviteter.  I den redovisade 

analystabellen finns en mängd exempel på genomförda framgångsrika projekt. Några av dessa var 

Sommarboken, Vinterboken, boklådor, läsbingo, workshops, deckarklubb och bokfika.  

 

Hur når man ut med de läsfrämjande insatserna till sina målgrupper? 

Genom många olika vägar når biblioteken ut till barn, ungdomar och vuxna. Via digitala kanaler, 

lokala annonskampanjer, central marknadsföring och affischer i närområdet fångas intresset upp. 

Med hjälp av uppsökande verksamhet i olika miljöer skapas tillfällen att förmedla inspiration till 

läsning. Lokala utställningar i anslutning till biblioteksrummen kan även locka och väcka intresse 

hos barn på olika läsnivåer.   

 

Vilka möjligheter samt utmaningar finns för bibliotekens samarbete med skola, fritidshem, 

idrottsföreningar och andra aktörer vad det gäller läsfrämjande insatser på lov? 

I denna fråga berättar skol- och barnbibliotekarierna om sina respektive uppdrag. 

Folkbiblioteken har som en av sina huvuduppgifter att entusiasmera, stimulera och främja barn 

och ungas fritidsläsning. Skolbiblioteken lyder under skolans styrdokument med en inriktning mot 

lärande och verksamheten i skolan. Flera av barnbibliotekarierna har ett samarbete med 

idrottsföreningar och andra aktörer. Det finns även ett starkt intresse och en önskan från deras sida 

att utöka denna del av verksamheten. På flera skolbibliotek har man ett samarbete med 

fritidshemmen och även ett visst samarbete med folkbiblioteken. Dock fanns det här idéer, tankar 

och förhoppningar om ett utökat arbete tillsammans med barnbibliotekarier och fritidspersonal. 

Ett möjligt hinder i bibliotekariernas önskan om utökat samarbete med varandra är de förändrade 

förutsättningarna i det nya biblioteks avtal. Vid tidpunkten för vår studie kände ännu ingen av 

bibliotekarierna till vilken effekt dessa förändringar kommer att innebära. 
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Diskussion 

Diskussionsdelen är uppdelad i en resultatdiskussion, som förs i relation till tidigare forskning och 

specialpedagogisk relevans och en metoddiskussion där vi diskuterar våra resultat utifrån metodval. 

. 

Resultatdiskussion 

Utgångspunkten för diskussionsavsnittet kommer att vara våra sex temaområden som vi tidigare 

använt oss av i resultat och analysdelen. 

  

Vägar till att bli läsare 

 

Bibliotekarierna i denna studie menar att alla barn och ungdomar har med rätt stöd och stimulans 

förutsättningar att bli fullgoda läsare. Med hjälp av läsande förebilder skapas vägar till läsning. En 

hemmiljö där barnet kommer i kontakt med böcker och får lyssna till högläsning ger en indikation 

på en framtida läsare. Skolan har en betydelsefull roll i arbetet med att kompensera för ojämlikheter 

som kan bottna i socioekonomiska orsaker. Gambrell (2011) visar genom sin forskning att hårdast 

drabbade är de barn som vistas i fattig läsmiljö och de som har ett hem med svag läskultur med 

brist på kunskap gällande vikten av läsning. Skolan har goda möjligheter att initiera tillfällen av 

regelbunden läsning och därigenom forma positiva läsvanor hos eleverna. Genom en medveten 

strävan att förhindra Matteuseffekten kan läsklyftor till stor del motverkas. Att betona betydelsen 

av tidiga insatser för att påverka barns positiva relation till läsning av texter och böcker kan 

förebygga Matteuseffekten enligt Andersson (2015). Här kan det även vara av avgörande betydelse 

att möta en bibliotekarie som kan förmedla läsglädje och etablera en relation till olika former av 

texter.  

