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Abstract 
The purpose with this essay is to enlighten the comprehension of the school 
librarian’s perspective of his/ her function, mainly when it deals with assisting work 
with pupils who have reading disabilities and in which ways the school librarian 
should encourage the pupils. The thesis is based on two research questions. How 
does the school librarian define what a school library is and its obligations? How 
does the collaboration between the school-librarian and the teacher operate? In order 
to acquire answers for these questions I conducted a semi-structured interview with 
schoollibrarians working at public primary schools. As an empirical point of 
departure, I applied a theoretical reading-circle model by Aidan Chambers 
combinated with Kerstin Rydsjös och Anna-Carin Elfs three different ways of 
observing reading: Chambers’ model is based on six different phases and these are: 
To pick, to read, time, place, reaction and response and adult support. The result of 
my study brings about a great many different views linked to the school librarian's 
role, the most dominant part is about the school librarian’s most important task, and 
that is to guide pupils when it comes to picking out the most adequate books so they 
can start developing better skills in the reading stage. 
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1 Inledning 
Att lära sig läsa och att vidare ges möjlighet att stärka sin läsförmåga är en 
färdighet som alla i ett nutida samhälle måste få möjlighet till att utveckla. Vi 
ställs ständigt inför nya situationer där vi är i behov av att kunna förstå 
budskapet. Dessa situationer förutsätter att vi har goda läskunskaper. I och 
med att internet blir allt mer tillgängligt utvecklas också språket. Att kunna 
läsa är en förutsättning för att kunna klara av ens utbildning, men färdigheten 
är också en nödvändighet för att kunna möta vardagliga situationer. 
Skolbibliotekarien kan ge eleven inspiration och trygghet genom sin kunskap 
gällande läsning och på så sätt stötta elever med lässvårigheter.  

Skolbibliotekarien kan också vara en inspirationskälla till att väcka intresset 
för att läsa böcker. Intresset för att undersöka hur och på vilka sätt 
skolbibliotekarier hjälper och kan hjälpa elever med lässvårigheter väcktes 
då jag praktiserade på ett skolbibliotek under min utbildning. Temat för 
denna uppsats speglar således mina erfarenheter från min praktik, där 
målsättningen är att belysa på vilka sätt skolbibliotekarier kan bidra till att 
stärka elevers läsförmåga. 

I detta avsnitt behandlas på vilka sätt skolbibliotek har betraktats på genom 
historien. Därefter följer en definition av skolbibliotek, som avslutas med en 
redogörelse gällande skolbibliotekets pedagogiska resurser. För att kunna 
tillgodogöra sig en bredare kunskap gällande skolbibliotek och dess 
förhållande till pedagogik kommer synen på pedagogik också att betraktas ur 
ett historiskt hänseende.  

1.1 PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study  
Enligt Skolverket (2016) har svenska skolelever i årskurs fyra deltagit i den 
internationella undersökningen PIRLS (Progress in International Reading 
Literacy Study) under åren 2001, 2006, 2011 och 2016. PIRLS prövar 
skolelevers läsförmågor inom både skönlitteratur och faktabaserade böcker. 
Mätningar från 2016 pekar på att läsutvecklingen bland svenska skolelever 
har förbättrats. Mot bakgrund av skolelevernas resultat är det relevant att 
undersöka vilka kunskaper skolbibliotekarier har om elevers läshinder. Det är 
också viktigt att belysa hur samverkan mellan skolbibliotekarier och lärare 
ser ut. Baserat på dessa frågeställningar beslutade jag mig för att genomföra 
en undersökning bland skolbibliotekarier på olika grundskolor med 
målsättning att skapa en bild av skolbibliotekariens arbete med elever i 
lässvårigheter. UNESCOs (2006) skolbiblioteksmanifest ger en beskrivning 
av skolbibliotekariens uppdrag i skolundervisningen. Detta uppdrag kommer 
härvid att närmare granskas.  
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1.2 UNESCO  
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization), är en organisation som förser världsomfattande och lokala 
ledarskap inom utbildning som stärker utbildningsväsendet utifrån 
genusperspektiv som i sin tur är genomgående för utbildningar runt om i 
världen. (UNESCO, u.å)  

