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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka aktiviteter och hjälpmedel folkbibliotek och 

skolbibliotek erbjuder elever i läs- och skrivsvårigheter på låg- och mellanstadiet, i syfte att 

stödja dem i deras läs- och skrivutveckling. Den metod som använts har varit kvalitativ studie 

med semistrukturerad intervju. Urvalet är ett strategiskt bekvämlighetsurval bestående av 

yrkeskategorierna skolbibliotekarier, folkbibliotekarier, lärare, bemanningspersonal på 

Skoldatatek, skolbibliotekssamordnare samt biblioteksutvecklare. Intervjuerna har spelats in, 

transkriberats, kodats och analyserats.  

 

I arbetets bakgrund behandlas centrala begrepp. Dessa är: allmänna biblioteksväsendet, 

skolbibliotek, UNESCO´s skolbiblioteksmanifest, skolbibliotek som funktion, myndigheter 

och intresseorganisationer med uppdrag som rör skolbibliotek samt speciallärare. De 

teoretiska perspektiv som behandlas i uppsatsen är det relationella perspektivet och 

inkluderingsperspektivet. I uppsatsen har vi delat in den tidigare forskningen inom tre 

områden. Dessa är: Läsning - en grundläggande färdighet, Främjande aktiviteter samt 

Tidigare forskning om skolbibliotek.  

 

Huvudresultatet av studien visar att Legimus och lättläst litteratur är de hjälpmedel som folk- 

och skolbibliotek riktar specifikt till elever i läs- och skrivsvårigheter på låg- och 

mellanstadiet. Vidare att lagen om skolbibliotek är otydlig och att det saknas kunskap kring 

skolbibliotekets funktion samt likvärdighet gällande bemanning, lokaler och utbud. 

Samarbetet mellan skolbibliotekarier och andra yrkeskategorier, inte minst speciallärare, 

nätverk för kunskaps-förmedling, tid, pengar och skolans ledning är, enligt informanterna, 

avgörande faktorer för skolbibliotekets verkan. Lärares kunskaper om hjälpmedel påverkar 

om de brukas av elever i läs- och skrivsvårigheter. Skoldatatek, vilka ansvarar för 

förmedlingen av desamma, önskar kunskapsförmedlare på varje enhet, så att hjälpmedlen 

kommer närmare brukarna och hjälpen kan erbjudas tidigare. Motivationsskapare till 

lustläsning tillsammans med läsförståelse, informationssökning och källkritik, anses vara 

skolbibliotekariers viktigaste funktion.  

 

Nyckelord: folkbibliotek, skolbibliotek, samarbete, hjälpmedel, aktiviteter, läs- och 

skrivsvårigheter, speciallärare, inkludering. 



 

Innehållsförteckning 

1.Inledning ....................................................................................................................................................... 1 

1.1. Syfte ............................................................................................................................................................. 2 

1.2. Frågeställningar .......................................................................................................................................... 2 

2. Bakgrund ...................................................................................................................................................... 2 

2.1. Allmänna biblioteksväsendet ...................................................................................................................... 2 

2.2. Skolbibliotek ................................................................................................................................................ 3 

2.3. UNESCO skolbiblioteksmanifest .................................................................................................................. 4 

2.4. Skolbibliotek som funktion .......................................................................................................................... 4 

2.5. Fokusbibliotekarier ...................................................................................................................................... 5 

2.6. Skoldatatek .................................................................................................................................................. 5 

2.7. Myndigheter och intresseorganisationer med uppdrag som rör skolbibliotek ............................................ 6 

2.8. Speciallärare ................................................................................................................................................ 7 

3. Teoretiska perspektiv ................................................................................................................................... 8 

3.1. Det relationella perspektivet ....................................................................................................................... 8 

3.2. Inkluderingsperspektivet ............................................................................................................................. 8 

4. Läsning – en grundläggande färdighet .......................................................................................................... 9 

4.1. Kursplan i ämnet svenska ............................................................................................................................ 9 

4.2. Läs-och skrivsvårigheter/dyslexi ................................................................................................................ 10 

4.3. Skollagen om extra anpassningar och särskilt stöd................................................................................... 11 

5. Främjande aktiviteter ................................................................................................................................. 12 

5.1. Vad är läsning och hur främjas den? ......................................................................................................... 12 

5.2. Vikten av att börja tidigt ........................................................................................................................... 12 

5.3. Läsinsatser efter elevers olika behov och förutsättningar ......................................................................... 13 

5.4. Läsmotivation ............................................................................................................................................ 14 

5.5. Hjälpmedel / Alternativa lärverktyg .......................................................................................................... 14 

6. Tidigare forskning om skolbibliotek ............................................................................................................ 15 

6.1. Internationell och nationell forskning ....................................................................................................... 15 

7. Metod ........................................................................................................................................................ 19 

7.1. Forskningsmetodisk ansats ....................................................................................................................... 19 

7.2. Urval av informanter ................................................................................................................................. 19 

7.3. Val av metod för insamling av forskningsmaterial .................................................................................... 19 
7.3.1. Kvalitativ intervju ............................................................................................................................... 19 
7.3.2. Intervjuguide ..................................................................................................................................... 20 

7.4. Intervjuernas genomförande ..................................................................................................................... 20 

7.5. Etiska överväganden ................................................................................................................................. 21 



 

7.6. Analysmetod .............................................................................................................................................. 22 
7.6.1. Kodning .............................................................................................................................................. 22 
7.6.2. Tematisering ...................................................................................................................................... 23 

7.7. Tillförlitlighetsaspekter .............................................................................................................................. 25 

8. Resultat ...................................................................................................................................................... 25 

8.1. Arbetsuppgifter och kompetens ................................................................................................................ 25 
8.1.1. Sammanfattning ................................................................................................................................ 30 

8.2. Otydlig lagstiftning och missförstånd ........................................................................................................ 31 
8.2.1 Sammanfattning ................................................................................................................................. 33 

8.3. Motivation och läslust ............................................................................................................................... 33 
8.3.1. Sammanfattning ................................................................................................................................ 35 

8.4. Tidiga insatser och förebyggande åtgärder .............................................................................................. 36 
8.4.1. Sammanfattning ................................................................................................................................ 38 

8.5. Utbud av material för elever i läs- och skrivsvårigheter ............................................................................ 39 
8.5.1. Sammanfattning ................................................................................................................................ 41 

8.6. Hinder och möjligheter för samarbete ...................................................................................................... 41 
8.6.1 Skolbibliotekariernas olika nätverk och samarbeten ......................................................................... 41 
8.6.2. Bibliotekariers samarbete med elever och personal ......................................................................... 43 
8.6.3. Sammanfattning ................................................................................................................................ 45 

8.7. Utvecklingsvisioner för skolbibliotekarier .................................................................................................. 46 
8.7.1. Sammanfattning ................................................................................................................................ 47 

8.8. Skoldatatekets uppdrag i förändring ......................................................................................................... 47 
8.8.1. Sammanfattning ................................................................................................................................ 50 

8.9. Resultatsammanfattning ........................................................................................................................... 50 
Arbetsuppgifter och kompetens .................................................................................................................. 50 
Otydlig lagstiftning och missförstånd .......................................................................................................... 51 
Motivation och läslust ................................................................................................................................. 51 
Tidiga insatser och förebyggande åtgärder ................................................................................................. 51 
Utbud av material för elever i läs- och skrivsvårigheter .............................................................................. 52 
Hinder och möjligheter för samarbete ........................................................................................................ 52 
Utvecklingsvisioner för skolbibliotekarier ................................................................................................... 52 
Skoldatatekets uppdrag i förändring ........................................................................................................... 53 

9. Diskussion .................................................................................................................................................. 53 

9.1. Resultatdiskussion ..................................................................................................................................... 53 
9.1.1. Inkluderingens styrkor och svagheter ............................................................................................... 53 
9.1.2. Förebyggande insatser och motivation ............................................................................................. 55 
9.1.3. Hinder och möjligheter för samarbete .............................................................................................. 56 
9.1.4. Bristen på likvärdighet ....................................................................................................................... 59 

9.2. Metoddiskussion ........................................................................................................................................ 61 

9.3. Avslutande ord........................................................................................................................................... 62 

9.4. Förslag på fortsatt forskning ..................................................................................................................... 63 

Referenser...................................................................................................................................................... 64 

Bilaga 1 .......................................................................................................................................................... 69 

Bilaga 2 .......................................................................................................................................................... 70 



 
 
 

1 

 

1.Inledning 
 

Förebyggande insatser är ett sätt att utveckla språk på en hälsofrämjande och övergripande 

nivå och speciallärare kan bidra till detta genom att verka för språkstödjande miljöer genom 

samarbete med olika professioner inom och utanför skolan (Law, Reilly & Snow, 2013). En 

miljö som är intressant när det gäller elevers lärande och, inte minst, läsutveckling är skol-

biblioteket. Enligt Litteraturutredningen (2012) har såväl internationell som svensk forskning 

visat att bemannade skolbibliotek har positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdighet.  

Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet (2014) har tagit fram ett skol-

biblioteksmanifest där man framhåller att skolbibliotek spelar en viktig roll för utbildning och 

kultur samt för att främja läs-och skrivkunnighet och förmågan att söka information.  

 

I Sveriges skollag står det att alla elever i samtliga skolformer ska ha tillgång till skolbibliotek 

(Skollag 2010:800, 2 kap. 36§). Huvudman och rektor ansvarar för att utbildningen utformas 

så att eleverna har tillgång till skolbibliotek, kvalificerade läromedel, datorer, handledning 

samt andra hjälpmedel (Skolverket, 2018).  I Bibliotekslagen (2013:801, 4§) står det att 

biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper, som personer med 

funktionsnedsättning, genom att erbjuda tekniska hjälpmedel och litteratur utifrån deras behov 

och förutsättningar. I samma lag 8 § kan man läsa att folkbiblioteken ska främja barns och 

ungas språkutveckling och stimulera till läsning genom att erbjuda litteratur utifrån olika 

behov och förutsättningar (Bibliotekslagen 2013:801). 

 

Varken bibliotekslagen eller skollagen har någon närmare definition av vad ett skolbibliotek 

är; inte heller anges det några bestämmelser gällande krav på att skolbiblioteken ska 

bemannas med skolbibliotekarier (Bibliotekslagen 2013:801; Skollag 2010:800). Enligt 

Läsdelegationen (2018) medför denna otydlighet att likvärdigheten på skolornas skolbibliotek 

och deras bemanning skiljer sig åt. Skolverket har i en redovisning till regeringen föreslagit en 

rad åtgärder för att förbättra skolbiblioteken, där en tydligare skrivning i skollagen efterfrågas, 

liksom kompetensutveckling och långsiktig finansiering (Skolverket 2018, Redovisning av 

regeringsuppdrag). 

 

Utifrån vår önskan att stötta elever i läs- och skrivsvårigheter, samt den forskning och de lagar 

och förordningar som finns gällande folkbibliotek och skolbibliotek, har vi valt att undersöka 
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hur samarbetet mellan bibliotek och skola ser ut gällande elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Vilka aktiviteter och hjälpmedel finns att tillgå för dessa elever? Dessa frågor ledde fram till 

nedanstående syfte och frågeställningar:  

 

1.1. Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att belysa folk- och skolbibliotekets funktion och betydelse i 

grundskolan gällande läsning med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter. Vårt intresse rör 

vilket utbud som finns att tillgå samt hur organisation och nätverk inom och mellan olika 

aktörer inom skola och bibliotek samarbetar för att främja läsning. Därutöver vilka tankar och 

visioner dessa aktörer har kring skolbibliotek. 

 

1.2. Frågeställningar 
 

-Vilka främjande aktiviteter erbjuder folkbibliotek och skolbibliotek elever i läs- 

och skrivsvårigheter? 

-Vilka hjälpmedel tillhandahåller folkbibliotek och skolbibliotek när det gäller 

elever i läs- och skrivsvårigheter? 

-Hur ser samarbetet ut mellan skola och bibliotek gällande aktiviteter och 

hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

 

2. Bakgrund 
 

I det här kapitlet behandlas centrala begrepp som vi anser har betydelse för vår uppsats. I 

kapitlet informerar vi om det allmänna biblioteksväsendet och skolbibliotekets syfte och 

funktion. Vi redovisar även olika intresseorganisationer och myndigheter vars uppgifter rör 

skolbibliotek. I slutet av kapitlet finns ett avsnitt om speciallärarens yrkesuppdrag. Vi anser 

att speciallärarens roll är av vikt i samarbetet med folkbibliotek och skolbibliotek för att se, 

uppmärksamma och arbeta främjande med elever i läs- och skrivsvårigheter i olika lärmiljöer. 

 

2.1. Allmänna biblioteksväsendet  
 

Allmänna biblioteksväsendet omfattas av bestämmelser i bibliotekslagen, vilken verkar för 

det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Det innebär främjande av litteraturens ställning, intresset för utbildning, forskning, bildning, 
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upplysning och kulturell verksamhet i övrigt. Enligt bibliotekslagen ska särskild uppmärk-

samhet ägnas åt personer med funktionsnedsättning, genom att erbjuda bl.a. tekniska 

hjälpmedel och litteratur utifrån olika behov och förutsättningar. Särskild uppmärksamhet ska 

också ägnas åt de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska 

(Bibliotekslag 2013:801). I samma bibliotekslag 4§ står det att folkbiblioteket ska främja 

barns och ungas läsning, stimulera till läsning och språkutveckling samt stödja personer med 

läsnedsättning. Folkbiblioteken och deras filialer är kommunala, men det finns riktade 

statsbidrag till folk-och skolbiblioteksverksamheten. Enligt Läsdelegationen (2018) får 

folkbiblioteken även stöd av den delvis statligt finansierade regionala biblioteksverksamheten 

samt Kungliga biblioteket. 

 

2.2. Skolbibliotek 
 

Skolbibliotek är en del av det allmänna biblioteksväsendet och omfattas av bestämmelser i 

bibliotekslagen (2013:801). Sedan 2010 står det i skollagen att elever i samtliga skolformer 

ska ha tillgång till skolbibliotek (Skollag 2010:800, kap. 2, 36§). Att utbildningen utarbetas så 

att eleverna har tillgång till läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg är, enligt Lgr 11, 

huvudmannens och rektors ansvar (Skolverket, 2018). Skolinspektionen, vilka utövar tillsyn 

över svensk skolverksamhet, har i ett informationsblad om skolbibliotek (Skolinspektionen, 

2011-09-03) listat tre krav på vad ett skolbibliotek ska innehålla.  

 

1. Eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på 

rimligt avstånd från skolan vilket möjliggör ett kontinuerligt användande av 

biblioteket.  

2. Biblioteket ska omfatta böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik 

samt andra medier. 

3. Biblioteket ska vara anpassat till elevernas behov, detta för att främja språkutveckling 

och stimulera till läsning. (Skolinspektionen, 2011-09-30)  

 

Som tidigare nämnts, saknas det i bibliotekslagen och skollagen både en tydlig definition av 

vad ett skolbibliotek är och bestämmelser angående krav på att skolbiblioteken ska bemannas 

med utbildade skolbibliotekarier (Bibliotekslagen 2013:801, Skollag 2010:800). Enligt 

Läsdelegationen (2018) visar Skolinspektionens årliga tillsyn att alla skolor i Sverige inte har 

tillgång till skolbibliotek och att även bemanningen skiljer sig åt mellan skolor. 
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2.3. UNESCO skolbiblioteksmanifest 
 

I ett manifest har Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet (2014) tagit fram 

skolbibliotekens grundläggande uppgifter. Dessa är enligt följande: 

• Att främja läsning. 

• Att stödja och främja utbildningsmål som finns i skolans läroplaner och mål. 

• Att främja elevers lust att lära, deras läslust och att lära dem att bli 

biblioteksanvändare. 

• Att erbjuda möjlighet att skapa och använda information som en väg till fantasi, 

glädje, förståelse och kunskap. 

• Att träna elever i att värdera och använda information, oavsett form, samt ge dem 

förståelse och insikt för olika kommunikationsformer (a.a). 

 

2.4. Skolbibliotek som funktion 
 

Fichtelius, Persson och Enarson (2019) ger i sitt förslag till en ny biblioteksstrategi, på 

uppdrag av Kungliga Biblioteket, en beskrivning av hur de anser att skolbibliotek ska fungera. 

Där står att varje elev ska ha likvärdig tillgång till en välfungerande skolbiblioteksverksamhet 

som innehåller utbildade bibliotekarier, rätt utrustning och olika medier, ändamålsenliga 

lokaler samt stöd från ledningen. De skriver vidare att en skolbiblioteksverksamhet inte är en 

samling böcker, utan en del av en pedagogisk verksamhet där bibliotekarien är en 

nyckelperson (a.a.). 

 

Förslag på förbättringar är t. ex. skärpta krav i skollag, läroplan och Skolinspektionens 

tillsynsverksamhet. Vidare föreslås mätbara mål, kvalitetskriterier, modeller och nyckeltal 

(t.ex. andelen elever/heltidsanställd skolbibliotekarie) för att kunna förbättra och fördjupa 

skolbibliotekens organisation och pedagogik. Även rektorernas kunskap om hur den 

pedagogiska verksamheten kan integreras med biblioteksfunktionen behöver byggas upp. I 

förslaget till biblioteksstrategin står det att skolbibliotekariers profession behöver stärkas på 

alla nivåer genom kollegial samverkan, utbildning, mentorskap, ledarskap och nätverk.  

Dessutom ses inget hinder för att folkbibliotek kombineras med skolbibliotek, eller att 

folkbibliotek bedriver verksamhet i skolor, så länge de olika kompetenserna och uppdragen 

för respektive olika bibliotek upprätthålls. Annan samverkan som bör utvecklas, enligt 
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skrivelsen, är den mellan kommunala eller regionala mediecentraler och skolbiblioteken, där 

analog och digital medieförsörjning bör byggas ut (a.a.). 

 

2.5. Fokusbibliotekarier 
 

Fokusbibliotek är benämningen på en form av skolbibliotek som uppmärksammats och 

används i en av kommunerna som ingår i vår undersökning. I samband med att kraven ökat på 

skolbibliotekens roll och uppdrag, uppdagades det att kommunens skolbibliotek hade stora 

brister. Kommunen inledde därför ett förändringsarbete där politikerna gjorde en rejäl 

ekonomisk satsning på kommunens skolbibliotek. De anställde fackutbildade bibliotekarier, 

utrustade skolbiblioteken och skapade förutsättningar för att använda skolbibliotekarierna som 

en pedagogisk resurs. Skolbibliotekarier integrerades som en del i skolans arbete för att öka 

likvärdigheten och måluppfyllelsen inom främst informationskompetens, källkritik och 

läsfrämjande (Eriksson, 2016). 

 

2.6. Skoldatatek 
 

Skoldataverksamhet är en kommunalt organiserad och övergripande verksamhet som arbetar 

och ansvarar för IT och specialpedagogik (www.skoldatatek.se). I verksamheten bör både 

teknisk och specialpedagogisk kompetens finnas och personalen ska vara väl förtrogen med 

skolans uppdrag och mål. Verksamheten ska dessutom vara väl förankrad i kommunernas 

skolplan och skolornas förvaltningsledning. Målgruppen som Skoldatateket riktar sig mot är 

skolpersonal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på elever 

i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt koncentrationssvårigheter. Vid Skoldatateken ska 

skolpersonalen få teknisk och pedagogisk support och utbildas i alternativa verktyg och 

pedagogisk programvara. Syftet med Skoldatatekets verksamhet är att stimulera och utveckla 

inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd och göra dem delaktiga i sitt 

lärande. Vidare att med hjälp av IT- baserade verktyg skapa stimulerande lärandesituationer 

för målgruppen och ge skolpersonal möjlighet att pröva alternativa verktyg och pedagogisk 

programvara före inköp. Skoldatateket ska utvärdera och sprida information om IT i lärandet 

för målgruppen och vara en naturlig del i kommunernas elevstöd. De ska också, efter behov, 

samverka med intresseorganisationer som rör målgruppen, specialpedagogiska myndigheten, 

landstingens hjälpmedelsverksamhet och skolverket (www.skoldatatek.se). 
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2.7. Myndigheter och intresseorganisationer med uppdrag som rör skolbibliotek 
 

Det finns flera myndigheter med olika uppdrag som rör skolbibliotek. Enligt Läsdelegationen 

(2018) är ett av dem Kungliga biblioteket (KB) som tillhandahåller en nationell överblick 

över biblioteksverksamheten samt främjar samverkan inom det allmänna svenska biblioteks-

väsendet och skolbiblioteken. KB ansvarar för bibliotekens statistik där bl.a. bemanning och 

utbud av böcker redovisas. KB främjar också utveckling och samverkan genom kartlägg-

ningar, lägesbeskrivningar och informationsspridning. 

 

Skolinspektionen är den myndighet som har till uppgift att se till att lagen om skolbibliotek 

följs. Detta sker genom regelbunden tillsyn av skolbibliotek på huvudmannanivå och skol-

enhetsnivå. Läsdelegationen (2018) menar att om inte föreläggandet att ordna ett tillfreds-

ställande skolbibliotek följs kan skolinspektionen ge skolan vite. 

 

MTM, Myndigheten för Tillgängliga Medier, är en statlig myndighet som arbetar för att 

personer med läsnedsättning ska erbjudas litteratur i en tillgänglig form och ger tillgång till 

medier de behöver. Legimus är MTM:s digitala bibliotek och är en lånecentral för svenska 

bibliotek. De framställer talböcker med och utan text, lättlästa böcker, böcker för lästräning 

och språkträning samt böcker på olika språk. De producerar även lättlästa nyheter. 

Talböckerna som MTM producerar innehåller mänsklig eller syntetisk röst, beroende på 

vilken litteratur det är, till exempel är alla barn- och ungdomsböcker inlästa med mänsklig 

röst, medan studentlitteratur är med syntetisk röst. Tjänsten Legimus finns i två versioner, en 

webbplats www.legimus.se och en app med namnet Legimus som kan laddas ner till smarta 

telefoner eller surfplattor. Via dessa kanaler kan användaren ladda hem böcker till sin 

bokhylla (www.mtm.se). Ett Legimuskonto skapas av behörig personal på närmaste bibliotek. 