I vårt dagliga arbete möter vi speciallärare elever med varierande förutsättningar och skilda 

behov. Vårt viktiga uppdrag blir här att få syn på och fånga upp enskilda elever för att överbrygga 

dessa svårigheter och öka motivationen för läsning. I vårt yrke är vi läsande förebilder för barn och 

unga och i och med detta har vi ett ansvar att visa olika vägar till att bli en läsare. Genom att vi 

skapar situationer där eleverna blir delaktiga i olika literacypraktiker kan vi stärka deras 

identitetsutveckling (Barton, 2007). 

 

Samarbetsformer 

 

Det finns redan idag ett etablerat samarbete mellan folkbiblioteken, skolan och andra aktörer. 

Barnbibliotekarierna lyfter ett flertal aktiviteter och genom annonsering söker de nå ut till 

allmänheten när det gäller varierande former av läsaktiviteter och projekt. Bibliotekarierna menar 

på att samarbete påverkas av ekonomiska avtal och enskilda personer. I det gemensamma arbetet 
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blir det som mest framgångsrikt när det finns engagerade, ansvarstagande personer i de olika 

verksamheterna. Sandin (2011) betonar att det från bibliotekens sida är fördelaktigt att inleda 

samarbete med andra professioner. Därigenom kan man tillföra nya kompetenser och resurser till 

den egna verksamheten, samtidigt som den egna yrkesrollen synliggörs. Här har biblioteken en 

oersättlig funktion att fylla vid sidan av skolans ordinarie läsundervisning. Lärarnas kunskap om 

litteratur är ibland bristfällig och här finns kompetens att hämta hos bibliotekarierna. Det finns en 

utbredd oro för att det nya biblioteksavtalet kommer att innebära en försämring när det gäller 

samverkan med skolan. Det borde ligga i samhällets intresse att underlätta samarbetet mellan 

folkbiblioteken och skolan för att stärka alla barn och ungas möjligheter läsning. 

I bibliotekariernas dagliga arbete används numera de digitala verktygen flitigt gentemot eleverna. 

Fokus ligger i synnerhet på tillgänglighet, lärande och stöd till lässvaga elever. Enligt Schmidt (2013) 

har digitala och multimodala texter som barn möter på skärmen en stark attraktions- och 

dragningskraft, vilket styrker fördelarna med bibliotekens användning av alternativa verktyg. Som 

speciallärare är det en naturlig del i undervisningen att stödja och erbjuda alla elever i deras 

läsutveckling möjligheten att använda sig av multimodala verktyg. I samarbete med biblioteken kan 

vi vägleda eleverna i behov av stöd till att använd hjälpmedlet Legimus. New Literacy Studies är en 

vidareutveckling och en bredare tanke runt vad dagens literacy omfattar. Det handlar om många 

olika former av multimodala färdigheter till exempel digitala kompetenser, filmer, bilder tecken och 

olika typer av texter (Street, 2003).  

 

Biblioteket som inspiration 

 

Barnbibliotekarierna berättar att de kontinuerligt måste söka ekonomiska bidrag för att starta 

läsprojekt. I dessa projekt är det inte alltid ett primärt fokus på läsning, utan det kan vara något 

annat tema som fångar barn och ungas intresse som bidrar till en vilja att läsa. Hedemark (2011) 

menar att en utgångspunkt för att utvecklas till en god läsare är att ha tillgång till varierande texter 

och böcker som fångar och väcker intresse för läsning. Här har biblioteken en betydelsefull roll i 

att vara en plats dit många barn och ungdomar söker sig på sin lediga tid. Samtliga bibliotekarier är 

eniga om att det är betydelsefull att skapa goda relationer med barnen och att de känner sig 

välkomna i biblioteksrummet som en samlingsplats. Miljön ska vara inbjudande och trygg och 

stimulera till läsning, fria bokval och samtal om böcker. Lindsköld (2015) bekräftar betydelsen av 

friheten att få göra egna val utifrån intresse som kan främja läsningen, framförallt när det gäller 

barn som har det svårare i skolan. Deras förhållningssätt till läsning kan förändras över tid och rum 

beroende på läsaktivitet och krav.  

Biblioteken marknadsför informationen angående sin verksamhet både digitalt och lokalt. 