UNESCO (2006) beskriver skolbiblioteket som inkorporerat i det svenska 
skolsystemet och har därmed som uppgift att stödja, vägleda och inspirera 
elever till att läsa böcker av olika slag. Skolbibliotek ska också bidra till att 
hjälpa elever att utveckla förståelse för såväl internationella som inhemska 
texter och lära sig att läsa texter med ett källkritiskt förhållningssätt. 
Samtidigt betonas en relevans i att eleverna lämnas utrymme att utveckla sitt 
läsande utifrån sina tidigare upplevelser. Skolbibliotek ska också anordna 
sociala aktiviteter för att utveckla elevernas förståelse för sociokulturella 
teman. Vidare ska skolbibliotek med hjälp av yrkesutbildad personal och 
tillsammans med elever, föräldrar och skola behandla hur människor bör 
förhålla sig till medborgerligt ansvar och medansvar i ett folkstyrt samhälle 
(UNESCO, 2006).  

1.3 Samverkan mellan skolbibliotekarie och lärare 
För att kunna utveckla samverkan mellan skolbibliotekarier och lärare krävs 
att en dialog förs och att båda parterna förstår varandras intressen. Skolverket 
är en myndighet som reglerar skolverksamheten. Skolverket betonar att 
läsning bygger på fyra moment: avkodning, läsförståelse, läsandets syfte och 
sammanhang samt kritiskt förhållningssätt. Dessa återkommer i 
styrdokumenten för svenskämnet och för svenska som andraspråk i alla 
årskurser (Skolverket, 2019). 

1.4 Skolbibliotekariens åtaganden 
Forskarna Louise Limberg, Eva-Maria Flöög och Monika Johansson (2009) 
betonar i Projekt Stilbib – stöd till skolbiblioteksutveckling: Slutrapport med 
utvärdering relevansen i att vidareutveckla lärarens, skolbibliotekariens, 
bibliotekariens och vägledarens kunskaper så att elever med lässvårigheter 
kan ges adekvat stöd för att kunna uppfylla kursplanernas- tillika läroplanens 
övergripande målformuleringar. Resultatet från undersökningen visar att 
samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier har effektiviserats och att 
skolbibliotekarier i allt högre grad har fått pedagogiska arbetsuppgifter inom 
ramen för deras ordinarie anställning. Undersökningen visar samtidigt att 
skolbibliotekarier har skilda uppfattningar beträffande vilka fördelar läsning 
för med sig och på vilka sätt elever med lässvårigheter kan stödjas (Limberg 
et al, 2009).  Skolbibliotekarien har olika arbetsuppgifter gällande elevers 
läsutveckling. Författarna Margareta Guldér och Zuzana Helinsky (2013) 
diskuterar i sin bok Handbok för skolbibliotekarier, modeller, verktyg och 
praktiska exempel om att skolbibliotekariens uppdrag är att utveckla elevers 



 

3(37) 
 

förmåga att förstå och läsa olika texter. Skolbibliotekariens uppdrag är också 
att lära elever metoder att hämta, granska och behandla data på (Guldér & 
Helinsky, 2013). Guldér och Helinsky betonar dessutom att 
skolbibliotekarien ska stimulera elever att läsa och analysera böcker på 
fritiden. Ytterligare en uppgift består av att skolbibliotekarien måste se till så 
att eleverna utvecklar kunskaper inom media samt att de utvecklar sin 
förmåga att genomföra informationssökningar (ibid).   

2 Bakgrund 
Jansson (2010) visar i sin avhandling Bibliotekarien – om yrkets tidiga 
innehåll och utveckling att skolbibliotek fungerar som en källa till 
information som i förlängningen bidrar till samhällsutvecklingen. Genom 
skolbibliotekariers försorg kan elever lättare få tillgång till sådan litteratur 
som kan få dem att utveckla sina kunskaper inom respektive skolämne. Av 
denna anledning är det centralt att en skolbibliotekarie beaktar sitt åtagande 
gentemot skolans elever och samverkar med lärarna för att uppfylla de mål 
som uppställs enligt kursplanerna tillika de övergripande mål som uttrycks i 
läroplanens etiska och moraliska utformning (Jansson, 2010).  