Personen som har behov av ett konto behöver inte intyg på sin läsnedsättning, men barn under 

arton år måste ha tillstånd av vårdnadshavare för att bli användare av eget konto 

(www.legimus.se). 

 

En myndighetsöverskridande arbetsgrupp bestående av representanter från MTM, Skolinspek-

tionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolforskningsinstitutet och 

Kulturrådet, arbetar för att tillvarata det arbete som görs gällande skolbibliotek samt ge 

förslag på åtgärder. Denna grupp har bidragit till Kungliga Bibliotekets uppdrag att ta fram en 

nationell biblioteksstrategi (Fichtelius m. fl., 2019) genom att sammanställa en lägesrapport 
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över skolbiblioteken. Enligt Läsdelegationen (2018) påtalas i denna rapport bristen på 

skolbibliotek samt de återkommande frågorna om skolbibliotekens bemanning och brister i 

densamma. 

 

Utöver berörda myndigheter rapporterar Läsdelegationen (2018) att det finns intresse-

organisationer som har skolbiblioteken i fokus. Dessa är lärarnas och bibliotekariernas 

fackliga organisationer, Sveriges kommuner och landsting, Svensk biblioteksförening och 

Nationella biblioteksgruppen /NSG. NSG utgör en nationell kunskapsutbytesresurs i skol-

biblioteksfrågor och sprider kunskap om goda exempel genom att dela ut priset ”Årets 

skolbibliotek”. Dessutom finns en expertgrupp för skolbibliotek från SACO-förbundet DIK. 

De arbetar för att utarbeta en definition av skolbibliotek och uppmärksamma skolor som 

medvetet arbetar med att integrera skolbiblioteket och skolbibliotekarier i skolans pedagog-

iska arbete. De har inrättat utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”.  

 

2.8. Speciallärare 
 

Yrkesgruppen speciallärare har funnits sedan tidigt 1900-tal och yrkesrollen har över tid 

förändrats från att ha varit behandlande, särskiljande och individfokuserad till att bli 

förebyggande, lärmiljöfokuserad och utvecklande (Bruce, 2018).  Sedan 2011 finns 

sammanlagt sex specialiseringar inom speciallärarutbildningen vilka är: matematik, svenska, 

utvecklingsstörning samt funktionsnedsättningar inom hörsel, syn och språk. Bruce (2018) 

skriver att yrkesuppdraget som speciallärare beskrivs i Svensk författningssamling där det står 

att en student, för att ta speciallärarexamen, ska visa sådan förmåga och kunskap som behövs 

för att enskilt kunna arbeta för barn och elever i behov av särskilt stöd. En möjlig tolkning av 

detta uppdrag är att specialläraren, i syfte att tillgodose elevens, lärarens och organisationens 

behov av särskilt stöd, arbetar med elever, lärare, föräldrar samt med hela organisationen. Det 

skulle då innefatta allt som finns runt eleven i den lärmiljö denne befinner sig i, såsom olika 

undervisningsformer, lärverktyg, rastaktiviteter mm (Bruce, 2018). 
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3. Teoretiska perspektiv 
 

3.1. Det relationella perspektivet 
 

I likhet med Materud (2019) utgår vi från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt, 

och vi menar att det relationella perspektivet på specialpedagogik knyter an till vår studie. 

Enligt Emanuelsson (2003) innebär ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv att det är 

miljön och förhållandena i miljön som ska ändras för att alla elever ska kunna delta i 

undervisningen med sina klasskamrater. Elevens förutsättningar relateras till omgivningens 

förväntningar och krav för att eleven ska kunna nå uppställda mål. Man kan förenklat säga att 

det relationella perspektivet beskriver ”barn i svårigheter” istället för ”barn med svårigheter.” 

Det synsättet kan innebära förändringar av villkor och arbetssätt för att alla elever ska kunna 

delta i undervisningen och det finns en utmaning i att på ett positivt sätt möta elevers olika 

behov i en inkluderande undervisning (Emanuelsson, 2003). 

 

3.2. Inkluderingsperspektivet 
 

Inkludering innebär, enligt Göransson och Nilholm (2016), att eleven får lära sig utifrån sina 

egna förutsättningar och ingå i en lärandegemenskap. Enligt Lutz (2013) är begreppet 

inkludering en utveckling från integrering. Han menar att inkludering innebär fokusskifte från 

elevens anpassning till att miljön istället anpassas. Göransson och Nilholm (2016) poängterar 

att det är viktigt att kartlägga elevernas syn på sin situation och vad de tycker och tänker, för 

att kunna avgöra graden av delaktighet i miljön. Persson och Persson (2013) menar att 

begreppet inkludering inte enbart handlar om utbildning, utan även om hur vi vill att ett 

framtida samhälle ska se ut och fungera. En inkluderande verksamhet, har enligt författarna, 

ett långsiktigt syfte, där olika erfarenheter och olikheter som eleverna möter i skolan ses som 

en tillgång. Det bidrar till respekt och tolerans för varandras olikheter och kan på det viset 

bidra till utveckling av samhället. Nilhom (2007) förklarar att ett inkluderande 

specialpedagogiskt perspektiv innebär en demokratisk idé om hur undervisning ska 

organiseras.  
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4. Läsning – en grundläggande färdighet 
 

Läsning handlar om att kunna navigera i världen, att skaffa sig nödvändig information och 

kunskap samt att kunna känna glädje och njutning. Läsförmågan har en stor betydelse för 

både samhällsliv, utbildning, arbetsliv och privatliv. Den är en viktig faktor för att kunna ta 

del av och påverka samhället. Enligt Läsdelegationen (2018) räknas läsning och skrivning 

som basfärdigheter, det vill säga grundläggande färdigheter som har betydelse för hur en elev 

lyckas även i andra ämnen, men också för individens framgång i arbetslivet och möjlighet till 

engagemang i samhället. Samma utredning visar att läsintresset och läsförståelsen bland barn 

och unga har försämrats över tid i Sverige (a.a.). 

 

4.1. Kursplan i ämnet svenska 
 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 

2018, s.257).  

Ovan nämnda citat är hämtat från kursplanen i ämnet svenska. Där står vidare att språket 

används på olika sätt i alla ämnen i skolan och att vi, genom att uttrycka känslor och tankar i 

tal och skrift, kan kommunicera med varandra. I kursplanen står det också att det är viktigt att 

ha ett varierat och rikt språk för att kunna förstå och leva i ett samhälle där människor med 

olika språk, livsåskådningar, kulturer och generationer möts (Skolverket, 2018). 

 

I kursplanen i ämnet svenska presenteras vidare vad undervisningen i ämnet ska syfta till, 

nämligen att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att 

lära, kommunicera och tänka och att de ska få förutsättningar att utveckla sitt tal- och skrift-

språk. Detta för att kunna uttrycka sig för skilda syften och i olika sammanhang samt få tilltro 

till sin språkliga förmåga. Elevernas intresse för att läsa och skriva ska stimuleras genom 

undervisningen. Denna ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man 

uttrycker tankar och åsikter genom skilda medier i olika slags texter. Undervisningen ska 

vidare syfta till att elever enskilt och med andra kan bearbeta och skapa texter samt stimuleras 

till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Därutöver ska undervisningen bidra 

till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man värderar, söker och kritiskt granskar 

information från olika källor (a.a).  
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I samma kursplan står det att eleverna genom sin undervisning ska få kunskaper om, samt 

möta, skönlitteratur från skilda delar av världen från olika tider. Vidare ska undervisningen 

bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. Eleverna ska även ges 

förutsättningar att utveckla sin förståelse för omvärlden, den egna identiteten och sitt språk 

genom att få möta olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande. Genom 

undervisningen ska eleverna dessutom ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språk-

bruket i medier och olika sammanhang. Undervisningen ska därutöver bidra till att eleverna 

får förståelse för att det sätt man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och andra. 

Eleverna ska också genom undervisningen få utveckla sina kunskaper om det svenska språket, 

dess normer, historia och uppbyggnad, liksom få bekanta sig med de nordiska språken och de 

nationella minoritetsspråken (a.a). 

 

4.2. Läs-och skrivsvårigheter/dyslexi 
 

Begreppet läs-och skrivsvårigheter är ett samlingsbegrepp för alla individer som av olika 

anledningar stöter på problem vid läsning och skrivning (Høien & Lundberg, 2013). 

Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) exemplifierar olika förklaringar till läs- och skriv-

svårigheter, vilka kan orsakas av både arv och miljö. Utöver dyslexi listar de språkstörning, 

bristande kunskaper i svenska språket, syn/ hörselproblem, språklig understimulering, 

bristfällig undervisning och emotionella störningar som upphov till läs- och skrivsvårigheter.  

 

Dyslexi är ett snävare begrepp som har flera definitioner (Høien & Lundberg, 2013). Ett sätt 

att definiera dyslexi är enligt Høien och Lundberg (2013) ” Dyslexi är en ihållande störning 

av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet” (a.a., s. 

21). Författarna menar att en person med dyslexi har stora svårigheter med ordavkodning och 

rättskrivning, vilket beror på att det fonologiska systemet inte fungerar fullt ut. De delar in 

dyslexi i primära och sekundära symptom. De primära symptomen består av dysfunktionen i 

det fonologiska systemet som till stora delar är ärftligt. De sekundära symptomen är de 

problem som de primära symtomen orsakar, vilka kan vara: sämre läsförståelse, problem med 

matematik på grund av lässvårigheterna samt sämre självförtroende och beteendeproblem 

(Høien & Lundberg, 2013). Huvudsymptomen vid dyslexi exemplifieras på följande vis av 

författarna: ordavkodningen är inte automatiserad, svårigheter med att läsa nonsensord, svag 

rättstavning, lässvårigheterna är resistenta, det finns en signifikant skillnad mellan färdigheter 
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i hörförståelse och läsförståelse samt att lässvårigheterna är ärftliga (Høien & Lundberg, 

2013). 

 

I Läsdelegationens (2018) rapport framhålles att alla elever, oavsett behov och förutsättningar, 

ska ges möjlighet att utveckla en fullgod läsförmåga. Det står vidare att det är viktigt att tidigt 

och systematiskt upptäcka, kartlägga och identifiera elever i läs- och skrivsvårigheter för att 

kunna sätta in stöd tidigt. Särskilda läromedel eller lärverktyg som talböcker eller punkt-

skriftsböcker kan behövas till elever i läs- och skrivsvårigheter eller med läsnedsättning. Det 

poängteras också att det är positivt för alla elever att arbeta språkutvecklande i alla ämnen, i 

synnerhet för elever med annat modersmål än svenska, och att lärare har betydelse som 

läsande förebilder. Samma utredning, Läsdelegationen (2018), rekommenderar också lärarna 

att systematiskt föra diskussioner med eleverna om det som läses. 

 

4.3. Skollagen om extra anpassningar och särskilt stöd  
 

I skollagen 3 kap. 2§ står det att alla elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska få 

den stimulans och ledning som behövs i deras personliga utveckling och lärande, för att nå så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om elever har en funktionsnedsättning eller 

svårighet att uppnå kunskapskraven eller kunskapsnivåerna ska stöd ges som syftar till att 

motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Vidare ska ledning och stimulans ges 

till elever som lätt når kravnivåerna (Skollag 2010:800). 

 

I skollagens 3 kap. 5§ står det att stöd skyndsamt ska ges i form av extra anpassningar, inom 

den ordinarie undervisningen, vid upptäckt av elev som befaras att inte uppnå målen. Om de 

extra anpassningarna inte ger den effekt som önskas ska detta, enligt 3 kap. 7§, anmälas till 

rektorn. Denne ska då se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Samråd ska 

ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om utredningen visar att eleven 

behöver särskilt stöd ska den få det. Särskilt stöd får ges som ersättning för undervisningen 

som skulle ha bedrivits eller som komplement till denna (3 kap. 8§). Ett åtgärdsprogram ska 

utarbetas för elever som ges särskilt stöd. Där ska behoven framgå liksom hur de tillgodoses. 

Därutöver ska en beskrivning av hur uppföljning, utvärdering och ansvarsområden för 

respektive nämnda delar genomförs. Eleven och vårdnadshavaren ska få delta i utformandet 

av åtgärdsprogrammet (3 kap. 9§ Skollag 2010:800). 
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5. Främjande aktiviteter 
 

5.1. Vad är läsning och hur främjas den? 
 

Läsning beskrivs enligt The simple view of reading som en produkt av avkodning och språk-

förståelse (Gough & Tunmer, 1986). Begreppet och formeln förklarar hur läsning går till, men 

också komplexiteten i att läsa. Formeln lyder R=D x C där R står för reading/läsning, D för 

decoding/avkodning och C för comprehension/språkförståelse (Gough & Tunmer, 1986). 

Avkodning är den tekniska sidan av läsningen, vilken genomgår olika steg fram till dess att 

tekniken är automatiserad, medan förståelsen kräver mer kognitiva processer som att knyta an 

till tidigare erfarenheter, göra tolkningar och dra slutsatser (Høien & Lundberg, 2013.) Enligt 

Elbro (2004) är läsfärdigheten en produkt av de två komponenterna och med hjälp av formeln 

blir det mer överskådligt att förstå vilka problem inom läsningen som kan uppstå. 

Berg (2011) skriver att åstadkommandet av goda läsare och skrivare fordrar strukturerad 

undervisning på vetenskaplig grund av lärare med bred kompetens. Vidare skriver Berg 

(2011) att god läs- och skrivundervisning innehåller en bra läs- och skrivmiljö där eleverna 

känner engagemang, mening, lust och glädje i läsinlärningen samt att texterna som används 

ska vara på elevernas nivå. Tjernberg (2013) understryker vikten av tidiga och förebyggande 

insatser och att framgångsrik läs- och skrivpedagogik kräver ett tydligt ledarskap, höga för-

väntningar på eleverna, många läs- och skrivaktiviteter samt noggrann övervakning av 

elevernas läs- och skrivutveckling. Tjernberg (2013) förordar också en undervisning med 

varierande tillvägagångssätt för att bemöta elevernas olikheter och behov samt ett tillåtande 

klimat. Jacobson (2000) skriver att det vid planering av åtgärder för elever i läs- och 

skrivsvårigheter finns tre huvudinriktningar. Den första är förebyggande åtgärder genom 

arbete med fonologisk medvetenhet, självbild och motivation. Den andra är övning och 

träning i läsning och skrivning i syfte att automatisera kunskaperna och förbättra läs-

förståelsen. Den tredje inriktningen är kompenserande åtgärder, vilka kan vara yttre eller inre. 

Inre kompensation är elevens egna strategier för att kompensera sina svårigheter, t.ex. att vara 

en god lyssnare. Yttre kompensation kan vara tekniska hjälpmedel eller omgivningens 

förhållningssätt (Jacobson, 2000). 

 

5.2. Vikten av att börja tidigt 
 

Barn som tidigt lär sig att läsa tenderar att få positiva upplevelser av läsning eftersom läsför-

måga och läsmotivation ingår i en ömsesidig relation. Omvänt gäller att barn som är sena med 
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att lära sig läsa tenderar att läsa mindre och därmed får mindre övning. Detta kallas för 

Matteuseffekten och innebär att barn som läser bra läser mer och blir ännu bättre läsare, 

medan barn som läser sämre läser mindre och hamnar ytterligare efter. För att lära sig läsa och 

skriva behöver barnet tillägna sig olika kunskaper. En av dem är språklig medvetenhet. Den 

kan enligt Läsdelegationen (2018) delas upp i fyra delar: 

• Fonologisk medvetenhet: att kunna uppmärksamma språkets ljud. 

• Grammatikalisk medvetenhet: som kan delas in i två delar, den syntaktiska där man 

uppmärksammar ordföljden och den morfologiska som innebär en medvetenhet om 

hur ord konstrueras och böjs (Miniscalco, 2010). 

• Semantisk medvetenhet: att känna till ord och ordkombinationers betydelse. 

• Pragmatisk medvetenhet: att känna till språkets användning i olika situationer. 

 

Läsdelegationen (2018) menar att av dessa fyra är den fonologiska medvetenheten av särskild 

betydelse för den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Detta eftersom barnet behöver förstå 

bokstävernas ljud för att knäcka den alfabetiska koden. Vidare är ett tillräckligt ordförråd en 

viktig förutsättning för god läsförståelse. Även mer generella språkliga förmågor som att 

aktivt kunna delta i samtal och förmåga att kunna återge satser och berättelser, har betydelse 

för läs- och skrivutvecklingen (a.a.). 

 

5.3. Läsinsatser efter elevers olika behov och förutsättningar 
 

Elever behöver olika typer av insatser på området läsning. Elever i läs- och skrivsvårigheter 

behöver kanske andra insatser än elever som har lätt för att läsa, men tycker det är tråkigt, 

liksom elever som är duktiga läsare och läser mycket, kan behöva insatser för att utvecklas än 

mer. Att stödja och utmana alla elever i deras läsning ställer krav på kompetens, metoder och 

arbetssätt där läraren är en av de viktigaste faktorerna, vilket Läsdelegationen (2018) pekar 

på. Språkutvecklande undervisning innebär att fokusera på språket inom alla ämnen och att 

integrera språk och innehåll så att dessa båda delar utvecklas parallellt (Gibbons, 2013). I 

Läsdelegationen (2018) visar forskning att det är viktigt att undervisa om väsentliga 

lässtrategier, i synnerhet för elever i läs- och skrivsvårigheter, och att olika texter behöver 

olika typer av läsförståelse. Beroende på tolkningsinstrument och kontexter kan skönlitteratur 

läsas på olika sätt, medan läsning inom matematik och naturvetenskap i stort handlar om att 

förstå samband och orsaker mellan olika resultat och faktorer. Därutöver krävs kritisk 

källgranskning vid läsning av t.ex. historia och samhällskunskap. 
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5.4. Läsmotivation 
 

Det finns inre och yttre motivation. Vid inre motivation motiveras man att göra något för sin 

egen skull, medan yttre motivation handlar om att göra något för att tillmötesgå yttre 

formulerade värden eller krav. Båda motivationstyperna har betydelse för ungas läsning, men 

elever som enbart läser för yttre motivation tenderar att få ut mindre av sin egen läsning. Yttre 

motivation kan dock användas som medel för att uppnå inre motivation (Guthrie, 2000). Då 

läsning är en ansträngande aktivitet som man kan välja att utföra eller inte, så krävs motiva-

tion (Baker & Wigfield, 1999). Elever som är omotiverade till läsning uppnår aldrig sin fulla 

potential av läs- och skrivförmåga (Gambrell, 2011). Faktorer som skapar läsmotivation är 

enligt Gambrell (2011) upplevelsen av relevans av litteraturen för det egna livet, åtkomst av 

större läsmaterial, mycket avsatt tid för läsning, valfrihet i urvalet av litteratur, att socialt få 

interagera med andra kring det lästa samt att få lyckas ta sig an krävande texter och 

utmaningar som reflekterar läsningens värde. 

 

5.5. Hjälpmedel / Alternativa lärverktyg 
 

Kompensatoriska hjälpmedel eller alternativa verktyg är benämningar på hjälpmedel för 

personer med funktionsnedsättningar (Damsby, 2008). Bruce, Ivarsson, Svensson och 

Sventelius (2016) använder istället begreppen alternativa verktyg och lärverktyg. Detta för att 

rikta uppmärksamheten mot skolans ansvar att undervisa med vetskapen om att elever lär på 

olika sätt, och därmed erbjuda olika och flera undervisningssätt och verktyg för lärande.  

 

Det finns ett stort utbud av olika kompensatoriska hjälpmedel på marknaden, men inte mycket 

forskning på området (Jacobson & Svensson, 2006). Föhrer och Magnusson (2003) menar att 

elever med tillgång till kompensatoriska hjälpmedel förbättrar sin läs- och skrivförmåga, men 

det krävs att eleverna fått undervisning och träning i hur hjälpmedlet fungerar. Vidare anser 

författarna att kompensatoriskt stöd bör finnas i all undervisning eftersom studier visar effekt 

av att sätta in stöd tidigt samt att misslyckanden ger dåligt självförtroende och minskad 

motivation. Hjälpmedlen eller verktygen kan användas på två olika sätt. Det ena är som 

kompensation och det andra som träning. Enligt Jacobson (2000) är dessa två användnings-

områden lika viktiga.  

 

Exempel på tekniska verktyg som kan användas är talsyntes, som nyttjas för att få text uppläst 

eller kunna höra det man skriver, inläst litteratur via ILT, Inläsningstjänst, som skolan 
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tillhandahåller, eller Legimus, som eleven får tillgång till via skolbibliotekarie eller folk-

bibliotek. Dessutom finns olika rättstavningsprogram som hjälper eleven att stava rätt och 

som också enligt Sämfors (2009) kan utveckla deras förmåga att stava. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv kan programvaror som kombinerar text, bild och uppläsning förbättra under-

visningen. I arbetet med att stötta elevers läs- och skrivutveckling finns idag möjligheter att 

kombinera text med symbolstöd, uppläsning och ljudande tangentbord, vilket kan underlätta 

för många elever i läs- och skrivsvårigheter (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016). 

Dessa olika verktyg hjälper eleven att nå samma litteratur som alla andra och på det viset 

kunna ta till sig information i en text istället för att fokusera på avkodningen av texten, vilket 

inte är syftet med informationssökning. Undervisningen blir på det sättet tillgänglig för alla 

(Sämfors, 2009). 

 

6. Tidigare forskning om skolbibliotek 
 

6.1. Internationell och nationell forskning 
 

Inom internationell forskning har förhållandet mellan lärande och skolbibliotek varit föremål 

för empiriska studier ända sedan 1950-talet (Bikos, Papadimitriou, Giannakopoulos, 2014). 