Folkbiblioteken har som målsättning att nå ut till alla barn och unga och bidra till en lust att lära 

och att stimulera till läsning. Ur en specialpedagogisk synvinkel har vi speciallärare stora möjligheter 

att skapa en trivsam läsfrämjande miljö med förutsättningar att bygga goda relationer och samtala 
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om texter. Att via biblioteket regelbundet låna böcker som berör olika skolämnen, teman och 

intressen kan vi bidra till läsmotivation och medvetet kompensera för läsglappet. Genom att 

samarbeta med lärare och bibliotekarier inför längre lov kan man som speciallärare skapa 

förutsättningar för att ge lässvaga elever lässtimulans även under ledigheterna. Vi har 

kompensatoriska möjligheter att initiera till läsutmaningar och läsprojekt. Om man som lärare även 

lyckas stärka föräldrarnas betydelsefulla roll och förståelse för vikten av läsning under lov kan detta 

minska elevernas lästapp. Säljö (2005) menar ur ett läs- och skriftspråkligt perspektiv att allt lärande 

befinner sig i ett sammanhang och får i detta sin betydelse. Skolan är ett tydligt exempel på en sådan 

miljö som styrs av regler för tolkningar av budskap.  

 

Boksamtal 

 

Bibliotekarierna är överens om att högläsning i alla former, är betydelsefullt för att inspirera elever 

till läsning. Av den anledningen lägger barnbibliotekarierna stora resurser för att bjuda in grupper 

och läsa och samtala om böcker. Tidigare internationell forskning genom Lu et. al. (2008) visar att 

undersökta läsvanor och attityder till läsning visar att fria val av böcker via skolbiblioteken berikade 

elevernas läsning. Man är dock orolig för att de ändrade ekonomiska förutsättningarna ska minska 

möjligheterna till boksamtal. Att ingå i en läsgrupp med möjlighet till interaktion och samtal om 

böcker kan skapa läsmotivation. Flera av skolbibliotekarierna har bokprat i olika former och även 

samarbete med lärare inom olika temaområden.  

Genom att utveckla barn till att bli literacypraktiker stärker man deras syn på sig själva som 

skriftspråkande individer i sin egen miljö (Schmidt, 2013). Som speciallärare kan man planera in 

stunder för läsgrupper och boksamtal som ger eleverna flera tillfällen att samspela med andra. 

Därigenom kan de relatera till sina tidigare erfarenheter och skapa ny kunskap. I literacyforskningen 

intresserar man sig för förhållanden där läsande och skrivande utspelar sig och som i sin tur 

medverkar till att ge uttryck för hur texter läses, framställs och förstås (Skoog, 2012). 

 

 

Läsning på lov 

 

Barnbibliotekarierna redogör för en mängd olika inspirerande och stimulerande läsaktiviteter som 

inriktar sig på skollov. Johnston et al. (2014) visade i sina forskningsresultat att läsförmågan ökade 

beroende på att man i läsningen utgick från elevernas olika intressen. Deras sommarprogram 

innehöll spel, fritid och utomhusaktiviteter då de ansåg att det var betydelsefullt att barnen hade 

kul medan de tränade läsning. Skolbiblioteken fokuserar på skolans verksamhet och på att stötta 

och inspirera elever främst under skoltid. Utöver detta samarbetar flera skolbibliotekarier med 

fritidshemmen under loven genom att organiserar träffar i biblioteksrummet, göra i ordning 

boklådor och ge tips på lämpliga böcker för högläsning. Man ordnar regelbundet sommarlån till 
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elever som har behov av stöd i sin läsning. Enligt Allington (2003) utsätts en stor grupp av våra 

barn och unga varje år för ett lästapp under sommarlovet. De barn som visat sig tappa mest när 

det gäller läsning är de redan svaga eleverna. Allingtons (2003) studie bekräftar vikten av etablerade 

sommarläsningsprogram utifrån barnens intressen som kan öppna vägar till läsning.  