2.1 Pedagogiska debatten i Sverige  
Anna Hampson Lundh och Louise Limberg (2013) påpekar att pedagogik är 
ett begrepp som diskuterades flitigt i början av 1900-talet där John Deweys, 
Maria Montessoris och den svenska författaren Ellen Keys idéer om 
skolbibliotek och pedagogik står i centrum. Hampson Lundh och Limberg 
diskuterar även synen på skol- och barnbibliotek. De menar att en fri läsning 
inom vissa bestämda ramar lade grunden för skolans uppdrag, som på så sätt 
bidrog till en ökad läskunnighet. Hampson Lundh och Limberg betonar att 
skolbibliotek är ett bra verktyg för att kunna främja den ordinarie 
undervisningen genom att koppla den till elevernas individuella läsning 
(Hampson Lundh & Limberg, 2013).   

2.2 Skolbiblioteket – ett skolbibliotek avsett för alla 
skolnivåer  

Anna Hampson Lundh och Louise Limberg (2013) betonar att skollagen ska 
garantera elever till att ha tillgång till bibliotek. Detta berör elever i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan (Hampson Lundh & Limberg 2013 ur SFS 2010:800, 
§ 36). Författarna framhåller också att givandet av adekvat stöd för att 
underlätta elevernas läsning är en aspekt som återkommer i skolbibliotekens 
historia (Hampson Lundh & Limberg, 2013). Cecilia Gärdén (2017) lyfter i 
Skolbibliotekets roll för elevers lärande – En forsknings- och 
kunskapsöversikt år 2010-2015 att någon egentlig definition av vad ett 
skolbibliotek egentligen innefattar inte existerar. Därutöver behandlar 
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skollagen inte heller närmare detaljer gällande de anställda skolbibliotekarier 
och de kompetenser som personalen rimligen bör ha fått som del av sin utbildning. 
(Gärdén, 2017).  

2.3 Skolbibliotekets förhållande till styrdokumentens regelverk  
Skolbiblioteket möter olika problem, däribland huruvida biblioteket måste ha 
personal tillgänglig. Britt Omstedt (2012) lyfter i Hampson Lundhs och 
Limbergs (2013) bok problematiken med oskolad bibliotekspersonal. 
Författarna betonar att det enligt lag inte krävs att personal som arbetar på 
skolbibliotek har en formell utbildning (Hampson Lundh & Limberg, 2013). 
Omstedt påpekar också att skolbibliotekariens uppgifter även består i att 
hjälpa läraren gällande källkritik, informationsbehandling och läsfrämjande 
arbete (Ibid).   

2.4 Skolbibliotek ur en historisk aspekt  
I syfte att kunna bilda sig en uppfattning av skolbibliotekets övergripande 
roll är det tillrådligt att återblicka historiskt på den status skolbiblioteken har 
haft. På så sätt kan skolbibliotekens utveckling följas fram till idag. Hampson 
Lundh och Limberg (2013) framhåller att skolbiblioteket från början var ett 
sockenbibliotek som var placerat inne i skolan. Författarna påpekar att 
skolbibliotekets uppdrag inte berörde inlärning eller skolundervisning, utan 
snarare berörde uppdraget att stödja och inspirera ungdomar till vidare 
läsning efter den obligatoriska skolgången. De framhåller att en oklarhet 
rådde i förhållande till om biblioteken i främsta fall var avsedda för 
samhällsmedborgarna eller för skolan. Författarna nämner att Valfrid 
Palmgren gjorde en djupare analys av bibliotekens funktion i landet. 
Palmgren strävade mot att definiera skolbiblioteket, något som sedermera 
lade grunden för vad som kunde förväntas av varje enskilt skolbibliotek. 
(Hampson Lundh & Limberg, 2013).   