Studierna har genomförts i ett flertal länder som exempelvis Kanada, USA och Australien 

men ändå visat liknande resultat, nämligen att elever med tillgång till skolbibliotek presterar 

bättre än elever utan denna tillgång (Elley, 1994). Lance har forskat om vilken effekt som 

skolbibliotek har på elevers lärande och prestationer. Hans resultat visar att det finns ett starkt 

samband mellan elevers läslust och förekomsten av bibliotekarier och att skolbiblioteken är 

särskilt effektiva i att höja resultaten hos lågpresterande elever (Francis, Lance & Lietzau, 

2010).  

  

I Slutbetänkande av Litteraturutredningen (2012) framhålls att tidigare forskning om 

skolbiblioteksverksamhet i Nordamerika och Kanada har visat att tillgång till skolbibliotek 

och utbildade skolbibliotekarier har en positiv inverkan på elevernas läsfärdighet. I standard-

iserade lästest har elever med denna tillgång 10–20 procent högre resultat jämfört med elever 

som går på skolor med sämre biblioteksresurser. Forskningen visar även att bibliotek utan 

utbildade bibliotekarier har betydligt mindre påverkan på elevernas resultat. Med andra ord 

påvisar en hel del forskning starka samband mellan elevers läslust och lärarbibliotekarier, 

medan elever utan tillgång till utbildad skolbibliotekspersonal tenderar att läsa sämre och få 
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lägre betyg. Även några svenska studier har visat positiva samband mellan läsresultat och 

tillgång till utbildade skolbibliotekarier. I en undersökning i Eskilstuna ökade och breddade 

69 procent av eleverna sin läsning när skolbibliotek och skolbibliotekarie infördes. De 

förändrade läsvanorna berodde enligt undersökningen till stor del på förekomsten av en 

skolbibliotekarie. (a.a.). 

Bikos, Papadimitriou och Giannakopoulos (2014) har gjort en sammanställning av forskning 

som visar att skolbibliotek som bemannas av utbildad personal och med tillräcklig 

finansiering förbättrar elevernas studieresultat oavsett deras socioekonomiska status eller 

tidigare utbildning. Vidare visade studien att skolbibliotek med kvalitativt bestånd och 

ändamålsenlig teknik har ett signifikant samband med elevers studieframgång. Samman-

ställningen visade även att samarbetet mellan lärare och bibliotekarie är en faktor som har 

starkt positiv inverkan på elevernas lärande och att elever som använder skolbibliotek 

presterar bättre på prov. I undersökningen kunde forskarna se att elever med utbildade 

bibliotekarier läser mer både i skolan och på fritiden. De kunde även se att skolbibliotek har 

störst påverkan på elever i grundskolan, i synnerhet högstadieelever. 

 

Haycock (2011) poängterar att korrelationen mellan elevprestationer och skolbibliotek och 

skolbibliotekarier inte är samma sak som direkt orsaks- och verkanssamband. Andra faktorer 

såsom lärartäthet, klasstorlek, ekonomiska förhållanden och utbildningsbakgrund är inte 

undersökta i många av studierna där skolbibliotekets roll fokuserats vilket medför att 

resultaten kan misstolkas. Holmgren och Johansson (2013) skriver ”Det kan finnas en viss 

problematik gällande hur man ska kunna mäta skolbibliotekens inverkan på elevernas 

målresultat vilket i sig gör skolbiblioteksbilden till en än mer komplex fråga. Då 

kvalitetsgranskningens uppgift bland annat är att säkerställa skolans kvalitet och visa hur 

skolan bidrar till vissa uppsatta mål/krav/riktlinjer är det avgörande att man har rätt verktyg 

och metoder för att kunna göra detta. Finns inte dessa kan det leda till svårigheter att 

försvara skolbibliotekets existens” (a.a., s.41). 

 

Gärdén (2017) har sammanställt nationell och internationell forskning om skolbibliotek. 

Sammanställningens slutsatser bekräftar och stärker det som redan är känt efter många års 

forskning på skolbiblioteksområdet, nämligen vikten av samarbete mellan lärare och skol-

bibliotekarier, vikten av stöd hos ledning, problemen med att lärarna har för låg kunskap om 

bibliotek, skolbibliotekens etablerade betydelse för läsning, att arbetet med att främja 

informationskompetens, om det förekommer, ofta sker i skuggan av det läsfrämjande arbetet 
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och att brist på fackkunskap eller utbildning hos de som arbetar i skolbiblioteket påverkar 

inriktning och kvalitet (a.a.).  

 

En annan slutsats Gärdén (2017) gör är att det saknas dokumentation kring vilka av skol-

bibliotekens metoder som bäst bidrar till elevers lärande eller hur elevernas lärande ter sig när 

skolbiblioteket är integrerat i undervisningen. En relaterad slutsats är att det är få studier om 

skolbibliotek som tar elevperspektivet, då de empiriska undersökningar som gjorts främst 

belyser samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier (a.a.). Vidare visar Gärdéns (2017) 

undersökning att kunskapen om vad skolbibliotek kan bidra med tycks ojämnt fördelad, då 

vissa skolor och kommuner arbetar engagerat och lyckas väl, medan andra är dåliga på 

skolbiblioteksverksamhet. Detta resultat framgår oavsett land och avsändare från artiklarna 

Gärdén (2017) sammanställt. Vidare uttrycks i rapporten en förvåning kring Sveriges 

bristande likvärdighet gällande skolbibliotek, trots ett reglerat skolväsende, och Gärdén 

(2017) menar att det saknas inslag om skolbibliotek i lärarutbildningen (a.a.). Även 

skolbibliotekariernas möjligheter att delta i organiserad kompetensutveckling och att arbeta 

utifrån forskande förhållningssätt skiljer sig åt. Skolbibliotekariens utbildning har visat sig 

spela stor roll för hur skolbiblioteksverksamheten utformas och vilket innehåll den får. Hur 

insatta bibliotekarierna är i forskning om elevernas läsning, samspel mellan informations-

sökning och lärande eller informationskompetens är kraftigt varierande. Till sist lyfter Gärdén 

(2017) fram farhågan att skolor utan egna skolbibliotek och skolbibliotekarier, som utgår från 

andra bibliotekslösningar, riskerar att ge eleverna mindre kompetens i informationssökning. 

Detta eftersom nyttjandet av biblioteket då reduceras till att enbart handla om att låna böcker.  

 

Bohlin och Hellsberg (2007) menar att det behövs ett nära samarbete mellan lärare och 

skolbibliotekarie för att stötta och hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter, men att det upplevs 

svårt att gå in i varandras roller. Skolbibliotekarierna uttrycker i studien att de inte har samma 

kunskaper inom läs- och skrivproblematik och väljer att stå tillbaka till förmån för 

specialpedagog/speciallärare. Detta resulterar i att elever inte till fullo får den hjälp som 

skolbibliotekarien skulle kunna bistå med. Arbetet skolbibliotekarierna gör i studien för elever 

i läs- och skrivsvårigheter är bland annat litteratursökning och att presentera böcker på ett 

lättillgängligt sätt. Detta sker exempelvis genom att de ställer boksidor utåt i bokhyllorna och 

tillhandahåller lättläst litteratur och talböcker. Enligt studien finns det skolbibliotekarier som 

ägnar särskild tid åt elever i läs- och skrivsvårigheter. Stödet gavs i form av enskild läsning 
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eller läsning i grupp. Åtgärderna skildes åt beroende på lokaler och ekonomi (Bohlin & 

Hellsberg, 2007). 

Muhaxhiri (2014) beskriver hur samarbetet kan se ut mellan skolbibliotekspersonal och lärare 

när det gällde främjande aktiviteter i grundskolan. Exempel på främjande aktiviteter som de 

samarbetade kring var individuella och filmade boktips, arbete med olika lässtrategier, tal-

böcker, högläsning, läsecirklar, bloggar, författarbesök, gemensamt skrivande och tävlingar 

m.m. Även Danielsson (2013) menar att samarbete mellan pedagog och lärare gällande elever 

i läshinder är avgörande för att tillgodose deras behov.  Det innebär samverkan kring vilken 

elevens lässvårighet är, att finna lämplig litteratur och tekniska hjälpmedel samt att hitta rätt 

arbetsformer för läsande och informationssökning.  

 

Enligt Karlsson och Roxling (2007) är skolbibliotekariens roll viktig i arbetet med att skapa 

läsmotivation. Deras utgångspunkt är att samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier 

gynnar elevers läs- och skrivutveckling. Studien visar dock att det finns begränsad kunskap 

om hur samarbetet kan arrangeras och hur skolbibliotekariens kunskaper kan nyttjas i arbetet 

för att utveckla elevers läs- och skrivutveckling. De menar att en verksamhetsplan behöver 

konstrueras med rektor för att ett fungerande samarbete ska kunna genomföras. 

 

Schröck (2018) beskriver hur barnbibliotekarier på folkbiblioteken bemöter barn och ung-

domar i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Författaren diskuterar hur viktigt bemötandet är för 

dessa elever och ungdomar. Hon betonar vikten av uppsökande verksamhet för att nå alla och 

att texter behöver göras tillgängliga för att nå elever med olika förutsättningar. Schröck 

(2018) skriver dessutom att det i mötet mellan skolklasser och skolbibliotekarier är viktigt att 

ha gett bibliotekarien förkunskaper om gruppen innan, så att lämpliga tekniska hjälpmedel 

kan presenteras och besöket, genom förberedelse av bibliotekarien, kan bli mer inkluderande. 

Författaren tar upp två mål en bibliotekarie arbetar mot. Dessa är att öka läsförmågan och 

locka till läsglädje. 

 

Farmer (2009) menar att skolbibliotekarien och specialpedagog/speciallärare har mycket 

kunskaper inom respektive område att dela med sig av till varandra och till andra professioner 

inom skolan. Författaren menar att ett samarbete är önskvärt från båda professionerna, men är 

svårt att skapa på organisationsnivå. Ett samarbete dem emellan, och tillsammans med 

klasslärare, kan stimulera elevers kunskapsinhämtning (Farmer, 2009). 
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Perrault (2011) diskuterar i sin artikel begreppet inkludering, i vilken hon menar att ett skifte 

har genomförts, där elever i behov av specialpedagogiskt stöd i högre grad får stödet i sin 

ordinarie grupp istället för undervisning i mindre grupp eller en- till- en undervisning. Hon 

noterar vidare att samarbete mellan skolbibliotekarie och specialpedagog/speciallärare 

tillsammans med klasslärares olika kompetensområden gagnar elevens lärande. 

7. Metod 
 

7.1. Forskningsmetodisk ansats 
 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med en induktiv ansats för att besvara vårt syfte 

och våra frågeställningar. Larsson (2005) menar att kvalitativ metod används när forskaren 

vill karaktärisera eller gestalta något samt beskriva ett fenomen. Dalen (2015) menar att en 

viktig del inom kvalitativ forskning är att förstå olika företeelser som rör personer och 

situationer i deras upplevda verklighet. 

 

7.2. Urval av informanter 
 

Urvalet av informanter ska representera en miniatyr av populationen man vill undersöka 

(Trost, 2016). Vi gjorde ett strategiskt urval bestående av yrkeskategorierna skolbibliote-

karier, folkbibliotekarier, lärare, bemanningspersonal på Skoldatatek, skolbiblioteks-

samordnare och biblioteksutvecklare. Vi tror att dessa yrkeskategorier kan tillföra den 

kunskap vi efterfrågar utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Urvalet kom i första hand 

att bestå av personer verksamma inom våra kommuner eller närliggande sådana, vilket är en 

form av bekvämlighetsurval, som innebär att bruka informanter som finns tillgängliga 

(Bryman, 2018). Då vårt urval inte är slumpmässigt kan det inte generaliseras till en hel 

population (Bryman, 2018). Sammanlagt genomfördes elva intervjuer, fem respektive sex 

vardera, i fyra olika kommuner. Av praktiska skäl blev en intervju genomförd per telefon. Två 

av intervjuerna var gruppintervjuer med två informanter per tillfälle. 

 

7.3. Val av metod för insamling av forskningsmaterial 
 

7.3.1. Kvalitativ intervju 
 

Valet av intervjuform beror på vad som önskas belysas. Syftet med intervjuer är att få 

information om människors upplevda situation i något avseende (Dalen, 2015). Intervju som 
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metod är sannolikt den mest använda inom kvalitativ forskning då den, enligt Stúkat (2005) 

rymmer stor flexibilitet. Då vi är intresserade av hur samarbetet ser ut mellan skola och 

folkbibliotek/skolbibliotek gällande främjande aktiviteter och hjälpmedel skulle en kvantitativ 

metod med fast struktur, enligt Bryman (2018), kunna hindra den intervjuades ståndpunkter 

att komma fram och istället spegla forskarens intresse.  När forskaren inleder sin undersök-

ning med ett tydligt fokus brukar semistrukturerade intervjuer vara valet. En ostrukturerad 

intervjuform väljs om forskaren tror att en intervjuguide hindrar att få fram den intervjuades 

åsikter (Bryman, 2018). Vårt tydliga fokus gör att semistrukturerad intervju, där forskaren kan 

ställa följdfrågor samt ändra ordningsföljden i frågeschemat (Bryman, 2018), passar bäst. 

Nackdelarna med denna metod är tidsaspekten, då intervjuer tar mycket tid att genomföra, 

transkribera samt analysera. 

 

7.3.2. Intervjuguide 
 

En semistrukturerad intervjuguide utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade 

frågor (Bryman, 2018). Formuleringarna av dessa ska vara öppna och uppmuntra informanten 

att utveckla sina svar genom uppmuntrandetekniker (Rautalinko, 2019). Språket ska vara 

begripligt och passa intervjupersonerna (Bryman, 2018). Vi har valt att göra två intervju-

guider (bilaga 2). Den ena riktar sig till skolbibliotek, folkbibliotek, skolbiblioteksutvecklare 

och lärare. Den andra till Skoldatatekets personal. Detta har vi gjort för att underlätta samtalet 

under våra intervjuer samt möjliggöra informationsinhämtning. Lantz (1993) förordar att 

forskaren gör minst en provintervju innan de riktiga genomförs, vilket vi har gjort i det här 

arbetet.  

 

7.4. Intervjuernas genomförande 
 

För att kunna fånga informanternas egna ordalag brukar forskaren i kvalitativa studier spela in 

intervjun (Bryman, 2018). Platsen för intervjun är viktig för att informanten ska känna sig 

trygg. Det är också viktigt att hålla egna uppfattningar och argument utanför och lyssna 

bekräftande (Dalen, 2015). Vi har spelat in våra intervjuer och genomfört dessa efter 

informanternas önskemål. En intervju har genomförts via telefon, då informanten inte haft tid 

med ett personligt möte. I telefonintervjun har vi inte kunnat påverka informantens val av 

plats för intervjun. 
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Innan vi startade våra intervjuer, vilka vi genomförde var för sig, kontrollerade vi inspelnings-

apparaturen. Intervjuaren kontrollerar intervjusituationen bättre om hen behärskar utrust-

ningen avspänt när intervjun ska spelas in (Dalen, 2015). Vi hade intervjufrågorna, penna och 

anteckningsblock samt klocka till hands. Informanterna var informerade om att intervjun 

skulle ta ca 30 minuter och att den skulle spelas in. Vi hade vid de fysiska träffarna fått en 

underskrift om samtycke (bilaga 1), på denna lapp fanns också intervjuns syfte nedtecknat. 

Vid telefonintervjun läste vi istället upp intervjuns syfte samt informerade om att deltagandet 

var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Vi försökte under intervjuerna att följa de råd 

Dalen (2015) beskriver. Dessa innebär att hålla egna synpunkter och uppfattningar utanför, 

inte argumentera eller moralisera, att lyssna bekräftande genom ögonkontakt, icke verbal 

kommunikation (nicka, le) och verbala kommentarer (Dalen, 2015). Vi var också noga med 

att låta informanterna få tid till att berätta, vilket är helt nödvändigt för intervjuer i forskar-

sammanhang. Vi lät också informanterna få fundera på sina svar, då pauser kan vara skapande 

genom att ge intervjupersonen tid att reflektera över frågan man ställt (Dalen, 2015). Trots 

ovan nämnda försök till att minska vår egen inverkan måste forskaren ändå utgå från att hon 

genom sin närvaro har en påverkan på situationen (Hammar Chiriac & Einarsson, 2018). 

Direkt efter intervjuerna tackade vi informanterna och pratade lite om hur det kändes. En 

viktig regel är att ta tid till ett avslutande samtal efter det att intervjun genomförts (Dalen, 

2015). 

 

7.5. Etiska överväganden 
 

Forskare har flera etiska aspekter att ta hänsyn till gällande aktörer i studier (Hammar Chiriac 

& Einarsson, 2018). Vetenskapsrådet (2017) har föreskrivit de forskningsetiska principer som 

är rådande, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Forskaretik handlar om hur forskaren genomför sin roll samt hanterar sin 

information och publicering. Forskaren har en skyldighet att redovisa resultatet tillförlitligt 

(Hammar Chiriac & Einarsson, 2018). Vi har följt dessa krav genom att ha inhämtat 

informerat samtycke, avidentifierat informanterna samt sparat inspelningar och intervju-

material på ett säkert sätt, tills examensarbetet är godkänt, och därefter raderas inspelningarna 

och intervjumaterialet. Informationen kommer dessutom endast att nyttjas i denna uppsats. 
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7.6. Analysmetod 
 

I kvalitativa studier är forskaren intresserad av att beskriva, förklara och tolka människors syn 

på verkligheten samt deras upplevelser (Ahrne & Svensson, 2011). Forskaren utgår här från 

att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och metoden används med fördel 

explorativt och är ofta induktiv, vilket innebär att utgå från det empiriska materialet och 

eventuellt generera nya teorier (Materud, 2009). Bryman (2018) beskriver induktiv metod 

som att teorin är resultatet av en forskningsinsats. Det innebär att dra slutsatser på grundval av 

observationer (Bryman, 2018), i vårt fall i form av intervjusvar, vilket vi kommer att göra i 

detta arbetet. Det är viktigt att forskaren ger läsarna möjlighet att kunna följa de steg som 

tagits för att ha nått fram till resultatet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det finns många 

olika metoder för att bearbeta data. Vi kommer att använda tematisk analys, vilket innebär att 

man strukturerar funna teman och underteman i de transkriberade intervjuerna genom 

kodning, kategorisering och tematisering (Bryman, 2018). Analysmetoden genomförs genom 

att först läsa materialet noga, flera gånger, för att sedan koda och skapa olika teman i texten 

(Bryman, 2008). Braun och Clarke (2006) presenterar i sin artikel sex steg för att bearbeta 

datamaterialet och analysera svaren från informanterna. Första steget är att bekanta sig med 

empirin för att i efterföljande steg följa upp med kodning och skapa teman. I kodnings-

processen är det inte ovanligt att koderna ändras (Thornberg & Forslund Frykedal, 2019). I 

sista skedet bearbetas resultatet och analysen av denna. De olika temana belyses med citat 

från informanterna. Braun och Clarke (2006) rekommenderar två men gärna fler citat för att 

tydliggöra och belysa temat.  

 

7.6.1. Kodning  
 

Det första steget i analysprocessen är att få en förståelse och en helhetsbild av det insamlade 

materialet. Det fullföljdes genom att vi lyssnade igenom varje intervju direkt efter intervju-

tillfället och transkriberade den. I vår transkription valde vi att inte markera pauser, tvekanden 

eller utfyllnadsord, eftersom vi i första hand var intresserade av innehållet i svaren. Vi delade 

sedan våra transkriberade texter med varandra, så att var och en av oss kunde läsa igenom 

dem enskilt flera gånger.  

Parallellt med genomläsningarna kodade vi vårt material, vilket innebar att vi strök under i 

texterna och antecknade återkommande nyckelord som vi såg i texten. Koder består enligt 

David och Sutton (2016) av nyckelord, som beskriver en rad likheter i en text, vilka forskaren 

tycker hör ihop med varandra. Denna metod tillåter forskaren att lära känna sitt material och 
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på det sättet kunna börja se likheter och skillnader i sin empiri (David & Sutton, 2016). Denna 

typ av kodning beskrivs som öppen och induktiv, eftersom koderna skapats först efter att 

tolkningar av materialet gjorts (David & Sutton, 2016). Då vi under denna process ändå har 

haft våra egna frågeställningar i bakhuvudet, blev genomförandet av metoden inte helt 

induktiv.  

 

Nästa steg i bearbetningen var att sortera bort det som låg utanför intervjuguidens teman och 

som inte var relevant för den här studien. Till exempel det som handlade om folkbibliotekens 

riktade arbete mot små barn 0–3 år eller vuxna, vilket inte var relevant för vår frågeställning. 

Detta steg genomförde vi tillsammans. Vi träffades, läste igenom samtliga transkriberade 

texter och diskuterade vilka delar som vi ansåg betydelsefulla eller inte. Den kvarvarande 

texten utgjorde vår analysenhet. 

 

Då forskaren i sin användning av kodning ges möjlighet att framhäva de delar av texten som 

denne finner intressanta (David & Sutton, 2016), förstår vi att vår förförståelse av 

forskningsområdet, våra intressen samt frågeställningar har påverkat våra funna teman. Detta 

innebär att andra forskare som kodar och kategoriserar samma material kan få ett annat 

resultat än det vi kommit fram till.  

 

7.6.2. Tematisering  
 

Vi delade tillsammans in texten i åtta innehållsområden som vi skapade de olika temana 

utifrån. Precis som i vår kodningsprocess hade vi i vår tematisering ett induktivt tillväga-

gångssätt. Ett induktivt tillvägagångssätt vid tematisering innebär att de identifierade temana 

är starkt kopplade till själva empirin, istället för att försöka passa in dem i en på förhand 

befintlig ram (Braun & Clarke, 2006). Ett tema består av det forskaren anser viktigt inom 

empirin och är relaterat till frågeställningarna. Detta innebär att forskaren själv är aktiv i 

skapandet av att identifiera och definiera teman. Vidare är det inte antalet uppräkningar av en 

och samma kod som gör teman intressanta, utan om det fångar någonting viktigt i förhållandet 

till forskningsfrågorna (Braun & Clarke, 2006). Utifrån våra funna koder skapade vi större 

teman. Vi startade vår tematisering genom att göra en grov skiss på olika teman. Koder som 

vi tyckte hörde ihop lade vi i gemensamma högar. Utifrån dessa kunde vi se att en del koder 

kunde kombineras till större teman. Att börja med en grovskiss av de tänkbara teman som 

verkar framgå i texten är enligt David och Sutton (2016) ett bra sätt för nybörjarforskaren. 
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Braun och Clarke (2006) menar att man i denna fas söker efter bredare teman bland sina 

koder. Själva tematiseringen var en process där vi valde och ändrade för att skapa och få fram 

det som var andemeningen i de olika temana. Braun och Clarke (2006) kallar denna process 

för att definiera och namnge teman. Under denna process läste vi parallellt våra teorier.  