Från ett specialpedagogiskt perspektiv ser vi fördelar med att olika aktörer kontinuerligt under 

lovet etablerar sommarläsningsprogram. Detta för att stärka de svaga läsarna, skapa tillfällen för 

literacitet och minska riskerna för ett lästapp. Alla situationer där skriftspråkande aktiviteter 

förekommer och praktiseras är exempel på literacy events. Dessa events påverkas av den 

sociokulturella miljö barnet befinner sig i Skoog (2012). Taylor et al. (2006) bekräftar i sin forskning 

att barn som deltagit i Summer Reading Challenge läste fler böcker och mer varierande sorters 

texter. De var säkrare i sin läsning, än icke deltagare och valde böcker mer självständigt samt 

upplevde läsutmaningen som positiv. Vidare menar Bowers et al. (2018) att även elever med sämre 

socioekonomiska försättningar inte heller tappade sin läsfärdighet utan klarade sig bra med stöd av 

sommarläsningsprogram.  

 

Framtidsvision 

 

Det finns en gemensam önskan hos bibliotekarierna att utveckla ett större samarbete med olika 

aktörer under sommarlovet. De har en mängd förslag på olika läsfrämjande aktiviteter som skulle 

kunna vara lämpliga. En skolbibliotekarie förslog en digital bokklubb gemensam för flera skolor 

och med faktiska bokträffar på folkbiblioteken. Genom att använda de digitala verktygen i ett 

sådant läsprojekt skulle vi speciallärare kunna delta och inspirera de elever som saknar lässtöd i 

hemmet och följa upp arbetet efter ledigheten. Med hjälp av skolans I-pads och datorer kan alla 

barn ges möjlighet att delta och de socioekonomiska förutsättningarna utjämnas. Barton (2007) 

menar att olika former av sociala och kulturella sammanhang påverkar barns literacyutveckling.  

Flera av barnbibliotekarierna önskar även ett utökat samarbete med fritidshemmen under 

sommarlov kopplat till olika former av temaprojekt med anknytning till läsning. Framförallt skulle 

man då kunna stärka de lässvaga eleverna och undvika en tillbakagång i deras läsning. Enligt Hattie 

(2012) görs våra elever varje sommar till föremål för ett avbrott i det formella lärandet. Ett uppehåll 

som i sin tur påverkar det vidare lärande för de barn som under lovet inte möter annan stimulans 

av sina förmågor och kunskaper. Varav många av dem är barn som redan tidigare kämpar med sin 

läsförmåga.  

Folkbiblioteken har tankar och idéer om olika aktiviteter på allmänna platser för att inspirera 

barn, unga och föräldrar till läsning och boklån. Vi som speciallärare har uppmärksammat att det 

görs många bra läsfrämjandeprojekt kopplat till loven, men de drivs på projektbasis under kortare 

perioder med en begränsad budget. Genom en förbättrad organisation och kartläggning av de 

insatser som görs kan en tydligare helhetsbild skapas. När det gäller detta konstaterar Andersson 

(2015) att Sverige tycks sakna en förenande nationell aktör som skulle kunna koordinera och följa 
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upp de läsfrämjande insatserna som görs utanför skolan. Han föreslår av den anledningen att en 

sådan inrättas för att skapa en bättre överblick av de läsfrämjande insatser som görs. Genom att 

inrätta en central samordnare skulle det finnas möjlighet att överblicka, organisera och utvärdera 

de läsfrämjande insatserna som görs i Sverige idag.  

 

Forskning visar att sommarläsningsprogram ger goda effekter när det läsning under lov. Detta 

gäller i synnerhet det svagaste läsarna. Inom det svenska biblioteksväsendet förkommer det redan 

idag flera olika lässtimulerande verksamheter under längre ledigheter. Utgångspunkten för 

aktiviteterna är att de ska vara kravlösa evenemang som kan fånga upp barn och ungas intressen 

samt initiera läslusten. Hos bibliotekarierna finns en mängd förslag på aktiviteter och en stark vilja 

att skapa samarbetsformer för läsfrämjande insatser under ledigheter. Det finns även en önskan 

från deras sida om utökade resurser som i sin tur skulle kunna gagna läsprojekt inriktade mot lov. 

Ur ett samhällsperspektiv skulle detta samarbete kunna ge goda effekter när det gäller att motverka 

lästappet och utjämna de socioekonomiska skillnaderna. Utifrån denna synvinkel finns det goda 

förutsättningar att införa liknade program i Sverige. 