2.5 Skolbibliotekets pedagogiska resurser  
Det finns olika organisationer som ansvarar över skolbibliotekens 
skyldigheter gällande vilka arbetsuppgifter skolbibliotekarier måste ägna sig 
åt. Kungliga Biblioteket (2012) preciserar skolbibliotekariens åtaganden, 
däribland att skolbibliotekarier ska ansvara för bokprat och ska högläsa i 
klassrum i samband med temaveckor. Här kan skolbibliotekarien med fördel 
bjuda in en författare som har för avsikt att berätta om en nyutkommen bok 
eller föreläsa om litteratur. Skolbibliotekarien ska också informera eleverna 
om lämpliga böcker att läsa förutsatt att de är på förhand källkritiskt 
granskat. Skolbibliotekarier ska sedermera samarbeta med lärare och 
tillsammans bestämma budgetar beträffande bokinköp. Skolbibliotekarierna 
måste samtidigt förhålla sig till skolans pedagogiska verksamhetsriktlinjer. 
Skolbibliotekarien ska även ansvara för att hjälpa elever med lässvårigheter 
genom en kontinuerlig samverkan med skolan. Skolbibliotekarien ska även 
följa utvecklingen med nya mediekanaler inom det digitala 
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kommunikationsområdet och införskaffa nya medier. Skolbibliotekarien tar 
dessutom hand om arrangerandet och rangordningen av länksamlingar och 
bokindex. Skolbibliotekarien ansvarar förutom detta allmän utlåning och 
återlämning av böcker (Kungliga Biblioteket, 2012).   

2.6 Problemformulering 
Uppsatsens fokus ligger på skolbibliotekarien och syftet är att undersöka 
skolbibliotekariens roll och uppdrag ifråga om stödet till arbetet med elevers 
läshinder. Uppsatsen grundas på en litteraturstudie om skolbiblioteken och 
skolbibliotekariens roll samt en empirisk studie. Det empiriska materialet 
består av fem intervjuer med skolbibliotekarier från fem olika skolbibliotek. 

2.7 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att ge en insikt i skolbibliotekariens perspektiv på 
lässvårigheter och om samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier. 

 Hur ser rollfördelningen ut mellan lärare och skolbibliotekarier ifråga 
om arbetet med lässvårigheter – och var sker samarbetet? 

 Vilka kunskaper har skolbibliotekarier gällande elevers läshinder? 

2.8 Avgränsning  
Fem skolbibliotekarier som arbetar på grundskolor knutna till kommunen har 
valts ut. Intervjuer med lärare och eller rektorer var inte önskvärda för 
uppsatsens syfte. Av den anledningen valdes fem skolbibliotekarier ut som 
intervjuobjekt för uppsatsen. 

2.9 Disposition 
Uppsatsens inledningskapitel beskriver skolbibliotekets uppdrag, på vilka 
sätt skolbibliotekarien uppfattar sin yrkesroll och vilka åtgärder som kan 
vidtas i arbetet med elever i lässvårigheter. Följande del redogör för olika 
definitioner som kan kopplas till skolbibliotekariens uppdrag och yrkesroll. 
Därefter följer en genomgång av den litteratur och det forskningsmaterial av 
både nationell och internationell karaktär som uppsatsen utgått ifrån. I första 
hand berörs tre forskningsområden; skolbibliotekariens uppdrag, 
skolbibliotekariens syn på sin yrkesroll samt det främjande arbetet gällande 
elevers läsutmaningar. Det tredje avsnittet berör teoretiska modeller, med 
utgångspunkt från Chambers läsmodell som kombineras med Kerstin 
Rydsjös och Anna-Carin Elfs tre sätt att betrakta läsning på. I metodavsnittet 
beskrivs arbetsmetoden, en kvalitativ studie, samt det tillvägagångssätt 
intervjuerna har genomförts enligt. I metodkapitlet diskuteras även för- och 
nackdelar med metodvalet samt vilka konsekvenser metodvalet kan få. 
Därefter följer ett avsnitt där intervjumaterialet analyseras. I denna del 
behandlar jag även referenser som återfinns i forskningsavsnittet. Den sista 
delen återger resultatet som intervjuerna har bidragit till. Resultatet avslutas 
med en diskussionsdel där likheter och skillnader betraktas utifrån 
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respondenternas svar. I denna del summeras även resultaten från 
intervjuerna.  

2.10 Centrala begrepp  
Det här avsnittet redogörs sådana relevanta begrepp som förekommer inom 
bibliotek- och informationsvetenskap. Respektive begrepp kommer att 
förklaras kortfattat. Begreppet läsfrämjande redogörs för två gånger; den 
första definitionen återges av Amira Sofie Sandin och den andra av Statens 
Kulturråd. Därefter definieras begreppet litteracitet av Sandin.   