 

Våra teoretiska ansatser rörande skolbibliotek och forskningen om denna, både internationellt 

och nationellt, har förmodligen påverkat vår syn under tematiseringsprocessen. Detta eftersom 

vi lätt kunde känna igen tendenser från forskningen relaterat till vår empiri. Den tidigare 

forskning vi tagit del av har varit en hjälp i att fastställa och bättre förstå våra teman i 

analyseringsprocessen. Detta förfaringssätt brukar gå under beteckningen abduktion, det vill 

säga att forskare rör sig mellan teori och empiri, vilket är ganska vanligt i kvalitativ forskning. 

De slutsatser som abduktion leder fram till är provisoriska och reviderbara om nya data, 

hypoteser eller förklaringar lyfts fram (Fejes & Thornberg, 2019).  

 

Vår tematisering resulterade i åtta teman. Dessa är:  

 

Arbetsuppgifter och kompetens 

Otydlig lagstiftning och missförstånd 

Motivation och läslust 

Tidiga insatser och förebyggande åtgärder  

Utbud av material för elever i läs- och skrivsvårigheter 

Hinder och möjligheter för samarbete 

Utvecklingsvisioner för skolbibliotekarier 

Skoldatatekets uppdrag i förändring 

 

Att välja ut rätt citat som utryckte våra valda teman var en process som vi fann både enkel och 

svår. Det var relativt lätt att hitta liknande och talande citat, men svårt att välja ut vilka som 

var bäst. Helst ville vi presentera allt, vilket inte är möjligt. Vårt analytiska urval har styrts av 

våra forskningsfrågor och den forskning vi läst inom området. Den forskning och de citat vi 

valt att använda oss av i resultatdelen är de vi ansett mest talande.  
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7.7. Tillförlitlighetsaspekter 
 

I kvalitativ forskning är forskarens roll en viktig faktor som utformas i samspel med 

informanten och med hänsyn till den aktuella situationen. Både individer och situationer 

förändras, vilket innebär svårigheter att eftergranska resultaten. Ett sätt för att underlätta en 

eftergranskning är att vara ytterst korrekt i beskrivningarna av hur datainsamlingen genom-

förts (Dalen, 2015). Det är ett ideal att försöka få så hög standardisering som möjligt för att 

uppnå god reliabilitet. Vidare måste det vara god validitet, vilket innebär att mäta det som 

avses (Trost, 2016). För att validiteten ska bli stark i datamaterialet är det viktigt att 

intervjuguiden innehåller bra frågor och att intervjuaren ger informanten tid att svara, vilket 

möjliggör fylliga och innehållsrika svar (Dalen, 2015). För att bekanta sig med och lära känna 

datamaterialet rekommenderar Back och Berterö (2019) att forskaren själv transkriberar 

intervjuerna. Det är enligt dem en start av analysen, där egna reflektioner och tankar påbörjas, 

vilket förhoppningsvis underlättar analysarbetet. Vi har försökt att så tydligt som möjligt i 

detta arbete beskriva vårt tillvägagångssätt samt bifogat vår intervjuguide. Vi har själva 

transkriberat våra egna intervjuer och sedan tillsammans läst och analyserat vårt datamaterial. 

 

8. Resultat 
 

I nedanstående kapitel presenteras den data vi samlat in genom våra intervjuer. Våra åtta 

teman står som rubriker, där vi under vart och ett av dem, i berättande text och med stöd av 

citat, beskriver resultatet av intervjuerna. Varje tema avslutas med en kort sammanfattning 

och kapitlet avslutas med en längre och övergripande resultatsammanfattning. 

 

8.1. Arbetsuppgifter och kompetens 
 

De informanter vi intervjuat som arbetar på skolbibliotek har haft olika utbildningsbakgrund 

och olika arbetsuppgifter samt olika förutsättningar att genomföra sitt arbete. Detta med 

anledning av hur mycket tid av tjänsten som är avsatt till biblioteket. En grundskollärare 

berättar: 

Vi har ingen skolbibliotekarie på det sättet. Vi har en fritidspedagog på 10% och 

eftersom vi är en ganska nystartad skola går hennes 10% till att registrera böcker, 

beställa böcker, allt praktiskt arbete. 

Detta kan jämföras med en fokusbibliotekarie som arbetar heltid på skolbiblioteket: 
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Jag jobbar med f-klass till år 9 och planerar olika arbetsområden. Jag är med i 

klassrummen och har lektioner. Jag tar fram länkar, böcker, filmer, e-böcker, har 

läsprojekt, läslogg, pratar om upphovsrätten, informationssökning och källkritik. 

 

Vidare berättar skolbibliotekarierna som arbetar heltid att de registrerar Legimuskonton, 

vilket också innebär att hjälpa och visa eleverna hur Legimus fungerar: 

 För det är inte helt lätt för barn och ungdomar att, ett, veta vad de vill läsa och, 

två, hitta det. 

Även de skolbibliotekarier som arbetar deltid skapar i de flesta fall Legimuskonton, men har 

hjälp av specialpedagog/speciallärare att instruera eleverna om hur man använder Legimus. 

Skolbibliotekarier som arbetar heltid har fyra timmars lästid/vecka för att följa 

barnlitteraturen, ger läxhjälp samt är tillgängliga för eleverna före och efter skoltid, som stöd 

och hjälp i skol-arbetet eller bara som en vuxen eleverna kan prata med. De har även 

schackspel och finns till hands på raster. Inköp av böcker, registrering av nya böcker, 

återlämning av lånade böcker, att sätta tillbaka böcker i hyllorna och skicka ut påminnelser på 

försenade böcker ingår också i tjänsten. Hur hinner då skolbibliotekarien med att utföra allt 

detta? Enligt fokusbibliotekarien går det inte ihop sig på en person, utan hon menar att man 

får jämka lite. 

 

Även skolbibliotekarier som arbetar 60% hinner med en hel del. Då handlar det om 

läslyftande aktiviteter som t.ex. klassläsning, parläsning, boksamtal, läsmotiverande samtal, 

bokprat med SVA-elever och lyssnarveckor, vilket innebär att alla lyssnar på samma medier 

för att få den metoden mer accepterad.  

 

Ett mönster vi kunnat se bland våra informanter är att de som arbetar mindre än 100% inte är 

utbildade bibliotekarier. De har utbildningsbakgrunder som fritidspedagog, grundskollärare 

eller speciallärare. De som är anställda på heltid som skolbibliotekarier, folkbibliotekarier 

eller som skolbiblioteksutvecklare har däremot en biblioteksutbildning. När det gäller specifik 

utbildning riktad mot elever i läs- och skrivsvårigheter ansåg flera att de inte hade fått någon 

sådan. En skolbiblioteksutvecklare berättade:  

Jag kan säga att det har varit väldigt snålt med den biten. Biblioteksutbildningen 

är inte så väldigt vinklad mot skolor och inlärning kanske, som jag skulle vilja. 

Detta gällde inte den speciallärare som var skolbibliotekarie. Hon berättar att: 
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Jag har gått en utbildning i hur man utreder dyslexi. Vid misstanke om dyslexi gör 

jag utredningen. Sedan ger jag dem Legimuskontot och kontaktar föräldrarna. Så 

eleverna får tillgång till hjälpmedlen direkt och jag ger tips om vilka hjälpmedel 

det finns och att det behövs extra träning. 

Samma skolbibliotekarie tyckte sig kunna se brister hos folkbibliotekarier som hon 

samarbetar med: 

Det saknas kompetens om den specialinriktade litteraturen hos folkbiblioteket, då 

de inte har den bakgrunden. Trots att en del av dem är inne i skolorna och arbetar 

så märks det stor skillnad tycker jag. Varje skola behöver specifikt en 

skolbibliotekarie som har kunskap om läraryrket och gärna specialpedagogisk, 

speciallärarkunskap.  

 

I kommunen med fokusbibliotekarier tyckte den intervjuade bibliotekarien att de hade god 

kompetens om elever i läs- och skrivsvårigheter och att de fick mycket vidareutbildning: 

Vi har ju en skolbibliotekschef i kommunen och hon ser till att vi får 

vidareutbildning. Det kan vara läsning, källkritik och allt möjligt. Även inom läs- 

och skrivsvårigheter. Och när vi känner att vi behöver utbildning i något särskilt 

så ordnar vår chef det. 

Samma fokusbibliotekarie berättar att de har interna utbildningsdagar där de delar med sig av 

varandras kunskaper: 

 Sen har vi ju jättestor kompetens bland oss 25 skolbibliotekarier. Och i den här 

gruppen, behöver man ett boktips till ett specifikt barn så mailar vi varandra och 

alltid är det någon som har ett svar.  

Vidare berättar fokusbibliotekarien att hon har ett mycket nära samarbete med specialläraren 

på skolan och genom deras samarbete får veta vilka barn som behöver Legimus och som hon 

behöver tänka lite extra kring när det gäller bemötandet. Fokusbibliotekarien berättade:  

Vi har en väldigt bra speciallärare och hon ser till att alla elever som behöver det 

får ett Legimus konto. Hon kommer och säger att, den här eleven behöver ett 

Legimus konto, och så har hon fixat med papper och föräldrarnas underskrift. Så 

är det bara för mig att fixa ett konto och boka in en tid för att visa eleven hur 

appen funkar. 

 

De skolbibliotekssamordnare och biblioteksutvecklare som vi intervjuat tyckte att det saknas 

kunskap och kompetens hos skolorna vad gäller skolbibliotekets funktion, men också hos en 

del av personalen som arbetar där. En orsak till detta, är enligt en biblioteksutvecklare, att 

skolorna har svårt att erbjuda en heltidstjänst och att de 20% man kan erbjuda inte attraherar 

utbildade bibliotekarier. Biblioteksutvecklaren berättar: 
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Då måste man hitta någon som vill arbeta på ett par, tre skolor, för att få ihop sin 

tjänst och det är inga attraktiva tjänster. 

 Biblioteksutvecklaren berättar vidare att det också är brist på utbildade bibliotekarier och att 

det kan vara svårt att arbeta som skolbibliotekarie: 

Det är liksom ett ganska utsatt jobb överhuvudtaget för man är ju en bibliotekarie 

och 30 lärare, så man är ganska ensam i sitt jobb som bibliotekarie. Så det är 

ganska tufft och om man dessutom ska jobba på flera skolor eller kanske deltid, 

vem vill ha en sådan tjänst? 

 

Skolbiblioteksamordnare berättade att Sverige inte ligger i framkant när det gäller 

biblioteksfrågor, utan lyfter fram Danmark och USA som starka länder på det området, där 

skolbibliotekarierna har dubbelkompetens, lärare och bibliotekarie, och har en hög status. En 

skolbibliotekssamordnare berättar: 

Vi här i Sverige har en tendens att betala bibliotekarier ganska lite och förstår inte 

riktigt deras akademiska kompetens. 

Enligt skolbibliotekssamordnare är kunskapen om digitala verktyg, att använda olika 

databaser, sökning av information samt källkritik en bibliotekaries expertområde. Det är också 

dessa kunskaper och förmågor som många gånger saknas på skolbiblioteken. 

Skolbibliotekssamordnare berättar: 

Eftersom många som jobbar som skolbibliotekarier inte är utbildade 

bibliotekarier, så har de inte så mycket av detta i sin utbildning. Men jag tänker att 

Skoldatateket är jättekunniga på det här och kan vara en resurs i kommunen med 

expertkunskaper kring det. 

 

Det som skolbibliotekarierna, utan biblioteksutbildning, kan mycket om är däremot att 

samarbeta med grundskollärare och speciallärare, de har också god kunskap om litteratur och 

lättlästa böcker. Biblioteksutvecklaren berättar: 

Ibland tänker jag att alla skolor inte måste ha en utbildad bibliotekarie, utan att 

det kan fungera bra med en lärare som liksom gått över till att arbeta mer och mer 

med bibliotek. Men man måste kanske ge den personen lite mer 

kompetensutveckling och att man köper in uppdragsutbildningar. 

En av fördelarna med att ha en lärare som skolbibliotekarie är enligt biblioteksutvecklarna att 

det kan vara svårt att få igång ett fungerande samarbete mellan de två olika yrkesgrupperna. 

Därmed är dubbelkompetensen, att kunna både grundskollärarnas jobb och bibliotekets 

uppgifter, viktig. Skolbibliotekarien förklarade: 
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Då gäller det verkligen att man har fått igång ett fungerande samarbete mellan 

lärare och bibliotekarier, så att rektorn ser vad det tillför. Och det är inte helt lätt 

när lärarna inte riktigt vet vad en bibliotekarie gör och en bibliotekarie utan 

lärarbakgrund inte vet vad en lärare gör. Så det är ganska mycket att överbrygga 

den där klyftan mellan två yrkesgrupper för att det ska fungera riktigt bra. 

 

Vilken kompetens och kunskap är då viktigast för en skolbibliotekarie att behärska för att nå 

fram till en god verksamhet? Enligt fokusbibliotekarien finns det tre grundpelare, som 

specifikt är en bibliotekaries arbetsuppgifter och som kan fungera som ett komplement för 

lärare. Fokusbibliotekarien berättade följande: 

Vi jobbar med tre saker. Läsförståelse, informationssökning och källkritik. Det är 

liksom vår grej, det som vi kan som kanske inte lärare kan. Eller, läsförståelse kan 

de väl, men jag kan hålla koll på bokutgivningen och hålla reda på vilka olika 

böcker eleverna gillar och se till att de får de serierna och böckerna. 

 

Även grundskollärares kompetens och kunskap är mycket viktig för att elever i läs- och 

skrivsvårigheter ska få det stöd och den hjälp som de behöver. Framför allt när det gäller att 

komma igång med användningen av hjälpmedel eller Legimus. En specialpedagog från 

Skoldatateket förklarar: 

Har vuxna runt omkring kompetens och kunskap om det här och kan stötta och 

hjälpa på rätt sätt så behöver ingen fly. Läraren är ju jätteviktig för att påminna 

dem och att arbeta med miljön och alltihop. Så att det känns naturligt och bra att 

använda hjälpmedlen. 

 

Informanterna på Skoldatateket menar att det ändå blivit mycket lättare att arbeta med elever i 

läs- och skrivsvårigheter på skolorna, nu när tekniken finns tillgänglig för alla. Man menar att 

kunskapen har ökat kring dyslexi och att det finns otroligt mycket hjälp och olika verktyg. 

Men det är fortfarande en del okunskap hos grundskollärare och pedagoger kring hur de olika 

programvarorna fungerar och alla är inte lika intresserade av att använda dem. 

Pedagogassistenten på Skoldatateket berättar: 

Det var en väldig skillnad på kunskap tidigare, även om vi idag ser att 

kompetensen hos pedagoger är väldigt olika och viljan också! 

Personalen på Skoldatateket menar att det skulle behövas fler personer som arbetar med att 

sprida kunskapen och ansvara för spridningen av verktygen och tekniken på skolorna. 

Pedagogassistenten på Skoldatateket menade att varje enhet skulle ha en egen expert på 

området och att det mycket gärna skulle kunna vara skolbibliotekarien. Pedagogassistenten 

förklarar: 
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För de ska ju skicka ett barn till biblioteket och där ska hjälpen finnas. Och då ska 

den personen som sitter där ha den här kunskapen. Vad har vi här? Jo böcker! 

Men jag vill ju att bibliotekarien ska ha mer kunskap. Vad finns det för annat att 

läsa? För vi har ju inte läroböckerna på Legimus, de är på inläsningstjänst. Så de 

här två delarna skulle självklart bibliotekarien ha! 

Även skolbibliotekarien med speciallärarutbildning menar att skolorna skulle gynnas av att 

skolbibliotekarien hade kunskap om läraryrket, Legimusutbildning och 

specialpedagogisk/speciallärarkompetens. Hon uttrycker sig på följande vis: 

Och jag tycker att det behövs skolbibliotekarier på alla skolor, och att de gärna 

ska vara speciallärare i botten, så att de har kunskap om barn med läs- och 

skrivsvårigheter och kan bli navet i verksamheten att utreda, ge tips, råd och stöd 

samt motivera. 

Enligt en av folkbibliotekarierna som vi intervjuat saknar många skolbibliotek just en sådan 

bemanning med god kompetens. Hon förklarar: 

Ofta sätter man ju dit någon som inte längre orkar med undervisning, nån som är 

allmänt trött och sliten. Så man ser inte till att det är den som är mest kompetent 

som har den här uppgiften. Det är mer ett slags problem som bara ska lösas. Och 

det blir ju inte så bra. Det är väl tyvärr den synen som har präglats väldigt mycket. 

 

Men våra undersökningar visar också att det finns mycket kunskap och kompetens hos både 

skolbibliotekarier och hos vissa rektorer. På skolan där en fokusbibliotekarie arbetar vittnar 

denna om både en utbildningsbakgrund som bibliotekarie, men också gedigen och kontin-

uerlig kompetensutveckling, som sker både internt och externt. Även specialläraren som 

arbetar som skolbibliotekarie har mycket kunskap och är nöjd med sin kompetensförsörjning.  

 

8.1.1. Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att skolbibliotekariers arbetsuppgifter och 

utbildningsbakgrund skiljer sig åt, men också har likheter gällande arbetsuppgifter som 

genomförs. Arbetstiden som skolbibliotekarier har tillgång till är en avgörande faktor för hur 

mycket arbete som kan genomföras. Med lite tid prioriteras praktiskt arbete som bokinköp 

och registrering. Med mer tid, ökar det pedagogiska arbetet med eleverna och samarbetet med 

andra yrkeskategorier. Kunskap och kompetens hos pedagoger, lärare och skolbibliotekarier 

är viktiga faktorer för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska få tillgång till och kunna 

använda sig av sina hjälpmedel. Kompetensen hos nämnda yrkesgrupper varierar och 

inställningen till att vilja lära sig och använda hjälpmedlen har stor inverkan på om det 

kommer i bruk eller inte. För att skolbibliotekariens arbete ska fungera optimalt behöver de en 
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dubbelkompetens, närapå trippelkompetens. De ska vara experter på informationssökning och 

källkritik, kunna samarbeta med lärare och ha en förförståelse och ingång till yrket, samt ha 

gedigen kunskap om elever i läs- och skrivsvårigheter och de hjälp-medel/tekniker som hör 

samman med detta.  

 

8.2. Otydlig lagstiftning och missförstånd 
 

I samtliga intervjuer framkom det att informanterna inte trodde att rektorer och lärare vet 

särskilt mycket om vad ett skolbibliotek är eller vad en skolbibliotekarie ska göra. Informant-

erna knöt an till att lagen om skolbibliotek är otydlig och inte tillräckligt definierad. En av 

biblioteksutvecklarna berättade: 

 Det hade behövt vara en tydligare definition med vad man menar med 

skolbibliotek om det skulle kunna slå igenom helt. 

Denna otydlighet resulterar i att skillnaderna blir väldigt stora mellan skolornas skolbibliotek. 

Enligt en biblioteksutvecklare syns det på skolorna genom att: 

Det finns de som har fungerande bibliotek och en anställd på 100% men det finns 

också de som inte har ett bibliotek överhuvudtaget, fast man ska ha det. 

Avsaknaden av likvärdighet anses enligt skolbiblioteksutvecklarna vara en av skolornas 

största brister i Sverige. Utöver otydlig lagstiftning tror en av skolbiblioteksutvecklarna att: 

Man har levt så väldigt länge utan skolbibliotek så att många lärare och rektorer 

tycker att de klarar sig bra ändå. 

Man är med andra ord van att klara sig utan ett skolbibliotek och förstår inte heller vad det 

kan bidra till. En annan bromskloss till att skolbibliotekens funktion inte kommit igång på 

många skolor är enligt skolbiblioteksutvecklarna att det ligger på rektorns ansvar: 

Och rektorn har ju ganska svårt att hinna med och sätta sig in i frågor 

överhuvudtaget.  

Skolbiblioteksutvecklarna menar att: 

 Det behövs liksom en insikt hos rektorerna att, nej, vi måste! Vi följer faktiskt inte 

lagen som det är nu och sen sätta sig in i vad det innebär. 

  

Vidare anses kostnaden vara ett hinder, då det både kostar att köpa in böcker och att ha en 

anställd skolbibliotekarie. Ett sätt att se till att lagen efterföljs är enligt informanterna att 

Skolinspektionen är ute och inspekterar skolorna och är stränga i sin bedömning av skol-

biblioteken.  
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Ett annat dilemma som framkom i våra intervjuer var de missförstånd som uppstår kring 

folkbibliotekets och skolbibliotekets skilda syften. Folkbibliotekarier berättar: 

Vi ska ju ha lustläsningen och fritidsläsningen. Det som är utöver. Men vi har 

hamnat lite fel. Vi blir använda som skolbibliotek av både kommunens skolor och 

friskolorna. 

Vidare beskriver folkbibliotekarier, i en av kommunerna, hur grundskollärare förväntar sig att 

kunna låna klassuppsättningar av böcker. Detta ställer till det för folkbiblioteken eftersom de 

inte är några mediacentraler och måste ha böcker så att det räcker för deras målgrupp, det vill 

säga fritidsläsarna. Folkbibliotekarierna, i alla våra fyra kommuner, berättade vidare att de 

inte hinner ge eleverna den hjälp som de behöver när stora klasser och grupper kommer och 

lånar böcker samtidigt. Framför allt är det eleverna med läs- och skrivsvårigheter som blir 

drabbade i dessa stora grupplån: 

 Så finns det en liten klick kvar, oftast de som har lite svårigheter, och de kan inte 

välja.  