  

Metoddiskussion 

Studien har syftat till att öka kunskapen om och ta del av de läsfrämjande insatser riktat mot barn 

och unga som görs från skol- och folkbibliotekens sida för att förhindra lästapp. Utifrån 

semistrukturerade intervjuer med barn- och skolbibliotekarier har vi sökt svar på våra 

frågeställningar. Innan studien genomfördes fullt ut gjorde vi varsin pilotstudie för att bekräfta 

syftet och få en möjlighet att revidera intervjufrågorna. Intervjupersonerna valdes med tanke på 

forskningens tillförlitlighet. Bibliotekarierna som intervjuades arbetar alla i Uppsala med en 

verksamhet knuten till läsfrämjande uppgifter riktade mot barn och unga. Då detta är en mindre 

studie med ett begränsat antal intervjupersoner kan inte några generella slutsatser dras. Vi har 

däremot fått en fördjupad kunskap när det gäller dessa bibliotekariers läsfrämjande arbete.   

Att spela in samtalsintervjuerna hjälpte oss minnas och underlättade bearbetningen av det 

insamlade materialet. Det gav oss också möjlighet under analysarbetet att falla tillbaka på 

ursprungskällan. Via förberedande samtal fick bibliotekarierna kännedom om frågeområdet, vilket 

resulterade i att de förberett sig inför intervjutillfällena. Detta menar vi kan styrka studiens 

tillförlitlighet.  

Genom att utgå från en innehållsanalys, där vi beskrivit hur urvalet och kodningen gått till och 

bibliotekariernas utsagor kopplade till teman redovisades, gjordes studien transparent. Därigenom 

är det möjligt att vid ett senare tillfälle göra en och liknande studie. Enligt Bryman (2018) kan dock 

en nackdel med innehållsanalysen vara att man som forskare drar för stora eller felaktiga tolkningar 

av det insamlade materialet. Vi har genomgående under arbetets gång haft en öppen dialog med 

förtroende för varandras idéer och förslag och vi ser det som en fördel att vara två forskare i 



 

 47 

studien. Kontinuerligt har skilda infallsvinklar och tankar utbytts för att kunna gå vidare i 

skrivandet. Vårt val att samla in det empiriska materialet genom att intervjua bibliotekarier har varit 

både givande och lärorikt. 

Konklusion 

Denna studie har belyst de läsfrämjande insatser som görs för barn och unga på lov. Resultatet 

visar att det bland skol- och barnbibliotekarier finns en kunskap om barn och ungas behov av att 

upprätthålla sin läsning och läsförmåga även under lov. Tidiga insatser och förebyggande arbete 

spelar en avgörande roll för elevers läsförmåga. Många hem saknar tillgång till passande litteratur 

på lämplig nivå. Att bara förse dessa barn och ungdomar med böcker är inte alltid den bästa vägen 

att upphäva effekten av sommarens lästapp. Vi som speciallärare besitter en värdefull kompetens 

som kan användas i syfte att stimulera och stärka barn och ungas läsning på lov. I samverkan med 

bibliotekarier, lärare och fritidspersonal finns goda förutsättningar att arbeta läsfrämjande. Det 

finns därmed många argument för att förändra synen på skolloven för att se dem som en möjlighet 

och tid för läsning. Genom att vara goda läsande förebilder och erbjuda lässvaga elever ett varierat 

urval av texter har vi möjlighet att öka deras inre läsmotivation. Det viktigt att hålla liv i läsningen 

under sommarlovet. I den specialpedagogiska miljön har vi kompensatoriska förutsättningar att 

inför ledigheten marknadsföra läsprojekt, initiera läsutmaningar, ordna högläsningstillfällen med 

bokpresentationer samt göra biblioteksbesök. I samband med dessa besök kan bibliotekariernas 

kompetens utnyttjas för att barnen ska hitta lämpliga böcker att läsa under lovet. På biblioteket kan 

även vi speciallärare få tips på böcker att läsa högt eller bara läsa inledningen till. Detta för att 

uppmuntra barn och unga att sedan fortsätta läsa själva.  