Folkbibliotekarierna menar att för dessa elevers skull vore det bättre att låna böcker i mindre 

grupper: 

De vill nog att de andra ska låna och gå därifrån så att de kan få lugnet och slippa 

visa. 

Folkbibliotekarierna berättare vidare att de kanske måste sluta att täcka upp för skol-

biblioteken om det ska bli någon förändring: 

Vi binder väl ris till vår egen rygg. Det kommer väl aldrig bli några skolbibliotek 

så länge vi håller på såhär.  

Även folkbibliotekarierna efterfrågar en tydligare lagstiftning: 

Om man har en lag om skolbibliotek och ingen kollar det eller efterföljer det, så är 

det ju helt uddlöst.  

Att det saknas kunskaper kring vad ett skolbibliotek innebär, märks på folkbiblioteket: 

 Man kan skriva då att man har nån slags skolbibliotek, fast man istället går hit, 

vilket vi tror att en del gör. 

Det märks också att eleverna saknar skolbibliotek eftersom böckerna som lånas på 

folkbiblioteket inte är för fritidsläsningen: 

Vi hör ju hur lärarna säger att böckerna de lånar ska läsas i skolan och det borde 

ju vara från skolans bibliotek.  
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8.2.1 Sammanfattning 
 

Våra intervjuer har visat att lagstiftningen kring skolbibliotek är otydlig och leder till en 

sämre likvärdighet mellan skolornas skolbibliotek. Otydligheten drabbar också 

folkbiblioteket, som av flera skolor används som skolbibliotek, utan att ha resurserna för det. 

Hinder för skolbibliotekens utveckling är att varken rektorer eller lärare haft tillgång till 

skolbibliotek på så lång tid att man tycker sig klara sig utan det och inte förstår vad det kan 

bidra till, vidare att det ligger på rektors ansvar, som har mycket annat att vara insatt i, samt 

kostnaden för inköp av böcker och anställning av bibliotekarier. Samtliga informanter önskar 

att Skolinspektionen bör vara hårdare i sina bedömningar av skolbibliotek och stränga med att 

se till att lagen efterföljs. 

 

8.3. Motivation och läslust 
 

I alla våra intervjuer framkom det att motivation är en mycket viktig faktor för att främja läslust 

och läsning. En skolbiblioteksutvecklare berättade att: 

Lusten behövs verkligen så att det inte bara är sådär jättenyttigt så att alla lärare 

och vuxna blir själaglada så fort någon läser. 

Skolbibliotekariens uppgift att lyfta fram böcker som kan främja läsning och fånga elevernas 

intresse ses som en viktig faktor. Skolbiblioteksutvecklaren berättar vidare att: 

 Som lärare är det inte bara lustläsning, utan det är lite tvång och bedömning och 

sådär. Just därför tror jag att någon ska stå för bara lusten.  

Vidare beskriver skolbiblioteksutvecklaren att vi måste våga låta eleverna läsa sådant som inte 

direkt knyter an till skoluppgifter och fakta: 

Vi får inte fastna i fällan att alla böcker ska lära oss något som vi kan knyta till 

värdegrund, för då hamnar vi också fel, det måste få vara lite uppror och inte så 

präktigt och nyttigt att läsa.  

Där menar skolbiblioteksutvecklaren att skolbibliotekarien kan hjälpa till att entusiasmera och 

ha koll på böcker och anpassa rätt nivå av bok till varje elev, vilket kan leda till positiva 

läsupplevelser. 

Det är så himla viktigt att få till de där bra läsupplevelserna och där tror jag att 

skolbibliotekarier är så mycket värt det.  

 

Våra resultat visade att samtliga yrkeskategorier vi intervjuat var ganska enade kring att elever 

läser mindre idag eftersom det finns så mycket annat som konkurrerar. De menade att nyckeln 
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till ökad läsning bland barn och unga handlar om att hjälpa dem att finna läslusten och tycka att 

det är roligt att läsa. En skolbibliotekarie berättar: 

För att elever ska komma igång och tycka att det är roligt att läsa, så att det här 

motståndet bryts, då måste de ju få tag på rätt böcker att läsa. 

Det innebär att hitta bra böcker inom olika ämnen och att visa att det går att läsa på olika sätt. 

En grundskollärare sa följande: 

Det här med att läsa och att läsa på olika sätt, att introducera böckerna på ett bra 

sätt och inspirera eleverna att våga använda dem, det är så viktigt.  

Ett sätt att hålla motivationen uppe för elever är, enligt en fokusbibliotekarie, att köpa in olika 

slags böcker och att läsa i mindre grupper efter läsnivå: 

Då kan man ha de där fem eleverna som är så jättebra på läsning och ge dem en 

utmaning. 

Fokusbibliotekarien menar att smågrupper med nivågruppering gör det lättare att tillmötesgå 

eleverna i läs- och skrivsvårigheter: 

Då kan jag sitta med den svagaste gruppen. Så har vi högläsning och jag kan 

förklara orden som jag förstår att de inte kan och så tränar vi läsning tillsammans. 

Fokusbibliotekarien berättade vidare att det gäller att hitta något som eleverna är intresserade 

av för att få dem att läsa och att det handlar mycket om elevens inställning: 

Det gäller ju att hitta något som de är intresserade av, men det är jättesvårt! Vill 

man inte läsa så är det ju jättesvårt att hitta något. 

Samma fokusbibliotekarie berättar hur hon brukar motivera de elever som har en negativ 

inställning: 

Då brukar jag säga: nu får du vända i dörren och så får du tänka efter såhär: Jag 

måste läsa en bok för det har min lärare sagt, den som kan mest om böcker är 

skolbibliotekarien, alltså frågar jag henne!  

 

Ett sätt att hjälpa eleverna att hitta rätt nivå på bok är enligt fokusbibliotekarien femfingertestet. 

Det innebär att eleven får slå upp en sida på måfå i boken och läsa. Varje gång det kommer ett 

ord som eleven inte förstår sätter man upp ett finger. Fem fingrar innebär att boken är för svår. 

Sätter man inte upp något finger är boken för lätt. Ett dilemma som flera av informanterna 

nämner är just svårigheten med att elever i läs- och skrivsvårigheter gärna vill läsa samma 

böcker som de goda läsarna. Fokusbibliotekarien berättar: 
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Sen är det jättesvårt när klasskompisarna lånar tjocka Harry Potter böcker och 

det är en elev som fortfarande skulle behöva läsa Helena Bross böcker. 

Ett sätt att motivera eleverna att gå från de lättlästa böckerna till de lite tjockare är enligt 

skolbibliotekarierna bokpresentationer: 

Det finns ju elever som fortsätter att låna Helena Bross på mellanstadiet för att det 

är bekvämt. 

Vid dessa bokprat får eleverna förförståelse för vad boken kommer att handla om, vilket blir en 

hjälp. Skolbibliotekarierna menar att de ser till att det finns böcker som passar alla nivåer: 

Och de eleverna i sexan kände ju jag sedan förskoleklass, så jag visste ju redan att 

han behöver det, hon behöver det, så då kunde jag tipsa att: den här tror jag skulle 

passa dig!  

Vidare nämner samtliga skolbibliotekarier att de köper in och väljer ut böcker som även finns 

på Legimus eller inläsningstjänst: 

Då var det ju individuell läsning och jag såg till att böckerna fanns på Legimus så 

att de kunde lyssna på dem också. 

Att motivera eleverna handlar enligt fokusbibliotekarien om att se dem och stötta dem: 

Man måste se dem som inte frågar också, för då kanske man får dem att läsa. 

Fokusbibliotekarien gjorde en liknelse för att förklara känslan som uppstår om man inte är van 

vid bibliotek. Hon förklarade på följande sätt:  

Jag brukar jämföra lite med när jag går på systembolaget. Hur ska jag veta vilken 

flaska som innehåller det vinet jag vill dricka nu? När man inte är så van och inte 

har så stort intresse, utan bara vill dricka något gott. 

Det gäller alltså att hitta rätt bok till rätt elev vid rätt tillfälle. Att aktivt ta kontakt och se alla, 

särskilt de elever som inte söker hjälpen. 

 

8.3.1. Sammanfattning 
 

Vårt resultat visar att motivation är viktigt för att främja läslust och läsning. Skolbibliotekarier 

kan skapa nyfikenhet och intresse hos elever genom att presentera olika slags böcker genom 

bokprat samt erbjuda böcker som är anpassade för olika åldrar och svårighetsnivåer. Viktigt 

under dessa bokprat är att böckerna som presenteras finns på Legimus, så att alla elever 

känner sig inkluderade. Motivationshöjande är också att utmana eleverna i sin läsning och att 

erbjuda litteratur som inte nödvändigtvis har med skolarbetet att göra.  
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8.4. Tidiga insatser och förebyggande åtgärder   
 

Samtliga av våra informanter vittnade om hur viktigt det är med tidiga insatser för elever i läs- 

och skrivsvårigheter. De menade att tidig upptäckt kan leda till tidigare stöd och hjälp, vilket i 

sin tur leder till mindre svårigheter för den enskilda eleven. Framför allt innebär det att elever 

som tidigt har fått extra träning och hjälpmedel får lättare att kunna följa med i 

kunskapsinhämtningen, istället för att fortsätta att träna på grundläggande färdigheter som att 

lära sig läsa och skriva.  På Skoldatateket har man sett ett tydligt mönster i sin statistik, 

nämligen att antalet ansökningar om stöd ökar och att eleverna som skolorna söker stödet för 

är betydligt yngre. En av förklaringarna till det anses vara de screeningplaner som 

kommunerna använder sig av i skolorna, vilket gör att fler barn i läs- och skrivsvårigheter 

upptäcks.  Specialpedagogen på Skoldatateket berättar: 

Tidiga upptäckter är otroligt viktiga. För det är då man har möjlighet att ge mest 

träning. Sedan är det ju allt det här med kunskapskraven och då ska man också ha 

färdigheterna, för det är ju färdigheterna vi tränar. Så kunskapskraven blir 

svårare att nå om man inte hunnit få träning. Så tidiga insatser är viktiga. 

 

Våra intervjuer visar alltså att skolorna är duktiga på att upptäcka eleverna tidigare och söker 

också efter hjälp snabbare. Vad händer då efter den tidiga upptäckten? Specialpedagogen på 

Skoldatateket förklarade: 

Vi har ju en handlingsplan och screeningtester och så, så upptäcker, det gör vi nog 

ganska skapligt, men det är vad vi har för resurser att sätta in och vilken hjälp vi 

ger sen som spelar in. Där skiljer det sig åt och det är ju upp till skolan. Det ser ju 

olika ut på våra skolor och alla kanske inte jobbar efter forskningen heller. Så 

åtgärderna ser olika ut. 

Ett sätt att underlätta tidiga insatser och åtgärder på skolorna vore enligt informanterna på 

Skoldatateket om skolbibliotekarierna på skolorna kunde ge eleverna Legimuskonton. Då 

skulle hjälpen bli mer tillgänglig och steget för föräldrarna inte så stort att ta, jämfört med att 

anmäla till Skoldatateket eller folkbiblioteket.  En skolbibliotekarie som arbetar på just det 

sättet, är den vi intervjuat med speciallärarbakgrund. Hon beskriver hur arbetet går till: 

Jag ger dem Legimuskontot och tar kontakten med föräldrarna. Så eleverna får 

tillgången direkt och jag tipsar om inläsningstjänst, talsyntes och lättillgängliga 

material och böcker. 

Samma skolbibliotekarie menar att det märks stor skillnad när eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter plötsligt får tillgång till samma böcker som de andra eleverna har. Med hjälp 

av lyssnandet kan de hänga med på ett annat sätt. Hon berättar: 
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Särskilt hos de högpresterande dyslektikerna märks det. De kan ju få ett A i 

svenska om de använder sig av hjälpmedlen. Men jag önskar att eleverna med 

dyslexi fick mer stöd, men vi är inte tillräckligt många för att räcka till. Det skulle 

lätt behövas två heltidstjänster för att för att kunna ge det stöd och den hjälp som 

är önskvärd. 

Vad är det då som gör att det krävs så mycket resurser för att kunna ge eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter det stöd de behöver? Enligt skolbibliotekarien med speciallärarbakgrund är 

svaret att det behövs så mycket extra träning på att läsa. Hon menar vidare att de yngre 

eleverna är för små för att förstå sitt eget bästa, så det är de vuxna som måste stötta och 

vägleda eleverna och ge dem tiden att träna. Det är också de vuxna som måste vara insatta i 

hjälpmedlen och se till att de används. Allt detta tar givetvis en hel del tid.  Bibliotekarien 

berättar vidare: 

Till största delen handlar det ju om att de här eleverna behöver träna mer än 

andra och det är svårt att få till. 

En form av tidiga insatser eller förebyggande åtgärder är tillgängligheten av skolbibliotekarie. 

Vår undersökning visar att på skolor där det finns en heltidsanställd skolbibliotekarie finns det 

mer tid att stötta eleverna och hjälpa dem att träna extra. Skolbibliotekarien som arbetar som 

fokusbibliotekarie berättar: 

Jag öppnar när jag kommer 07:45 och biblioteket är öppet tills jag går hem 

ca.16:30. Det kommer elever till mig under raster och håltimmar, men framför allt 

efter skoltid. Någon vill ha hjälp att skriva ut ett papper eller hjälp att hitta 

information eller få hjälp att få en förklaring på vad läraren vill att man skulle 

göra. Det kommer elever innan skolan också. Många elever vill ju komma och sitta 

och läsa eller bara sitta någonstans där det finns en vuxen och där det inte är så 

rörigt och högljutt.  

På skolor med heltidsanställda bibliotekarier finns också mer tid till att stötta klasser genom 

samarbete med lärare, mer tid till att köpa in och anpassa litteraturen och mer tid till läsning i 

mindre grupper, motiverande lässamtal, bokprat och annan stimulans. Allt detta bidrar till 

ökade resultat hos eleverna. Enligt fokusbibliotekarien ligger resultaten på skolorna med 

fokusbibliotek tämligen högt i jämförelse med andra skolor. Hon berättar: 

Det gjordes en undersökning där de jämförde de nationella proven i SO i årskurs 6 

med elever från skolor med fokusbibliotek och elever utan det. De eleverna med 

fokusbibliotekarier hade mycket högre resultat än de utan. Sen var det väl ingen 

vetenskaplig undersökning precis, men ändå. Sen beror det ju på lärarnas 

kunskaper också. Det finns ju jättemånga lärare som jobbar med källkritik och de 

eleverna får ju också goda resultat. 
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Fokusbibliotekarien förklarar att hon inte kunnat ge specifikt riktad lästräning till enskilda 

elever. Orsaken till detta är att tiden inte räcker till på en skola med 600 elever. Men hon 

berättar att hon har kollegor, på arbetsplatser med färre elever, som ibland arbetar med 

intensivträning i läsning med elever. På andra skolor, utan bibliotekarier på heltid, kan det se 

annorlunda ut med både förebyggande åtgärder och tidiga insatser från bibliotekariens sida. 

En grundskollärare berättar: 

Vi har tyvärr inte några aktiviteter specifikt för att främja läsning. Inga bokprat 

eller så. Våran fritidspedagog som arbetar 10% i biblioteket hinner ju inte med 

sådana saker. Det är väl Legimus då, som hon ordnar med, men inget annat. Vi 

har inte heller ett bibliotek i den bemärkelsen, vi har ett utrymme som egentligen 

är en passage och som är under uppbyggnad. Så vi har börjat från noll och det 

ökar förstås, men i en ganska långsam takt. Men det finns väl ett utbud på böcker 

så att alla kan hitta nåt. 

 

På folkbiblioteket tycker man sig kunna se att medvetenheten kring läs- och skrivsvårigheter 

har ökat i stort och att man sätter in tidiga insatser nu. Det märks också på folkbibliotekets 

riktade insatser till småbarnsföräldrar och förskolor samt logopedernas och BVC:s arbete med 

språkpiller? Folkbibliotekarien berättar: 

Det är mera medvetenhet kring det nu, så att man sätter in åtgärderna tidigare och 

att man gör något åt det. 

 

8.4.1. Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att samtliga informanter anser att det finns en större 

kunskap kring läs- och skrivsvårigheter idag än förr och att elever i läs- och skrivsvårigheter 

upptäcks tidigare. Folkbiblioteken ser en ökning av tidiga insatser och främjande arbete riktat 

mot förskolor och BVC. Informanter på Skoldatatek berättar att de ser en ökning av antalet 

ansökningar om stöd bland yngre elever, vilket de tror beror på skolornas användande av 

screeeningplaner, som gör att fler barn i läs- och skrivsvårigheter upptäcks. På skolorna skiljer 

sig det förebyggande arbetet åt, liksom de åtgärder som eleverna kan få tillgång till. Våra 

resultat visar att det kan ha med resurser att göra samt hur många elever det finns på skolan. 

En främjande och tidig insats är elevers tillgång till skolbibliotekarie. Resultatet visar att 

skolor som har heltidsanställda skolbibliotekarier har tid till både pedagogiskt arbete, som 

bokprat och läsning i mindre grupper, som administrativa, att beställa böcker och anpassa 

material. Detta leder enligt våra informanter till ökade skolresultat hos eleverna. 
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8.5. Utbud av material för elever i läs- och skrivsvårigheter 
 

Två av våra forskningsfrågor rörde vilka hjälpmedel och aktiviteter som finns för elever i läs- 

och skrivsvårigheter på skolbibliotek och folkbibliotek. Vår undersökning visade att det inte 

finns särskilt mycket material riktat specifikt till elever i läs- och skrivsvårigheter i låg- och 

mellanstadiet. Detta har sannolikt att göra med det inkluderingsperspektiv som lyser fram i de 

olika verksamheterna samt att man satsar på att sätta in stöd och hjälp tidigt, förskoleåldern, 

alltså 0–6 år.  Men vi vill naturligtvis redovisa det som fanns.  

 

På folkbiblioteket finns det ”äppelhyllor” med lättlästa böcker. Detta är hyllor med litteratur 

som är lättlästa samt bok på skiva. Gröna äpplen på bokryggen betyder att böckerna är riktade 

till låg- och mellanstadiet, de med röda äpplen till högstadiet. På äppelhyllorna finns också 

böcker för personer med funktionsvariation eller funktionsnedsättningar, samt böcker för 

vuxna som handlar om barn med funktionsnedsättning. Det rör både barnperspektivet och 

vuxenperspektivet, anhöriga och föräldrar. 

 

Utöver detta ger folkbiblioteket ut Legimuskonton och introducerar elever i dessa. De har 

bokprat för klasser, där de medvetet väljer böcker som finns med på Legimus, för att elever i 

läs- och skrivsvårigheter ska kunna lyssna också. Något nytt som är på gång, men som inte 

finns offentligt ännu för vår valda åldersgrupp, är ”språkpiller”. Folkbibliotekarien berättade: 

Men en mindre grupp med logopeder håller på med en läspillerlista. Det är en 

lista med råmaterial med just läspiller för barn i 7–12 års åldern ungefär, där man 

kan få böcker på recept. Det är skollogopederna som behöver ha det och kan ges i 

samråd med elevhälsan på skolorna. 

Dessa läspiller finns redan i bruk för yngre barn. Det är BVC som remitterar till logoped som 

skriver ut recept och skickar klienterna till biblioteket, där de hämtar ut sin språkväska på 4–5 

böcker. Samma logoped följer sedan familjen för att se om de har de varit på biblioteket eller 

köpt böckerna. Tanken är nu att samma funktion ska finnas till vår valda åldersgrupp. Detta 

ska då ske i samarbete med skolornas elevhälsa och biblioteket. 

 

De aktiviteter eller hjälpmedel som skolbiblioteken erbjuder elever på låg- och mellanstadiet i 

läs- och skrivsvårigheter är Legimuskontot samt introduktionen till detta. Därutöver finns det 

ibland nivågrupperade läsgrupper, då svaga läsare tillsammans får lästräna med stöd av en 

vuxen. Dessutom ger skolbibliotekarien stöttning i val av litteratur för enskild läsning. De 
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andra hjälpmedel som finns till hands, såsom stavningsprogram och Inläsningstjänst, är inte 

avsatta specifikt för elever i läs- och skrivsvårigheter, utan finns tillgängliga för alla.  

 

Vår undersökning visar att trots det integrerade arbetssättet som används gällande hjälpmedel 

i skolan, finns elever i läs- och skrivsvårigheter som väljer att inte använda sig av dem. 

Fokusbibliotekarien berättar följande: 

Många använder det, men tyvärr inte alla. Det är lite skämmigt. Att lyssna istället 

för att läsa. För tyvärr är det så att de som har dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter skäms för det. Den sitter i lite, den skämsstämpeln. Det finns 

föräldrar där barnet har en diagnos men föräldrarna inte talat om för barnet att 

det har dyslexi och att det är därför det tar dubbelt så lång tid att läsa, och då vill 

de inte heller att de ska ha Legimus, för att inte få en stämpel på sig. 

Att alla elever inte använder sina hjälpmedel konfirmeras även av skolbibliotekarien med 

speciallärarbakgrund. Hon berättar: 

Dessvärre är det svårt att få eleverna att använda sig av hjälpmedlen. De vill inte 

sticka ut och vara annorlunda och många lärare är inte insatta i hur de olika 

hjälpmedlen fungerar, och då blir det ju inte naturligt att de används. Det är 

världens skillnad när lärarna kan programmen och förbereder och tar fram och 

stöttar. 

Informanter berättar att det finns tillgängliga hjälpmedel och aktiviteter för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, både på skolbibliotek och på folkbibliotek, men att alla hjälpmedel inte 

kommer i bruk. Orsaker till detta är bristen på kunskaper och stöttning från lärare samt den 

”skamstämpel” som hjälpmedlen tyvärr verkar symbolisera. Men det är inte bara omgivning-

en som bär ansvaret för att hjälpmedlen inte används av eleverna som behöver dem. Det är 

elevernas egen inställning och engagemang också. Skolbibliotekarien med speciallärar-

bakgrund berättar vidare: 

Men trots att det finns så mycket hjälpmedel idag så upplever jag att de flesta 

eleverna inte använder sig av dem i så hög grad som de borde. Det finns så mycket 

annat som pockar på uppmärksamheten och man vill inte sticka ut. Även om 

dyslexi är ganska accepterat i samhället nu, så är det ändå svårt för den enskilda 

eleven. 

 

Samtidigt tyder informanternas svar på att det görs väldigt mycket bra arbete på skolorna för 

att försöka hindra att elever ska känna sig utpekade. En specialpedagog från Skoldatateket 

berättar: 
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Vi inför fler digitala verktyg i skolan, vilket gör att den enskilda eleven inte sticker 

ut så mycket i klassrummet. Det vi behöver bli duktigare på är att separera 

kunskapsinhämtning och lästräning samt kunskapsinhämtning och skrivträning. I 

en tillgänglig miljö sker ett multimodalt lärande.  

Andra exempel på aktiviteter som genomförs för att hjälpmedel ska bli mer accepterade är 

lyssnarveckor, då alla elever får lyssna på samma bok och sedan ha boksamtal. Vidare att alla 

använder stamma stavningsprogram och har tillgång till hörlurar till sin dator eller Ipad.  

 

8.5.1. Sammanfattning 
 

De hjälpmedel och aktiviteter som folkbiblioteken specifikt erbjuder elever i läs- och 

skrivsvårigheter är lättläst litteratur och Legimuskonton. Ett nytt projekt, i syfte att stötta 

elever i läs- och skrivsvårigheter, är på gång i en av kommunernas folkbibliotek. Det handlar 

om att ge elever i läs- och skrivsvårigheter ”språkpiller.” Det är böcker som folkbiblioteket i 

samarbete med logopeder och skolans elevhälsa kan ge på “recept”.  Övriga alternativa 

lärverktyg/hjälpmedel som finns tillgängliga i skol- och folkbibliotek är till för alla i en 

inkluderande miljö, såsom inläsningstjänst och stavningsprogram. Resultatet visar att 

hjälpmedlen, trots tillgängligheten, inte används fullt ut på grund av skamstämpeln och rädsla 

för att sticka ut.   

 

8.6. Hinder och möjligheter för samarbete 
 

Informanterna i vår undersökning lyfte fram värdet av samarbete med varandra och med olika 

professioner för att kunna bedriva en så god verksamhet som möjligt. Samtliga var överens 

om att de gör ett bättre arbete tillsammans än var för sig. Det samarbete som genomförs sker 

på olika nivåer och mellan olika grupper. För att underlätta förståelsen för läsaren har vi 

därför i temat “hinder och möjligheter för samarbete” valt att dela in temat i två 

underrubriker. 

 

8.6.1 Skolbibliotekariernas olika nätverk och samarbeten 
 

Våra resultat visar att det finns olika former av samarbeten och nätverk mellan 

skolbibliotekarier, folkbibliotekarier och andra professioner. Våra intervjuer visar även att 

dessa samarbeten sker på olika nivåer och ser olika ut i olika kommuner. I vissa finns ett väl 

utbyggt nätverk, medan det i andra saknas sådana. Vi redovisar nedan hur det såg ut i de fyra 

kommuner som vi genomfört våra intervjuer i. 
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Skolbibliotekssamordnare och biblioteksutvecklare finns, enligt en informant, i flera av 

Sveriges kommuner och har som uppgift att driva skolbiblioteksutvecklingen samt fungera 

som stöd för skolbibliotekarier. Detta behövs, enligt våra informanter, eftersom 

skolbibliotekarierna kan vara ensamma i sin yrkesroll, i synnerhet där det inte arbetar så 

många skolbibliotekarier och där det saknas nätverk dem emellan. Skolbiblioteks-

samordnaren/biblioteksutvecklaren kan i sin tjänst ge råd och stöttning och fungera som 

bollplank i frågor rörande skolbibliotek. De arbetar också för att bygga upp skolbiblioteks-

verksamhet och informera om denna, samt stötta rektorer och skolledning i hur man startar, 

bygger upp och organiserar ett skolbibliotek. Därutöver samarbetar skolbibliotekssamordnare 

med andra inom utbildningsförvaltningen, som läs- och skrivutvecklare och det centrala 

elevstödet, för att knyta ihop olika professioners kunnande. En biblioteksutvecklare berättar: 

Och det bästa sättet att utveckla ett skolbibliotek är att den person som ska jobba 

med det får vara den som köper in och bygger upp biblioteket. För då kan man 

kolla vilka behov har skolan, vad vill vi jobba kring, vad tror jag på som jobbar 

här.  

I en av kommunerna fanns ett nätverk för kommunens skolbibliotekarier, där kommunens 

skolbibliotekssamordnare ansvarade för träffar och innehåll. Dessa möttes tre gånger per 

termin och bjöd då in olika professioner som IT-pedagoger, vilka, enligt skolbibliotekarierna, 

har mycket gemensamt i sina uppdrag. I samma kommun fanns även ett mindre nätverk, för 

de skolbibliotekarier som har valt att vidareutbilda sig inom bibliotek- och 

informationsvetenskap. De skolbibliotekarier som studerar fick stöd, ekonomiskt, men också 

handledning av kommunens skolbibliotekssamordnare, för att starta ett utvecklingsarbete på 

sin skola. Kommunen hade även med representanter på större nätverksträffar för hela länet, 

vilka mediacenter och regionbiblioteken var ansvariga för.  

 

Ett fungerande samarbete, i samma kommun, pågick mellan folkbiblioteket och skol-

bibliotekariernas nätverk. Där hade bl.a. folkbiblioteket arbetat med att informera 

skolbibliotekarierna om Legimus och dess användningsområde. En barnbibliotekarie på 

folkbiblioteket berättar: 

Det gav mycket att vi hade en drive till alla skolbibliotekarier och utbildade dem i 

Legimusanvändandet. 
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Samarbetet resulterade i att skolelevers förfrågningar om Legimuskonto på folkbiblioteken 

minskade och istället övergick till skolbibliotekariernas uppgifter, där tjänsten kommer 

närmare användaren. 

 

I kommunen med fokusbibliotekarier fanns ett nätverk för samtliga fokusbibliotekarier och 

bibliotekspedagoger. De träffades för både extern och intern fortbildning, där delgivande av 

varandras olika kunskaper och förmågor genomfördes. Där är det kommunens skolbiblioteks-

chef som ansvarar för skolbibliotekariernas fortbildning. Skolbibliotekarierna har också en 

gemensam drive där de delar med sig av varandras material. 

 

I en tredje kommun fanns ett nätverk mellan skolbibliotekarier i kommunen och 

folkbibliotekarierna. De träffades fyra gånger per termin för att samverka och delge varandra 

olika kompetenser.  

 

I den fjärde kommunen fanns en nystartad tjänst med en skolbiblioteksutvecklare. Där är ett 

arbete på gång gällande samarbete mellan skolbibliotekarier och andra aktörer på området, 

såsom folkbibliotek och Skoldatatek. Då tjänsten helt nyligen var tillsatt, samt att flera skolor 

i kommunen saknade både skolbibliotek och skolbibliotekarier, var inte ett nätverk i bestånd 

ännu. Biblioteksutvecklarens kommande uppdrag är att informera skolledare och rektorer om 

lagen om skolbibliotek och vad det är tänkt att innebära, samt hjälpa och stötta rektorer att 

komma igång med detsamma.  

 

8.6.2. Bibliotekariers samarbete med elever och personal  
 

Vår studie har visat att samtliga informanter tyckte att samarbete mellan skolbibliotekarier 

och andra yrkeskategorier på skolorna är helt nödvändigt. Trots detta ser samarbetet olika ut 

på olika skolor och mellan olika skolbibliotekarier och pedagoger. Skolbibliotekssamordnare 

och biblioteksutvecklare lyfte fram vikten av att ha ett nära samarbete mellan elevhälsan och 

skolbibliotekarier för att veta vilka behov som skolbiblioteket behöver tillgodose. En skol-

bibliotekssamordnare berättar: 

Men grunden ska vara ett samarbete med specialpedagogerna på sin skola så man 

vet vilka elever man har och vilka behov som finns för de skiljer sig åt mycket.  

Detta är enligt informanterna viktigt för att kunna köpa in rätt litteratur eller medier. 

Skolbibliotekarierna vittnar också om hur värdefullt det är med ett nära samarbete mellan dem 
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och specialpedagog/speciallärare för att nå elever i läs- och skrivsvårigheter. Det är enligt 

skolbibliotekarierna speciellt viktigt när det gäller informationsutbyte gällande elever i behov 

av ett Legimuskonto, för att hjälpmedlet tidigt ska kunna erbjudas eleven. Ett nära samarbete 

mellan grundskollärare, elevhälsa och skolbibliotek är alltså en förutsättning för att hjälp och 

stöd ska komma eleverna till godo så snabbt som möjligt.  

 

Att samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare kan se olika ut, framgår tydligt på en av 

skolorna där vi genomfört en intervju. Där saknade skolbibliotekarien en specifik plattform 

för samarbete med övriga professioner på skolan. Samarbetet dem emellan fick genomföras 

genom att skolbibliotekarien fanns tillgänglig i skolbiblioteket och tipsade grundskollärare om 

högläsningsböcker. Samma skolbibliotekarie berättade att vissa grundskollärare är lättare att 

samarbeta med än andra, och att dessa ofta har kunskap om vad elever i läs- och skriv-

svårigheter behöver. I sådana goda möten, mellan skolbibliotekarie och grundskollärare, 

upplevde vår informant att de olika yrkeskompetenserna kunde komplettera varandra genom 

delgivning av varandras sakkunskaper. Skolbibliotekarie med specialpedagogisk bakgrund 

berättar: 

Det är ju en konst att kunna samarbeta med lärarna och komma in och bli 

accepterad. Man måste ha ett hum om hur de jobbar och vad som kan passas in.  

 

På en annan skola fanns det ett väl genomtänkt samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare. 

Där var skolbibliotekariens uppgifter inskrivna i samtliga årskursers ämnesplaneringar, där 

det tydligt framgick vilka ämnesområden som skulle samplaneras med skolbibliotekarien 

gällande innehåll och arbetsuppgifter. Skolbibliotekarien var delaktig på lektioner, 

undervisade och tog fram passande material. På samma skola hade skolbibliotekarien tydliga 

och fasta arbetsuppgifter där det distinkt framgick vilka förväntningar som fanns på tjänsten. 

Utöver ämnesplaneringar och delaktighet i arbetet med eleverna hade informanten fasta 

bibliotekstider för alla årskurser samt bokprat. Nyckeln till ett fungerande samarbete var 

enligt informanten en ömsesidig respekt för varandras professioner. När en sådan finns kan 

yrkesgrupperna komplettera varandra med olika kunskap. Det handlar då om 

grundskollärarens kunskap om eleverna och skolbibliotekariens kunskap om olika litteratur 

och medier.  
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Ytterligare en skolbibliotekarie menar att kollegiet behöver tänka om och se 

skolbibliotekarierna som en del av svenskämnet och nyttja deras kunskaper till mer än 

utlåning i skolbiblioteket. Skolbibliotekarien menar att: 

Vi måste göra lite kullerbyttor i det här arbetet. Att se mig som en del av 

svenskämnet!   

Informanten menar att det går att genomföra om skolbibliotekarien är med på 

grundskollärarnas ämneskonferenser eller planeringar. Men det krävs en ledning, eller rektor, 

som pekar med hela handen och säger: Ni ska samarbeta! Finns inte den tydligheten så blir 

samarbetet lite upp till var och en, och då blir det mycket samarbete med de som är villiga och 

nästan inget alls med andra. 

 

Våra intervjuer har visat att samarbetet mellan skolbibliotekarier och elever ofta fungerar 

mycket bra. En förklaring till det kan enligt skolbiblioteksutvecklaren vara att en 

skolbibliotekarie är en vuxen som i sitt uppdrag inte ska bedöma eller förmå elever att 

genomföra olika uppgifter. De står för lust och glädje och försöker på olika sätt att vara 

inspiratörer och motivationsskapare, som kan lyssna, finnas till hands, hjälpa och stötta.  

 

När det gäller samarbetet mellan elever och bibliotekarier på folkbiblioteket, så upplever 

dessa att det är svårt att hinna med att hjälpa elever när klasserna kommer i stora grupper och 

på en och samma gång. När det är mindre grupper eller bokprat, där folkbibliotekarierna har 

hunnit prata med lärarna innan och förhört sig om vilken typ av läsare som de ställs inför, 

upplevs samarbetet mycket bättre. Då hinner folkbibliotekarierna med både eleverna och att ta 

fram lämplig litteratur.  

 

8.6.3. Sammanfattning 
 

Vårt resultat visar att samarbete mellan bibliotekarier och andra aktörer sker genom olika 

nätverk och att kommunerna har kommit olika långt i arbetet med att skapa sådana nätverk.  

Nätverken fungerar som arena för erfarenhetsutbyte och kompetensutbildning. 

Skolbibliotekssamordnare /biblioteksutvecklare arbetar centralt för att skolbiblioteken ska 

utvecklas i kommunerna. Deras roll är att vara stödjande för skolbibliotekarier samt att driva 

frågor som rör skolbiblioteken. De samarbetar med skolbibliotekarier, folkbibliotek samt 

andra yrkesgrupper inom utbildningsförvaltningen/kontor. Samarbetet mellan 

skolbibliotekarier och övrig pedagogisk personal är av varierande grad. Allt från inplanerad 
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tid tillsammans med undervisande lärare till att enbart finnas till hands i skolbiblioteket. Med 

eleverna i fokus är ett samarbete mellan pedagoger och skolbibliotekarier och andra aktörer en 

nödvändighet för att underlätta elevernas åtkomst och tillgänglighet av hjälpmedel, lärverktyg 

samt anpassad litteratur och rätt bemötande. 

 

8.7. Utvecklingsvisioner för skolbibliotekarier 
 

När vi intervjuade våra informanter och ställde frågan kring hur deras drömskolbibliotek 

skulle se ut, fick vi flera intressanta svar. Grundskolläraren med en bibliotekarie på 10% 

önskade att skolbiblioteket skulle vara ett levande bibliotek. Hon beskriver det på följande 

sätt: 

För gör man biblioteket levande och aktivt så skulle ju fler hitta dit och kanske 

hitta läsglädjen. Hade det varit en kunnig person som hade kunnat visa och guida 

till rätt böcker så skulle det öka läsintresset. Det skulle hjälpa mig. Jag skulle 

också vilja ha henne inne i klassrummet och arbeta med bokcirklar. 

 

Läspedagogen med speciallärarbakgrund drömde om att få starta en dyslexigrupp på skolan, 

för att de eleverna ska få en identitet och se att det finns flera, eftersom hon upplever att 

många barn och unga med dyslexi känner sig ensamma och annorlunda. Hon förklarar vidare: 

Då skulle de se att det finns fler och kanske hitta en pluggkompis. Bara det tror jag 

skulle kunna höja deras resultat. 

 

Fokusbibliotekariens drömbibliotek skulle ha flera anställda skolbibliotekarier på samma 

skola och en assistent som tog hand om det administrativa.  Därutöver rektorer som brydde 

sig om verksamheten och hade en tanke med hur man vill använda sig av biblioteket. 

 

Bibliotekarien från folkbiblioteket önskade att skolorna hade ett bra utbud av böcker på sina 

skolbibliotek och fler mysiga läsmiljöer. Dessutom en skolbibliotekarie som kunde vara 

entusiastisk och leda arbetet på skolan med roliga boktrailers, filma böcker samt arbeta med 

boksamtal och läsförståelse. 

 

En av skolbiblioteksutvecklarna drömde om att det skulle finnas skolbibliotek med anställda 

utbildade skolbibliotekarier på varje skola i Sverige. Vidare önskade Skoldatatekets anställda 

om att skolbibliotekarierna kunde vara deras samarbetspartners och länk ut i verksamheterna, 

med digitala verktyg och hjälpmedel.  
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Gemensamma ståndpunkter som våra informanter uttrycker är önskan om ökad bemanning, 

för att kunna utveckla skolbiblioteken, och i förlängningen, kunna erbjuda aktiviteter och 

hjälp-medel för elever i läs- och skrivsvårigheter. Informanterna menar att det behövs en 

person, på plats, i skolbiblioteken för att hjälpa elever som kommer till skolbiblioteket med 

informationssökning och hitta passande böcker. Men också för att hinna göra det 

administrativa arbetet som beställa och märka böcker. Tjänstegraden på bemanningen är alltså 

viktig, där samtliga informanter önskar både mer bemanning och mer tid till arbetet med 

skolbiblioteket. En skolbibliotekarie/läspedagog menar att:  

Det skulle lätt behövas två heltidstjänster för att kunna ge det stöd och den hjälp 

som är önskvärd. 

 

Andra gemensamma aspekter som informanterna önskade var uppbackning av rektorer, som 

förstår värdet av skolbibliotek, genom att i organisationen skapa tid, bemanning och 

samarbetsmöjligheter. Vidare en bredare kompetens, helst dubbelkompetens, hos skol-

bibliotekarierna, för att överbrygga klyftan mellan lärare och bibliotekarier. Därutöver önskar 

skolbibliotekarierna att deras kunskaper skulle bli mer nyttjade av grundskollärarna.  

Slutligen önskar informanterna, utöver nämnda delar, ett utökat samarbete mellan 

skolbibliotekarier, grundskollärare och elevhälsa och ändamålsenliga lokaler och material. 

 

8.7.1. Sammanfattning 

Kortfattat kan vi konstatera att informanternas drömmar och visioner handlar om ett levande 

bibliotek där det finns tillräckligt med personal, kunskap, resurser och medel för att kunna 

bedriva den verksamhet som gynnar eleverna bäst. Därutöver stöd från rektorer och ett gott 

samarbete med övrig personal.  

 

8.8. Skoldatatekets uppdrag i förändring 
 

I våra tidigare teman har vi berättat en hel del om Skoldatatekets funktion och samarbetet som 

sker mellan dem och olika aktörer. Vi vill ändå i detta tema lite djupare beskriva Skoldata-

tekets funktion och arbete, som har förändrats och fortfarande är under förändring. Under 

temat har vi valt att först presentera den utbildningsbakgrund som de intervjuade informant-

erna på Skoldatateken har, för att sedan beskriva hur deras arbete ser ut.  
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Två av informanterna som arbetar på Skoldatateket i kommunerna är utbildade special-

pedagoger. Den tredje är pedagogassistent med utbildning till dyslexikonsulent. Två av tre 

informanter anser att de i sin utbildning har fått kunskaper inom läs- och skrivområdet. 

Skoldatatek arbetar idag med digitalt stöd och har varit delaktiga i vilka kommunlicenser som 

har köpts in. Kommunerna har i dagsläget licens på talsyntes- och stavningsprogram och 

appar samt Inläsningstjänst. De tillfrågade informanterna på Skoldatateken uttrycker att deras 

funktion är att vara ett pedagogiskt stöd samt att ha kunskap om digitala verktyg. En 

pedagogassistent på Skoldatateket berättar:  

Och vår huvudsakliga uppgift i Skoldatateket är att ha kunskap om de här 

lärverktygen och förmedla det ut till skolorna. 

Huvudfokus i uppdraget enligt en av informanterna är att nå specialpedagoger och 

speciallärare på skolorna och utbilda dem i olika lärverktyg för att de sedan ska sprida 

kunskapen vidare på enheten. Risken är annars, enligt informanten, att kunskapen fastnar hos 

den enskilda läraren eller arbetslaget, vilket inte är önskvärt. 

 

Informanterna berättar vidare att deras arbete förr bestod i att vara en utlåningscentral till 

specialpedagoger som hörde av sig till dem om olika hjälpmedel som de kunde låna en period. 

Specialpedagogen och skolan kunde då testa materialet för att se om det passade gruppen eller 

eleven. Enligt informanterna håller detta arbetssätt på att försvinna och fasa ut sig själv i takt 

med digitaliseringen på skolorna. Idag arbetar Skoldatatek med fokus på ett 

specialpedagogiskt inkluderingsperspektiv. Informanterna menar att det har skett en 

utveckling i deras uppdrag, från fokus på en enskild elev och en verksamhet där skolor fick 

låna material som Ipad och dator till en tillgänglig lärmiljö för alla. Stödet och ansvaret ska 

finnas på skolan och i det arbetet vill Skoldatateket vara en stödstruktur. En specialpedagog 

från Skoldatateket berättar: 

Även om utgångspunkten är runt omkring ett enskilt barn så försöker vi bredda 

och se till helheten. 

Idag när vi pratar tillgängliga lärverktyg ska de vara nödvändiga för några, bra 

för en del och kvittar för några men de ska vara tillgängliga för alla.   

Informanterna ser även en förändring i sitt arbete i samarbete med olika professioner. Från att 

förr ha arbetat som en egen enhet är de idag med i olika nätverk med specialpedagoger och 

speciallärare. De samarbetar även med skolbiblioteksamordnare i kommunen, vars uppgift är 

att samarbeta med alla skolbibliotekarier i kommunen. I den ena kommunen har ett samarbete 
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dem mellan funnits i flera år och i den andra kommunen har samarbetet precis startat. 

Informanterna berättar att de under sin verksamma tid har sett en positiv förändring i takt med 

att de fysiskt finns i samma byggnad och har kommit närmare andra professioner som 

kommunens IT-ansvariga och den centrala elevhälsan, vilket har skapat andra möjligheter till 

samarbete. En pedagogassistent på Skoldatateket berättar att: 

För vi ser varandra och kopplar på varandra och blir mer medvetna om varandra.  

En specialpedagog på Skoldatateket beskriver att dennes kompetens tas tillvara i elevärenden 

som den centrala elevhälsan arbetar med. Specialpedagogen berättar att möten inte behöver 

bokas in, utan att frågor kan ställas i naturliga möten och samtal.  