Att utnyttja de sista och första veckorna i anslutning till sommarlovet för inspirationsläsning 

med samtal och kopplingar till det lästa kan öka chanserna för eleverna att uppleva sig själva som 

läsare. För att utvidga deras tillfällen till läsning ska vi fortlöpande introducera och erbjuda 

alternativa verktyg för att underlätta läsupplevelsen. Eleverna kan då se sig själva som 

literacypraktiker med möjlighet att ta sig an olika typer av texter på skilda sätt. Genom att låta 

eleverna ge varandra boktips öppnas ytterligare vägar till eget läsintresse. Via föräldrakontakter kan 

vi dessutom stärka föräldrarnas betydelsefulla roll och förståelsen för vikten av läsning under 

ledigheten, för att stärka barns läsutveckling. 

 

 Forskning visar att många av dagens barn och unga läser sämre och mindre än tidigare. När en 

längre sammanhängande ledighet infaller finns tid till olika former av aktiviteter. Vi bör alla hjälpas 

åt för att även få läsningen att bli en frivillig del av barn och ungas fritid. Genom att läsning alltför 

ofta felaktigt betraktas som något som framför allt sker i skolan eller på uppmaning av en lärare 

eller förälder, har läsning en tendens att uppfattas som en uppmaning till skolarbete (SOU 2018:57). 

Den fria läsningen riskerar därmed att hamna i skymundan och bidra till ett växande glapp när det 
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gäller läsförmågan hos barn som vistas i en fattig läsmiljö eller under sämre socioekonomiska 

förutsättningar.  

En medveten gemensam satsning och en tydligare överblick inom området bör göras. Detta kan 

med fördel genomföras i samarbete med bibliotekarierna för att utnyttja deras kompetens till fullo. 

Parallellt med vårt uppsatsskrivande har det under våren 2019 presenterats flera nya läsfrämjande 

insatser.  Dessa är en ny biblioteksstrategi (Kungliga biblioteket), en ny handlingsplan för 

läsfrämjande (Kulturrådet), en handledning för högläsning (Kulturrådet) och möjligheten för barn 

att alltid kunna välja en bok till sitt Happy Meal på Mc Donald´s (Läsrörelsen i samarbete med Mc 

Donald´s). Detta visar på ett ökat fokus och intresse i samhället för läsningens betydelse för barn 

och unga. I sommar träder även den nya skollagen (2010:800) i kraft gällande läsa – skriva – räkna 

– garantin i förskoleklass och på lågstadiet. 

 

I dag genomförs i Sverige flera lässtimulerande projekt av olika aktörer, men det saknas ofta en 

samordning av dessa. Vår slutsats är därför att det borde finnas ett utvecklat och varaktigt 

samarbete mellan skolbibliotekarier, barnbibliotekarier och fritidshemmen under loven. Med stöd 

av gemensamma planeringstillfällen, en tydlig målbild och utvärderingar skulle lästappet kunna 

minskas, de socioekonomiska skillnaderna utjämnas och lässvaga elever uppmärksammas. 

Därigenom finns det möjligheter att motverka Matteuseffekten påverkan av barn och unga. Mc 

Kenna (2001) visade genom sitt brittiska forskningsprogram, Summer Reading Challenge, att det 

var betydelsefullt att skolor, bibliotek och lokala myndigheter samarbetade. Detta styrker och 

bekräftar bibliotekariernas samlande tankar, önskningar och framtidsvisioner. 

Fortsatt forskning 

Utifrån undersökningens resultat har vi sett tre möjliga förslag till vidare forskning. Ett 

forskningsområde skulle kunna vara att närmare undersöka de internationellt genomförda 

sommarläsningsprogrammen och pröva möjligheten att långsiktigt implementera dessa i Sverige. 