 

En annan förändring informanterna berättar om är att de i takt med digitaliseringen behöver 

uppdatera sig om nya programvaror och appar, vilket kräver ett nära samarbete med IT-

avdelningen i kommunerna. En specialpedagog på Skoldatateket berättar: 

Mitt jobb förändras, mindre utlåning och mer innehåll och verktyg och det är där 

jag tycker att vi ska vara!  

Informanterna beskriver att deras uppgifter har ändrats till att arbeta mer med de mjuka 

frågorna, alltså programvaror och appar i datorn eller Ipad, till skillnad från förr, då de även 

skulle distribuera dator eller Ipad, allt eftersom skolorna utökat sin digitalisering. 

En skillnad vi kunnat se mellan Skoldatateken vi genomfört våra intervjuer på, är att i en 

kommun så har en förändring skett i arbetet med Legimus. Förr sköttes den av Skoldatateket, 

idag är det skolbiblioteken och i viss mån folkbiblioteket som sköter tjänsten. I den andra 

kommunen är det Skoldatateket som skapar konton till elever efter förfrågan från skolor samt 

folkbiblioteket. En specialpedagog på Skoldatateket menar: 

Steget när man behöver hjälp blir ju inte så långt om det är skolbibliotekarien på 

skolan som ger en Legimus.  

Informanterna i den senare kommunen efterlyser ett förändringsarbete och ser hellre att 

skolbibliotekarierna på skolarna är ansvariga för skapande av konton och information om 

tjänsten. Detta för att tjänsten ska erbjudas eleverna tidigare och på ett enklare sätt än via 

Skoldatateket. I sitt arbete att sprida kunskap om sitt kunnande till skolorna tror informanterna 

i en av kommunerna att det behövs ett systematiskt arbete med att påminna skolorna, elev-

hälsa och grundskollärare, om verktyg och hjälpmedel varje termin. Detta för att det till slut 

ska bli ett naturligt sätt att arbeta och möta alla elever. Samma kommun har en uppfattning 

om att grundskollärarna skulle bli hjälpta av manualer och checklistor som förenklar arbetet 



50 

 

med hur man använder olika tjänster som till exempel Inläsningstjänst. Den andra kommunen 

använder inspelade instruktionsfilmer till olika tjänster och verktyg som användaren kan hitta 

på kommunens intranät och Youtube. Samma informant berättar att denne lägger mycket tid 

på mailkontakt för att svara på frågor och vägleda lärare. En specialpedagog på Skoldatateket 

berättar: 

Mitt absolut största uppdrag är att vara ett bollplank med mycket låga trösklar. 

 

8.8.1. Sammanfattning 
 

En sammanfattning av temat visar att Skoldatateken, i de tillfrågade kommunerna, har 

genomgått en förändring. En uppgift som håller på och har förändrats är skapandet av 

Legimuskonton, som förr var en tjänst som Skoldatateket tillsammans med folkbiblioteken 

tillhandahöll. Idag är det främst skolbiblioteken som handhar den tjänsten vilket Skoldata-

teken ser som en fördel, då Legimus får en kortare väg till användaren. En annan förändring 

är Skoldatatekens sätt att arbeta. Förr lånade de ut olika hjälpmedel och tillhandahöll 

programvaror till elever i läs- och skrivsvårigheter. Idag har låneverksamheten minskat. En 

anledning till det är den ökade digitaliseringen i skolan som alla elever tar del av. 

Skoldatatekets primära uppgift är istället att pröva hjälpmedel och program för att ge skolorna 

tips på vad de kan köpa in. Informanternas kunskaper nyttjas i högre grad av centrala 

elevhälsan och andra personalgrupper inom utbildningsförvaltning/kontor än innan, beroende 

på att de idag befinner sig i samma byggnad. 

 

8.9. Resultatsammanfattning 
  

Arbetsuppgifter och kompetens 
 

Skolbibliotekariers arbetsuppgifter och utbildningsbakgrund skiljer sig åt och arbetstid samt 

kompetens är avgörande faktorer för hur mycket arbete som kan genomföras. Med lite tid 

prioriteras praktiskt arbete som bokinköp och registrering. Med mer tid ökar det pedagogiska 

arbetet med elever och samarbetet med andra yrkeskategorier.  

Gällande kompetens behöver en skolbibliotekarie dubbelkompetens, närapå trippelkompetens, 

för att fungera optimalt. De ska vara experter på informationssökning och källkritik, kunna 

samarbeta med lärare och ha en förförståelse och ingång till yrket samt ha gedigen kunskap 

om elever i läs- och skrivsvårigheter och de hjälpmedel/tekniker som hör samman med detta.  
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Kunskap, kompetens och en positiv inställning till att vilja lära sig och använda hjälpmedlen 

hos pedagoger, lärare och skolbibliotekarier är viktiga faktorer för att elever i läs- och 

skrivsvårigheter ska få tillgång till och kunna använda sig av sina hjälpmedel. Bland våra 

informanter tyckte bibliotekarier med lärarbakgrund eller speciallärarbakgrund att de har 

mycket kunskap. Några utbildade bibliotekarier och skolbiblioteksutvecklare tycker att de 

saknar utbildning inom det området, medan andra tycker att de får god fortbildning och 

kunskap om detsamma. 

  

Otydlig lagstiftning och missförstånd 
 

Våra intervjuer har visat att lagstiftningen gällande skolbibliotek är otydlig och leder till en 

sämre likvärdighet mellan skolornas skolbibliotek. Otydligheten drabbar också 

folkbiblioteket, som av flera skolor används som skolbibliotek, utan att ha resurserna för det. 

Hinder för att skolbiblioteken utvecklas är att varken rektorer eller lärare haft tillgång till 

skolbibliotek på så lång tid att man tycker sig klara sig utan det och inte förstår vad det kan 

bidra till, vidare att det ligger på rektors ansvar, som har mycket annat att vara insatt i, samt 

kostnaden för inköp av böcker och anställning av bibliotekarier. Samtliga informanter önskar 

att Skolinspektionen bör vara hårdare i sina bedömningar av skolbibliotek och stränga med att 

se till att lagen efterföljs.  

  

 Motivation och läslust 
 

Motivation är viktig för att främja läslust och läsning. Skolbibliotekarier kan skapa nyfikenhet 

och intresse hos elever genom att presentera olika slags böcker genom bokprat samt erbjuda 

böcker som är anpassade för olika åldrar och svårighetsnivåer. Viktigt under dessa bokprat är 

att böckerna som presenteras finns på Legimus, så att alla elever känner sig inkluderade. 

Motivationshöjande är också att utmana eleverna i sin läsning och att erbjuda litteratur som 

inte nödvändigtvis har med skolarbetet att göra.   

  

Tidiga insatser och förebyggande åtgärder 
 

Det finns en större kunskap kring läs- och skrivsvårigheter idag än förr och elever i läs- och 

skrivsvårigheter upptäcks tidigare. Folkbiblioteken ser en ökning av tidiga insatser och 

främjande arbete riktat mot förskolor och BVC. Informanter på Skoldatatek berättar att de ser 

en ökning av antalet ansökningar om stöd bland yngre elever, vilket de tror beror på skolornas 
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användande av screeeningplaner, som gör att fler barn i läs- och skrivsvårigheter upptäcks. På 

skolorna skiljer sig det förebyggande arbetet åt, liksom de åtgärder som eleverna kan få 

tillgång till. Våra resultat visar att det kan ha med resurser att göra samt hur många elever det 

finns på skolan. En främjande och tidig insats som har effekt på elevernas lärande är 

tillgängligheten av skolbibliotekarier.  

  

Utbud av material för elever i läs- och skrivsvårigheter  
 

Folkbiblioteken erbjuder lättläst litteratur samt stöd i valet av litteratur och skapar 

Legimuskonton till elever som behöver det. En folkbibliotekarie berättade om ett kommande 

projekt med ”språkpiller” där folkbiblioteket i samarbete med logopeder och skolans 

elevhälsa kan ge elever utvalda böcker på ”recept”.  Övriga alternativa lärverktyg/hjälpmedel 

som finns är tillgängliga för alla i en inkluderande miljö som t.ex. Inläsningstjänst och 

stavningsprogram.  Tillgängliga hjälpmedel används inte fullt ut av elever i läs- och 

skrivsvårigheter då de inte vill känna sig utpekade i gruppen.   

  

Hinder och möjligheter för samarbete 
 

Samarbete mellan bibliotekarier sker genom olika nätverk och kommunerna har kommit olika 

långt i arbetet med att skapa sådana.  Nätverken fungerar som erfarenhetsutbyten och 

kompetensutbildningar. Skolbibliotekssamordnare/biblioteksutvecklare arbetar centralt för att 

skolbiblioteken ska utvecklas i kommunerna. Deras roll är att verka stödjande för 

skolbibliotekarier samt driva frågor som rör skolbiblioteken. De samarbetar med 

skolbibliotekarier, folkbibliotek samt andra yrkesgrupper inom 

utbildningsförvaltningen/kontor. Samarbetet mellan skolbibliotekarier och övrig pedagogisk 

personal är av varierande grad. Allt från inplanerad tid tillsammans med undervisande lärare 

till att enbart finnas till hands i skolbiblioteket. Med eleverna i fokus är ett samarbete mellan 

pedagoger och skolbibliotekarier och andra aktörer en nödvändighet för att underlätta 

elevernas åtkomst och tillgänglighet av hjälpmedel, lärverktyg samt anpassad litteratur och 

rätt bemötande.  

  

Utvecklingsvisioner för skolbibliotekarier 
 

Informanternas tankar och visioner, när det gäller skolbibliotek, handlar om att åstadkomma 

ett levande bibliotek där det finns tillräckligt med personal, kunskap, resurser och medel för 
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att kunna bedriva den verksamhet som gynnar eleverna bäst. Därutöver stöd från rektorer och 

ett gott samarbete med övrig personal.   

  

Skoldatatekets uppdrag i förändring 
 

Skoldatateken lånade tidigare ut olika hjälpmedel och tillhandahöll programvaror till elever i 

läs- och skrivsvårigheter. Idag har låneverksamheten minskat med anledning av den ökade 

digitaliseringen i skolan som alla elever tar del av. Istället ägnas mer tid åt att pröva och 

informera om vilka program och hjälpmedel skolorna kan köpa in. Skoldatatekspersonalen 

ansåg att deras kunskaper nyttjas i högre grad av centrala elevhälsan och andra 

personalgrupper inom utbildningsförvaltning/kontor än innan, beroende på att de idag 

befinner sig i samma byggnad. En annan uppgift som håller på och har förändrats är 

skapandet av Legimuskonton, som förr var en tjänst som Skoldatateket tillsammans med 

folkbiblioteken tillhandahöll. Idag är det främst skolbiblioteken som handhar den tjänsten 

vilket Skoldatateken ser som en fördel, då Legimus får en kortare väg till användaren. 

9. Diskussion 
 

I det här kapitlet analyserar vi vårt resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi har 

delat in diskussionen i fyra underrubriker. Efter resultatdiskussionen fortsätter kapitlet med en 

metoddiskussion för att sedan avslutas med avlutande ord och förslag till fortsatt forskning. 

 

9.1. Resultatdiskussion 
 

Är det någon gång man ska ha dyslexi så är det nu! menar en specialpedagog på 

Skoldatateket som ingår i vår undersökning. Detta uttalande kan både bekräftas och 

ifrågasättas, beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån, samt i vilket sammanhang eleven i 

läs- och skrivsvårigheter befinner sig. För att ni ska förstå vad vi menar, vill vi nedan 

diskutera vårt resultat i ljuset av forskningen på området. 

 

9.1.1. Inkluderingens styrkor och svagheter 
 

När vi skulle undersöka vilka hjälpmedel och aktiviteter som elever i läs- och skrivsvårigheter 

på låg- och mellanstadiet kan bli erbjudna av folk- och skolbibliotek, så blev vi förvånade 

över att det fanns så lite material som var särskilt riktat mot dessa elever. Det framgår tydligt 

att det inkluderingsperspektiv som Göransson och Nilholm (2016) beskriver, präglar 
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skolverksamheten och har inneburit att hjälpmedel finns tillgängliga för alla, så som Lutz 

(2013) förklarar det, genom att fokusera på miljö istället för den enskilda elevens anpassning. 

På det viset lyser också det relationella perspektivet fram, genom att det är arbetssätt och 

villkor runt eleverna som ändras, istället för att försöka ändra den enskilda eleven. Trots 

tillgängligheten av olika hjälpmedel så visar vår undersökning att alla elever i läs- och 

skrivsvårigheter inte använder dessa, då de skäms för sina svårigheter eller för att lärarna inte 

har tillräckliga kunskaper om hjälpmedlen och då inte kan hjälpa och stötta tillräckligt. Både 

folkbibliotekpersonalen vi intervjuat och skolbibliotekarierna berättar om hur elever i läs- och 

skrivsvårigheter vill låna tjocka och lika svåra böcker som goda läsare och att det är svårt för 

dem att välja passande litteratur. De blir ofta kvar sist när de ska välja böcker och är i behov 

av stöttning. Även om våra undersökningar visat att det på folkbiblioteket finns markerade 

äppleböcker, och på skolorna köps in lättläst litteratur, riktat till elever i läs- och 

skrivsvårigheter, verkar dessa elever ändå behöva hjälp för att veta vad de vill eller kan läsa 

och hur de ska hitta rätt litteratur. Samma stöd behövs när eleverna ska använda Legimus, 

enligt fokusbibliotekarien vi intervjuade. Det är inte helt enkelt för eleverna att hitta rätt 

litteratur där heller, och framför allt, känna sig tillfreds med att använda hjälpmedlet inför sina 

klasskamrater. 

 

Just stöd och träning i hur hjälpmedlet fungerar framhåller Föhrer och Magnusson (2003) som 

avgörande faktorer för hjälpmedlets funktion för eleven som kompensatoriskt/alternativt 

lärverktyg. Detta nämner även personalen på Skoldatateket, som menar att eleverna får olika 

hjälp baserade på lärarnas kunskap och vilja att sätta sig in i de olika hjälpmedlen. Jacobson 

och Svensson (2006) skriver att det finns ett stort utbud av kompensatoriska hjälpmedel, men 

inte mycket forskning på området. Skoldatatekets personal bekräftar i våra intervjuer att de 

har fullt upp med att följa den tekniska utvecklingen på olika lärverktyg, för att pröva vilka 

som passar skolor och elever i olika behov.  I en av kommunerna lyfter Skoldatatekets 

personal upp dilemmat med att räcka till för att nå ut med dessa kunskaper till alla lärare i 

kommunens skolor. De efterfrågar ett stabilt och välutvecklat nätverk för 

kunskapsförmedling, för att underlätta för lärare i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 

Berg (2011) framhåller att goda läsare och skrivare behöver en bra läs- och skrivmiljö, där 

eleverna känner engagemang, mening, lust och glädje. Även Tjernberg (2013) lyfter fram ett 

tillåtande klimat som en viktig framgångsfaktor. Därmed räcker det inte att bara köpa in de 

olika hjälpmedlen, utan lärarnas kunskaper om hur hjälpmedlet ska användas, deras 
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engagemang och förmåga att skapa ett tillåtande klimat där alla känner sig accepterade och 

likvärdiga, oavsett tillvägagångssätt, är avgörande faktorer.  

 

9.1.2. Förebyggande insatser och motivation 
 

Vår undersökning kring aktiviteter och hjälpmedel visade däremot att upptäckten av läs- och 

skrivsvårigheter görs tidigare och att förebyggande åtgärder sker på olika sätt för barn 0–6 år 

inom folkbiblioteket, i samarbete med BVC och logopeder.  Även anmälningar till 

Skoldatateket har ökat och görs tidigare. Förebyggande insatser är enligt Tjernberg (2013) 

viktigt för att främja en god läs- och skrivutveckling, vilket även Läsdelegationen (2018) 

kommit fram till. Enligt denna utredning påverkar Matteuseffekten (åt den som har skall 

varda givet...) elevernas fortsatta läs- och skrivutveckling, och läsförmåga och läsmotivation 

ingår i en ömsesidig relation. Detta innebär med andra ord att elever som tidigt fått stöd och 

hjälp misslyckas mindre och tycker läsningen blir roligare och läser därmed mer. 

Motivation till läsning var ett begrepp som framkom i samtliga av våra intervjuer, där läslust 

framhölls som en nyckelfaktor för att få elever att läsa. Guthrie (2000) beskriver både inre och 

yttre motivation som betydelsefulla för ungas läsning, då det går att använda yttre motivation 

som medel för att uppnå inre motivation. Gambrell (2011) framhåller flera faktorer som kan 

fungera motiverande för elever, däribland upplevelsen av relevans för litteraturen eleven ska 

läsa, åtkomsten av läsmaterial, valfrihet av litteratur samt att få interagera socialt kring det 

lästa. En av skolbiblioteksutvecklarna framhöll just lustläsningen och skolbibliotekariens roll i 

att förse elever med relevant litteratur, där lusten får stå i centrum. Att lusten får styra och att 

det inte bara ska vara nyttigt och bra att läsa, tror samma skolbiblioteksutvecklare kan bidra 

till att fler barn och unga vill läsa. I Slutbetänkande av Litteraturutredningen (2012) 

framkommer det att det finns starka samband mellan elevers läslust och deras tillgång till 

skolbibliotekarier, vilket både nationell och internationell forskning bekräftar.  

 

Även Francis, Lance och Lietzau (2010) har i sin forskning visat på starka samband mellan 

elevers läslust och förekomsten av bibliotekarier, i synnerhet gällande att höja resultaten hos 

lågpresterande elever. Läsdelegationen (2018) framhåller vidare att elever behöver olika typer 

av insatser på området läsning, eftersom elever i läs- och skrivsvårigheter behöver andra 

insatser än elever som är starka läsare. Där framhålls vidare att lärarna är den viktigaste 

faktorn för att stödja och utmana elever i deras läsning, vilket ställer krav på kompetens, 

metoder och arbetssätt. Detta skriver även Tjernberg (2013), som då menar att lärare behöver 
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ett tydligt ledarskap, höga förväntningar på eleverna, många läs- och skrivaktiviteter samt 

noggrann övervakning av elevernas läs- och skrivutveckling. 

 

Jacobson (2000) skriver att förebyggande åtgärder för elever i läs- och skrivsvårigheter har tre 

huvudinriktningar, där fonologisk medvetenhet, självbild och motivation är den första, vidare 

träning i läsning och skrivning och till sist inre och yttre kompensatoriska hjälpmedel. 

Muhaxhiri (2014) beskriver olika läsinsatser i samarbete mellan skolbibliotekspersonal och 

lärare när det gäller främjande aktiviteter. Han exemplifierar individuella och filmade boktips, 

arbete med olika lässtrategier, talböcker, högläsning, läsecirklar mm. Fokusbibliotekarien som 

vi intervjuade berättade att mindre läsgrupper, med nivågrupperingar, var ett bra sätt att stötta 

elever i läs- och skrivsvårigheter såväl som starka läsare. Våra undersökningar visar, som vi 

redan nämnt, att elever i läs- och skrivsvårigheter upptäcks tidigare idag, men våra 

intervjusvar pekar också på att det ser olika ut för eleverna gällande klassrumsklimat, tid och 

möjlighet för intensivträning samt hur de kompensatoriska hjälpmedlen/alternativa 

lärverktygen kommer i bruk i klassrummet. 

 

9.1.3. Hinder och möjligheter för samarbete 
 

Flera informanter vittnade om att elever i läs- och skrivsvårigheter behöver mer tid än andra 

till lästräning och att det är svårt att hitta både tiden och resurserna till detta i skolan. Just 

tiden är ett begrepp som kom upp i samtliga av våra intervjuer. Tiden till samarbete, tiden till 

träning för elever i behov av särskilt stöd och tiden för kunskapsförmedling är enligt våra 

informanter en bristvara. I vårt resultat framgick att skolbibliotekarien har ett stort värde i att 

finnas till hands i skolbiblioteket, samtidigt som det finns en önskan om samarbete i 

klassrummet tillsammans med grundskollärarna. Dilemmat med att räcka till och vara på en 

och samma gång överallt tar fokusbibliotekarien, som vi intervjuade, upp. Informanten 

menade att man får jämka lite. Bikos, Papadimitrou och Giannakopoulos (2014) visar i sin 

sammanställning att samarbetet mellan lärare och bibliotekarie är en faktor som har en starkt 

positiv verkan på elevernas lärande. 

 

Bohlin och Hellsberg (2007) beskriver svårigheten för lärare och skolbibliotekarier med att gå 

in i varandras roller. Detta beskriver även den fokusbibliotekarie som vi intervjuade, där 

samarbetet beskrevs som varierande mellan olika lärare och personal. Samma informant 

förklarade svårigheten med samarbetet, då vissa lärare vill arbeta som de alltid gjort, eller inte 
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vet och förstår vad skolbibliotekarien kan tillföra, samt att personkemin ibland inte går ihop. 

Även folkbibliotekarier som vi intervjuade beskrev lärares missförstånd eller okunskap till 

folkbibliotekets syfte, att nå fritidsläsarna, då de används som skolbibliotek av flera klasser. 

Folkbibliotekarierna menade vidare att de kanske måste sluta att täcka upp för skolornas 

bristande bibliotek för att det ska till en förändring, så att skolorna startar riktiga 

skolbibliotek. 

 

Gärdén (2017) bekräftar i sin forskning att lärare har för låg kunskap om skolbibliotek, att det 

saknas inslag om skolbibliotek i lärarutbildningen och att det saknas dokumentation kring 

vilka av skolbibliotekets metoder som bäst bidrar till elevers lärande eller hur elevers lärande 

ter sig när skolbiblioteket är integrerat i undervisningen. Haycock (2011) lyfter dilemmat med 

att korrelationen mellan elevprestationer och skolbibliotek och skolbibliotekarier inte är 

samma sak som direkta orsakssamband. Holmgren och Johansson (2013) skriver att det är 

avgörande att man har rätt verktyg och metoder för att mäta skolbibliotekens inverkan på 

elevernas målresultat för att kunna försvara skolbibliotekets existens. Även 

skolbiblioteksutvecklaren vi intervjuade tryckte på vikten av att visa rektorerna hur relevant 

samarbetet mellan lärare och skolbiblioteket är för eleverna, för att rektorerna ska förstå 

betydelsen av skolbibliotek och vilja satsa på detsamma. Fokusbibliotekarien, vi intervjuat, 

lyfte rektorns roll med att se till att samarbete planeras in och genomförs, med ett tydligt mål 

och syfte. Även Karlsson och Roxling (2007) visar i sin studie att det finns begränsad 

kunskap om hur samarbetet kan arrangeras och hur skolbibliotekariernas kunskaper kan 

nyttjas. De menar att en verksamhetsplan behöver konstrueras med rektor för att ett 

fungerande samarbete ska kunna genomföras. Utarbetandet av lokala och kommunala 

biblioteksplaner har, i de fyra kommunerna som ingår i vår undersökning, kommit olika långt, 

där en del är i startgroparna medan andra har väletablerade planer. 

 

Att kunna gå in i varandras roller var ett dilemma som skolbibliotekarien med speciallärar-

bakgrund tog upp. Hon menade att det saknas kunskap kring elever i läs- och skrivsvårigheter 

hos bibliotekarier utan skolbakgrund. Att det saknas kunskap om skolbiblioteksverksamhet 

och elever i läs- och skrivsvårigheter på biblioteksutbildningen bekräftar även skolbiblioteks-

utvecklaren vi intervjuat. Gärdén (2017) skriver att skolbibliotekariens utbildning har visat sig 

spela en stor roll för hur skolbiblioteksverksamheten utformas och vilket innehåll den får och 

att det är kraftigt varierande hur insatta bibliotekarierna är i forskning om elevernas läsning, 

samspel mellan informationssökning/informationskompetens och lärande. Farmer (2009) 
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menar att ett samarbete mellan speciallärare/specialpedagog och skolbibliotekarier är 

önskvärt, då de har mycket kunskaper inom respektive område att dela med sig av till 

varandra och till andra professioner. Även Skoldatateket lyfter att det behövs kunskap kring 

de olika hjälpmedel som finns, hos skolbibliotekarier, så att steget för att söka hjälpen inte blir 

för stort. Ett sådant samarbete beskriver fokusbibliotekarien, där specialläraren förmedlar 

vilka elever som behöver Legimuskonto eller ett speciellt bemötande.  

 

Bohlin och Hellsberg (2007) har i sin studie sett att det finns skolbibliotekarier som ägnar 

särskild tid åt elever i läs- och skrivsvårigheter. Stödet genomfördes i form av enskild läsning 

eller läsning i grupp och de åtgärder som gavs skilde sig åt beroende på ekonomi och tillgång 

på lokaler. Även fokusbibliotekarien vi intervjuade menade att det fanns kollegor på mindre 

skolor som ägnade specifik uppmärksamhet åt enskilda elever i läs- och skrivsvårigheter, men 

att det inte var möjligt att genomföra sådana insatser som ensam skolbibliotekarie på en större 

skola. Bikos, Papadimitriou och Giannakopoulos (2014) har i sin studie visat, att skolbibliotek 

med utbildad personal och tillräcklig finansiering förbättrar elevernas studieresultat, oavsett 

deras socioekonomiska status. Danielsson (2013) skriver att det är viktigt med samverkan 

gällande elever i läs- och skrivsvårigheter för att tillgodose elevernas behov, där interaktion 

kring vilken elevens lässvårighet är, lämplig litteratur och tekniska hjälpmedel samt rätt 

arbetsformer för läsande och informationssökning är relevant. Även Perrault (2011) menar att 

samarbete mellan skolbibliotekarie och specialpedagog/speciallärare tillsammans med 

klasslärares olika kompetensområden, gagnar elevers lärande. Schröck (2018) skriver att det 

är viktigt att ge skolbibliotekarier förkunskaper om eleverna innan boklån, så att 

bibliotekarien hinner förbereda och anpassa lämpliga tekniska hjälpmedel och göra besöket 

mer inkluderande. Både folkbibliotekarierna och skolbibliotekarierna berättade att de vid 

bokpresentationer försöker använda böcker som finns på Legimus eller Inläsningstjänst. Men 

de bekräftade också att det är svårt att räcka till och stötta alla elever när det kommer stora 

grupper på en och samma gång till biblioteket. Schröck (2018) beskriver hur viktigt 

bibliotekariers bemötande är när det gäller elever i läs- och skrivsvårigheter och betonar 

vikten av uppsökande verksamhet. Detta bekräftar fokusbibliotekarien, som menar att det är 

viktigt att se alla elever, i synnerhet de som inte söker hjälpen, och fånga upp de elever som 

inte riktigt vet vad de ska låna eller läsa för litteratur i biblioteket. 
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9.1.4. Bristen på likvärdighet 
 

Vår forskning har bekräftat tidigare forskning när det gäller bristen på likvärdighet mellan 

skolor och kommuners skolbibliotek. Den skolbiblioteksutvecklare vi intervjuat menade att 

det är ett av de största problemen i svenska skolor. Gärdén (2017) skriver att kunskapen om 

vad skolbibliotek kan bidra med tycks ojämnt fördelad, då vissa skolor arbetar engagerat och 

lyckas väl, medan andra är dåliga på skolbiblioteksverksamhet. Vidare berättar Gärdén (2017) 

att det ofta är brist på fackkunskap eller utbildning hos de som arbetar i skolbibliotek, vilket 

även bekräftas av våra informanter. Ojämlikheten mellan skolbibliotek framkom i vår 

undersökning där det i kommunen med fokusbibliotek fanns bemanning, goda lokaler och 

material samt ett tydligt samarbetsuppdrag mellan skolans olika aktörer. Vidare fanns där god 

vidareutbildning och ett starkt kontaktnät mellan skolbibliotekarierna. Deras chef, i form av 

skolbibliotekschef, var kunnig och drivande och såg till att personalen kunde delge varandra 

kunskaper. Ojämlikheten framgår när man jämför denna kommuns skolbibliotek med en 

annan kommun i vår undersökning, där inga ekonomiska medel avsatts för skolbibliotek och 

varje skola och rektor efter förmåga eller möjlighet får försöka att lösa någon form av 

skolbibliotek på egen hand. 

 

Gärdén (2017) skriver att även skolbibliotekariernas möjlighet till att delta i organiserad 

kompetensutveckling samt kunna arbeta utifrån forskande förhållningssätt, skiljer sig åt. 

Precis som Gärdén (2017) uttrycker, tycker vi att det är märkligt att en och samma lag kan 

genomföras så olika i kommunerna och skolorna. En lösning på detta, förutom skärpta krav i 

skollag, läroplan och skolinspektionens tillsynsverksamhet, vilket både framgår i tidigare 

forskning och i våra informanters svar, är att det kanske inte ska vara rektorerna som ansvarar 

för skolbiblioteksverksamheten, utan, som i det goda exemplet från kommunen med 

fokusbibliotekarier, en skolbiblioteksutvecklare. Detta eftersom det verkar svårt för rektorer 

att ha gedigen kompetens inom alla områden, enligt den skolbiblioteksutvecklare vi intervjuat. 

Fichtelius, Persson och Enarson (2019) poängterar, i sin föreslagna biblioteksstrategi, att 

rektorers kunskap om hur den pedagogiska verksamheten kan integreras med 

biblioteksfunktionen behöver byggas upp och att skolbibliotekariers kunskap och profession 

behöver stärkas på alla nivåer genom kollegial samverkan, utbildning, mentorskap, ledarskap 

och nätverk. Vidare att samverkan bör byggas ut när det gäller analog och digital 

medieförsörjning mellan kommunala eller regionala mediecentraler och skolbibliotek. Det 

välkända uttrycket alla kan göra något, men ingen kan göra allt tycker vi passar väl in här, där 
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rektor kanske inte kan göra allt, men i samarbete med olika yrkeskompetenser kan 

åstadkomma mycket. 

 

En stor fråga vi funderat på efter vår undersökning är om stiftarna till lagen om skolbibliotek 

verkligen förstod omfattningen och kostnaden som krävs för ett fungerande skolbibliotek? 

Flera av informanterna förklarade att skolbibliotek inte bara är en samling böcker, utan kräver 

personal med gedigen kunskap som kan samarbeta med skolans olika aktörer och komplettera 

lärare med sin spetskompetens. Var ska skolorna hitta dessa kompetenta, utbildade 

skolbibliotekarier? Och framför allt, hur ska de ha råd att bekosta sådan personal plus inköp 

av litteratur och iordningställande av fungerande bibliotek?  

  

När det gäller speciallärarens roll med att verka för språkstödjande miljöer genom samarbete 

med olika professioner inom och utanför skolan, så har vi i vår undersökning sett att 

speciallärarens möjlighet att sprida kunskaper om elever och hjälpmedel är viktig. När ett gott 

samarbete finns mellan speciallärare och skolbibliotekarie kommer hjälpen snabbt och 

smidigt eleven till godo. Kanske är specialläraren medlet för starkare samarbete mellan lärare 

och skolbibliotekarier, genom att i sin roll kunna överbrygga båda dessa yrkeskategorier och 

se och framföra elevernas behov samt hur dessa kan tillgodoses, genom de olika 

yrkeskategoriernas samarbete i tidiga och förebyggande åtgärder, men också genom specifik 

träning. Vidare visade vår forskning att de skolor som har en utarbetad biblioteksplan för 

skolbibliotekariens arbete och funktion, också visade upp bättre samarbete mellan 

skolbibliotekarie och övriga professioner som lärare, elevhälsa och ledning. Vi kan i våra svar 

från informanterna se en tydlig tendens till att skolbibliotekariens roll behöver stärkas och få 

ett högre värde för att deras kunskaper ska nyttjas fullt ut. Vår slutsats är därmed att det 

behövs både mer kunskap och en tydlig organisation för att kunna genomföra lagen om 

skolbibliotek i Sveriges kommuner.  Kanske skulle ett sådant nätverk kunna bedrivas genom 

kommunernas skolbiblioteksutvecklare, Skoldatatekspersonal och speciallärare?  

 

Till sist, för att återgå till vår inledning i denna diskussion, där vi säger att det perspektiv man 

har och i vilket sammanhang en elev i läs- och skrivsvårigheter befinner sig, påverkar om det 

är ”rätt tid” nu att ha dyslexi, så har vi med forskningen i vår diskussion försökt att förklara att 

det är flera faktorer som är avgörande för om elev i läs- och skrivsvårigheter får rätt hjälp och 

använder sig av hjälpmedlen. Om man har ett inkluderande och relationellt perspektiv, är den 

integrerade hjälpen, med alternativa lärverktyg för alla, mycket bra. Om man däremot ser 
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eleven som problembärare som ska anpassas till övriga, finns det knappast några specifika 

hjälpmedel idag, förutom Legimus.  

 

9.2. Metoddiskussion 
 

De olika yrkeskategorierna i vårt urval anser vi gav ett bra resultat och fylligt datamaterial. 

Alla tillfrågade informanter tackade inte ja till att medverka i vår undersökning. De tillfrågade 

som tackade nej gav som anledning att de inte har tid över i sitt uppdrag och sin tjänst för att 

hinna genomföra en intervju och att deras almanackor är fulltecknade. Vi fick även nekande 

svar med motivering att de inte är så väl insatta i vår frågeställning, på grund av att de är 

nyutbildade, inte är grundskollärare i sin grundutbildning eller har för liten tjänstgöringsgrad 

som skolbibliotekarie vilket inte skapar möjligheter och kunnande för dem att genomföra sitt 

uppdrag i den mån de önskar.  

 

För att undvika nekande svar på grund av tidsbrist hade ett alternativ varit att använda enkät 

som datainsamlingsmetod, vilken informanterna kunde fyllt i när det hade passat dem. Den 

metoden upplevde vi var svår att genomföra, då den kan bli tidskrävande om vi, trots 

påminnelser, inte fått in svar. En enkät uppfyller heller inte våra önskningar om ett samtal där 

vi kan förtydliga våra frågor samt be om fördjupade svar vilket en semistrukturerad intervju 

gör (Bryman, 2018). Av dessa anledningar valde vi att använda intervju som datainsamlings-

metod. Intervjuguiden skapade vi med tanke på att den skulle fungera för alla yrkesgrupper 

som vi ville ha med i vår undersökning, med små justeringar. Efter vår provintervju valde vi 

att skapa en variant av intervjuguiden som passade till personal på Skoldatatek.  

 

En intervju har genomförts via telefon vilket kan ha påverkat resultatet genom att vi gått miste 

om kroppsspråk och mimik som informanten använt för att förtydliga sina åsikter. Det har i 

detta fall även varit omöjligt för oss att bekräfta och tolka informanten på andra sätt än 

verbalt. Vi menar dock att detta inte haft så stor betydelse, eftersom vi var intresserade av 

innehållet i informanternas utsagor. I telefonintervjun har vi inte heller kunnat påverka 

informantens val av plats för intervjun. Övriga informanter har själva valt plats för 

genomförandet av intervjun, Dalen (2015) menar att det kan få informanterna att känna 

trygghet i situationen vilket kan skapa ett positivt samtalsklimat. 

 

I de två intervjuer där två informanter medverkade vid samma tillfälle arbetade personerna på 

samma arbetsplats med samma mål i sina uppdrag. De uttryckte en önskan om att få 
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medverka tillsammans med förklaringen att de kompletterar varandra väl. Skillnaden med 

dessa två intervjuer, mot de andra genomförda intervjuerna, var att informanterna fyllde i 

varandras svar och utvecklade svaren mer självständigt. De behövde inte vår hjälp, i lika stor 

utsträckning, med följdfrågor för att utveckla sina svar. Alla intervjuer, vare sig det var med 

en eller två informanter, gav fylliga svar och ett rikt empiriskt material till vår undersökning. 

 

Det finns fördelar och nackdelar med att vara två som skriver tillsammans. En fördel i vårt 

examensarbetes olika delar har varit just att vi varit två som skrivit. Vi har fungerat som 

varandras kritiska ögon i våra texter och genomfört drivande samtal som har fört arbetet 

framåt. Vi har även fungerat som varandras bromsar för att skapa tid för eftertanke, vilket 

också har fört arbetet framåt. Dalen (2015) diskuterar faran hos forskare att bli partiska i sin 

forskning eller begå holistiska misstag, att tolka informanternas svar felaktigt på grund av att 

forskningen rör sig i ett område vi själva är verksamma i, i vårt fall som grundskollärare och 

speciallärare. Detta har vi också kunnat undvika genom att vara två som arbetar med texterna. 

En nackdel när man är två som intervjuar och transkriberar genomförda intervjuer är att vi 

inte blir lika bekanta med varandras texter, något som Dalen (2015) rekommenderar för att 

lära känna empirin på ett tidigt stadie. Vi har försökt undvika detta genom att transkribera 

intervjuerna omedelbart för att direkt dela texten med varandra.  

 

9.3. Avslutande ord 
 

I inledningen av vårt arbete skriver vi att språkstödjande miljöer är viktig i arbetet med läs- 

och skrivutveckling och att vi är intresserade av skol- och folkbibliotekens miljö utifrån 

behoven hos elever i läs- och skrivsvårigheter. Vi konstaterar att miljön och förutsättningar 

för att skapa goda miljöer med aktiviteter och hjälpmedel varierar mellan de fyra kommuner 

som ingår i vår undersökning. Skillnaderna visar sig vara stora, allt från skolbibliotekarier 

med tjänster på deltid till heltid och med varierande utbildningsbakgrund bland personalen 

som arbetar inom biblioteken. På skolbiblioteken är det olika fysiska förutsättningar med 

tillgång till böcker och alternativa lärverktyg samt hjälpmedel. Trots lagtexter i skollag och 

bibliotekslag, vilka säger att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek och att biblioteken 

ska ägna särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper, skiljer sig skolbiblioteken i 

kommunerna åt. Flera olika instanser som Kungliga biblioteket, Svensk biblioteksförening 

och Svenska Unescorådet har skrivit rekommendationer om hur skolbiblioteket ska 

organiseras och dess uppgifter. Trots detta visar vår undersökning på stora skillnader och att 
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det behövs andra insatser för att alla elever i läs- och skrivsvårigheter ska få ta del av 

fungerande skolbibliotek.  

 

9.4. Förslag på fortsatt forskning 
 

Enligt Gärdéns (2017) sammanställning av nationell och internationell forskning vi har tagit 

del av saknas elevens syn och tankar om skolbiblioteket, vilket vore ett intressant ämne att 

studera djupare. Hur ser elever, på olika stadier, i läs- och skrivsvårigheter på skolbiblioteken 

och folkbibliotek? Vad vill de ha för hjälpmedel och aktiviteter? Vilken verksamhet lockas de 

av och vad nyttjar de av det som finns idag? 

 

Ytterligare ett område som vi har tangerat i vår undersökning och som vi har funderat på är 

bibliotekslagen, vilken menar att det ska finnas skolbibliotek på alla skolor. Är den här lagen 

genomtänkt eller är det en utopi?  Behövs det möjligen statliga medel för att skolbibliotekarier 

ska kunna driva ett skolbibliotek så som det är tänkt?  

 

Med tanke på vikten av skolans ledning och rektors bestämmande över skolbibliotek på 

enheten vore det intressant att undersöka deras syn på skolbibliotek. Vad ser de för 

möjligheter med ett skolbibliotek? Hur hanterar de eventuella hinder för att bygga fungerande 

skolbibliotek? 
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Bilaga 1 
 

Linköpings universitet 

Okt/Nov-2019 

Samtyckesblankett 

 

Härmed samtycker jag till att lämna bidrag till Kristina Haage Ekelund och Lina Kesselmarks 

examensarbete om vilka främjande aktiviteter och hjälpmedel bibliotek/skolbibliotek kan 

erbjuda elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien följer forskningsetiska regler och jag har 

informerats om vad det betyder och vad mitt deltagande i studien innebär. Deltagandet är 

frivilligt och jag kan när som helst välja att avbryta min medverkan utan negativa följder.  

Mitt namn kommer inte presenteras i det slutgiltiga arbetet och alla uppgifter om mig kommer 

avidentifieras. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer inte kunna härledas till 

mig, stad, kommun eller arbetsplats. Uppgifterna jag lämnar kommer endast att användas till 

denna uppsats och kommer förvaras på ett sätt att inga obehöriga kan få tag i dem. 

Slutversionen av examensarbetet är offentligt och kommer publiceras på plattformen Diva, 

vilket jag har fått information om. 

 

Ort och datum  _____________________________________________ 

 

Informant   _____________________________________________ 

 

Student   _____________________________________________  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Vad är din titel/yrkesroll? 

Vilken utbildning har du? 

Hur många år har du arbetat i yrket? 

Har du fått någon speciell utbildning gällande elever i läs- och skrivsvårigheter? 

Fokusfrågor: 

1. Kan du beskriva vilka aktiviteter som skol/bibliotek erbjuder elever i läs- och 

skrivsvårigheter på låg och mellanstadiet? 

2. Kan du berätta om vilka hjälpmedel som elever i läs- och skrivsvårigheter på låg- och 

mellanstadiet kan få tillgång till via skol/biblioteket? 

3. Kan du berätta om hur skol/bibliotek och skolorna/lärarna samarbetar för att aktiviteter 

och hjälpmedel ska komma eleverna till godo? 

4. Hur upplever du samarbetet med lärarna till elever i läs- och skrivsvårigheter? 

5. Hur upplever du samarbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter? 

6. På vilket sätt tycker du att skol/biblioteken når målgruppen, alltså både lärare och 

elever? 

7. På vilket sätt kan du se att elever i läs- och skrivsvårigheter som tar del av aktiviteter 

och hjälpmedel blir hjälpta av dem? 

8. På vilket sätt kan du se att lärare till elever i läs- och skrivsvårigheter som tar del av 

aktiviteter och hjälpmedel blir hjälpta av dem? 

9. Har du några idéer kring hur aktiviteter och hjälpmedel skulle kunna vidareutvecklas 

för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

10. Har du ytterligare tankar eller reflektioner som du skulle vilja delge angående våra 

frågor (vår frågeställning)? 
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Intervjuguide riktat till Skoldatatek 

Bakgrundsfrågor: 

Vad är din titel/yrkesroll? 

Vilken utbildning har du? 

Hur många år har du arbetat i yrket? 

Har du fått någon speciell utbildning gällande elever med läs- och skrivsvårigheter? 

Fokusfrågor: 

1. Hur ser samarbetet ut mellan bibliotek och Skoldatateket? 

2. Kan du beskriva vilka aktiviteter som Skoldatateket erbjuder elever i läs- och 

skrivsvårigheter på låg och mellanstadiet? 

3. Kan du berätta om vilka hjälpmedel som elever i läs- och skrivsvårigheter på låg och 

mellanstadiet kan få tillgång till via Skoldatateket? 

4. Kan du berätta om hur Skoldatateket och skolorna/lärarna samarbetar för att aktiviteter 

och hjälpmedel ska komma eleverna till godo? 

5. Hur upplever du samarbetet med lärarna till elever i läs- och skrivsvårigheter? 

6. Hur upplever du samarbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter? 

7. På vilket sätt tycker du att Skoldatateket når målgruppen, alltså både lärare och elever? 

8. På vilket sätt kan du se att elever i läs- och skrivsvårigheter som tar del av aktiviteter 

och hjälpmedel blir hjälpta av dem? 

11. På vilket sätt kan du se att lärare till elever i läs- och skrivsvårigheter som tar del av 

aktiviteter och hjälpmedel blir hjälpta av dem? 

12. Har du några idéer kring hur aktiviteter och hjälpmedel skulle kunna vidareutvecklas 

för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

13. Har du ytterligare tankar eller reflektioner som du skulle vilja delge angående våra 

frågor (vår frågeställning)?  

 

 

 