Ett andra förslag kan vara att undersöka fritidshemmens syn och tankar på arbetet med 

sommarläsningsprogram. Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att mer ingående ta reda på 

om det i Sverige förekommer ett utvecklat och framgångsrikt samarbete mellan bibliotek, skola och 

fritidshem. I så fall skulle detta kunna ge inspiration och spridas över hela landet.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Informations- och samtyckesbrev 

 

 

 

Informations- och samtyckesbrev; förfrågan om deltagande  

 

Hej, 

 

Vi heter Mia Mårtensson och Jeanette Rosenborg och vi går på speciallärarprogrammet vid Uppsala 

universitet. Under våren 2019 kommer vi att skriva vårt examensarbete. Syftet med studien är att 

öka kunskapen om och ta del av de läsfrämjande insatser som görs från skol- och folkbibliotekens 

sida riktat mot barn och unga under lov.  

 

Vi kommer att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod, för att på så vis undersöka 

bibliotekariers tankar och erfarenheter kring detta. Varje intervju kommer att ta cirka 30 minuter 

och äger rum på respektives bibliotekaries arbetsplats, eller enligt överenskommelse. Vi kommer 

att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Endast vi och vår handledare kommer att 

kunna ta del av det inspelade och transkriberade materialet. Ingen information gällande namn, kön 

eller ålder kommer att finnas med i studien. Det ska alltså inte kunna gå att härleda information i 

studien till enskilda bibliotek. Detta i linje med Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. Efter 

genomförd studie kommer det färdiga examensarbetet publiceras i Uppsala universitetets databas 

DIVA och då kommer det insamlade materialet att makuleras.  

 

Du tillfrågas härmed att delta i denna studie. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan 

närsomhelst välja att avbryta utan att ange några skäl.  

Vår handledare vid Uppsala universitet är Eva Hultin, professor i didaktik med inriktning mot 

svenska, som kan nås på e-postadressen: eva.hultin@edu.uu.se. 

 

Om du har några frågor kan du kontakta oss:  

Mia Mårtensson  

e-postadress: mia.martensson@skola.uppsala.se  

mobiltele.: 070 – 595 54 54 

 

Jeanette Rosenborg  

e-postadress: jeanette.rosenborg@skola.uppsala.se 

mobiltele.: 070 – 940 82 75 

 

mailto:eva.hultin@edu.uu.se
mailto:mia.martensson@skola.uppsala.se
mailto:jeanette.rosenborg@skola.uppsala.se
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Bilaga 2. Blankett för samtycke 

Blankett för samtycke till deltagande i studien Läsfrämjande 
insatser för barn och unga på lov 

 

Jag har tagit del av informationen om studien, Läsfrämjande insatser för barn och unga 

på lov- möjligheter och utmaningar, som jag fått muntlig och skriftlig information om. 

Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i en intervju.  

 

 

 

 

 

Ort:    Datum:  

 

 

 

Signatur: __________________________________________  

 

 

 

Namnförtydligande:_________________________________  

 

 

 

Vid frågor kontakta:  

Mia Mårtensson  

e-pstadress: mia.martensson@skola.uppsala.se  

mobiltele.: 070 – 595 54 54 

 

Jeanette Rosenborg  

e-postadress: jeanette.rosenborg@skola.uppsala.se 

mobiltele.: 070 – 940 82 75 

 

 

Handledare: Eva Hultin  

Professor i didaktik med inriktning mot svenska  

Uppsala universitet 

e-postadress: eva.hultin@edu.uu.se 

 

mailto:mia.martensson@skola.uppsala.se
mailto:jeanette.rosenborg@skola.uppsala.se
mailto:eva.hultin@edu.uu.se
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Bilaga 3. Läsfrämjande insatser ur ett sociokulturellt literacyperspektiv 

Teman Barnbibliotekarier Skolbibliotekarier 

Vägar till att bli läsare- 

förebilder, socioekonomisk 

bakgrund, barn i behov av 

stöd 
 

alla kan bli fullgoda läsare  

tidig kontakt med böcker 

föräldrar som läser högt 

lässtimulans 

hitta rätt text att läsa 

Matteuseffekten 

böcker i hemmet indikerar på 

att bli en läsare 

en relation till böcker och 

kultur 

förmedlare av läsglädje 

 

ge aldrig upp - alla kan 

läsande förebilder, 

föräldrar, lärare, kompisar 

viljan att bli en läsare 

regelbunden läsning, 

läsvana 

högläsning hemma 

tillgången på böcker 

föräldrarnas eget intresse 

för läsning 

påverkan från skola och 

fritidshem 

den egna inställningen är 

viktigast 

möte med olika texter 

fri läsning skiljer sig delvis 

från lustläsning 

Matteuseffekten 

 

Samarbetsformer-  

skola – bibliotek, olika 

aktörer, verktyg 
 

skolan är en viktig kanal  

förändrade förutsättningar 

motiverade lärare och 

speciallärare 

Legimus 

föräldrar 

fritids 

fritidsklubben 

skilda uppdrag 

BVC 

Röda korset 

kyrkan 

studieförbundet 

idrottsföreningar 
 

engagerade lärare och 

speciallärare 

fritids 

We–Lib 

folkbibliotek 

Legimus 

poddar 

Biblioteket som inspiration- 

läsfrämjande aktiviteter, 

miljön, fria val, 

marknadsföring 
 

trygg och inbjudande miljö 

goda relationer 

kontakt med biblioteksrummet 

skyltning av böcker på olika 

nivåer även ljudböcker 

relationsbyggande aktiviteter 

bibliotekets skilda uppdrag 

sammanlänkade miljö 

vardagliga samtal 

planerade – spontana besök 

workshops 

kontakt med litteratur 

naturlig samlingsplats 

alla är välkomna 

bygga relationer 

plats att prata och hänga 

skyltar och planscher 

börja med de yngsta 

eleverna 

temaskyltning 

stöd på lämplig nivå 

matcha böcker efter intresse 

läsa igång böcker 

en läsande kompis som 

förebild 
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ökat fokus på 

integrationsfrågor 

drop-in aktiviteter 

biblioteket som positivt 

uppehållsrum 

annonskampanjer 
 

boklån enskilt eller i grupp 

bokpresentationer 

bokvagnar inom och 

utomhus 

bokutställningar 

boktips 

digitala boklistor 

motivera och stärka elevers 

läsning 
 

Boksamtal-  

högläsning, socialläsning, 

läsaktiviteter 
 

bokfika med högläsning 

tidigare bokprat i åk 2 och 5 

tillgång till berättelser 

bokklubbar/bokcirklar 

högläsning för mellanåldern 

högläsningsklubb 

högläsning för enskilda barn 

drop-in aktiviteter kopplat till 

högläsning 

 

högläsning för 

fritidsgrupper 

Barnbokskatalogen 

bokprat i grupp 

högläsning på 

förmiddagsrasten 

spontana boksamtal 

månadens boktips och 

tidskrift 
 

Läsning på lov-  

läslovsprojekt, stimulerande 

verksamhet 
 

Sommarboken och 

Vinterboken, gåvokampanj 

läsbingo 

pyssel och återbruksslöjd 

teknikprogram/programmering 

workshops 

film och VR- glasögon 

författarbesök 

legobygge 

cirkus- och trolleriskola 

deckarklubb 

Läslov 

bokfika med boktips 
 

Lilla Skräckbiblioteket 

sommarfritids läsaktivitet  

besök från förskoleklass i 

smågrupper 

sommarlån  

boklådor 

Framtidsvision-  

samarbetsformer  

aktörer för läsfrämjande 

verksamhet 
 

ridklubbar och hästböcker 

vidareutveckla samarbetet 

med idrottsklubbarna 

lådcyklar med Ipad 

bad- och lekplatser 

events av olika slag 

idrotts evenemang  

studieförbund 

utökat samarbete med 

sommarfritids 

bokklubb med fika 

önskan om utökade resurser 

högläsningsklubb på fritids 

gemensamma läsprojekt över 

tid 
 

idrottsföreningar 

uppsökande verksamhet 

skolgemensamt läsprojekt 

inför sommarlovet 

klassrum omvandlas till 

läsrum 

läsgrupper som diskuterar 

det lästa 

läsprojekt 

digital bokklubb under 

sommaren 

lässtimulans för  

ett samarbete med 

folkbiblioteken under lov 
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