2.11 Kungliga bibliotekets definition av Skolbibliotek  
Kungliga biblioteket (2012) betonar att skolbibliotek måste uppfylla tre krav. 
Det första villkoret innebär att skolbibliotek måste finnas tillgängligt på 
skolan. Vidare beskrivs skolbibliotek som ett rum innehållande en allmänt 
organiserad boksamling som i sin tur består av skön- och facklitteratur samt 
mediekanaler. Skolbiblioteket måste också kunna erbjuda användaren 
hjälpmedel för att hantera sagda kanaler. Det tredje kravet innebär att 
skolbibliotekarier ska vägleda, uppmuntra och rekommendera eleverna att 
tillämpa skolbibliotekets resurser med hjälp av digitala verktyg. Elever ska 
också ges faktisk möjlighet att kunna besöka ett bibliotek och därigenom få 
åtkomst till bibliotekets material. Kortfattat handlar skolbibliotek sålunda om 
funktion, material och åtkomst (Kungliga biblioteket, 2012)  För att kunna 
närmare precisera skolbibliotekets roll kommer Skolverkets definition av 
skolbibliotek att härvid återges. Skolverkets rapportering av vad dagens 
skolbibliotek ansvarar över är tämligen kortfattad. I bibliotekslagens (SFS 
2013:801) 10§ via 2 kap. 36 § skollagen (SFS 2010:800) ska eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Bibliotekslagen 
uttrycker också att inga krav finns på att skolbibliotek behöver finnas 
tillgängliga. Dessutom behöver inte skolbiblioteken ha utbildad personal.   

2.12 Skolverkets definition av skolbibliotek 
(Utbildningsdepartementet 2009) förklaring av skolbibliotek omnämns att 
skolbiblioteken fungerar som ett allmänt och strukturerat hjälpmedel. 
Bibliotekets olika resurser används av lärarna för att främja elevernas 
inlärning. Regeringen lyfter att det är av största vikt att skolbiblioteken 
inspirerar eleverna och får dem intresserade att läsa och att ta del av 
litteratur. Skolbiblioteken bör även hjälpa eleverna med att få åtkomst till 
läroböcker i skolundervisningen (Utbildningsdepartementet, 2009). 
Skolverket betonar att skolbibliotek bör definieras som ett faktiskt 
hjälpverktyg som både ingår som del i skolans undervisning men som även 
medverkar till att stärka elevers tillskansning av nya kunskaper. I skollagens 
9 § tydliggörs en ändring av skolbiblioteksdefinitionen år 2011, innebärandes 
att skolbibliotek måste ge förslag på böcker, medier, informationshjälpmedel 
och informera om andra mediekanaler som elever kan ta del av i syfte att 
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främja deras språkförmåga. I bibliotekslagens 8 § uttrycks att skolbibliotek 
även ska ge förslag på böcker som inte är svensktextade. Textvarianter 
avsedda för funktionshindrade, invandrare och andra språkgrupper skall även 
återfinnas (SFS 2013:801). I Skolbiblioteken i Sverige (1999) omnämns att 
skolbibliotekarien är yrkesutbildad jämfört med lärarbibliotekarier som 
istället har en pedagogisk utbildningsbakgrund. (Statens kulturråd, 1999). 

2.13 Läsfrämjande  
Begreppet läsfrämjande är ett brett begrepp därför är det relevant att ta reda 
på hur olika författare och forskare beskriver det. Amira Sofie Sandin (2011) 
redogör i Barnbibliotek och lässtimulans – Delaktighet, förhållningssätt, 
samarbete för begreppet läsfrämjande och beskriver det enligt följande: “Att 
få barn intresserade av att läsa böcker, men det finns en problematik i 
begreppet läsfrämjande – genom vilka kanaler ska böcker läsas, vilka typer 
av böcker ska läsas, och dessutom vilka motiv som kan kopplas till läsande. 
Med andra ord är det ordväxlingar som sammanbinder i vilken grad något 
kan definieras som text, tolkningar om vad som skulle kunna klassificeras 
som ”kvalitetslitteratur” och dessutom debatter om vad läserfarenhet medför. 
Kvalitet är också en viktig aspekt gällande definitionen av begreppet 
läsfrämjande” (Sandin, 2011). Läsfrämjande förklaras också som att 
bokläsning utvecklar individens kreativa företagsamhet, förstärker 
densammes självuppfattning och vidareutvecklar personens språkliga 
kunskaper (Skolverket, 2014).  

2.14 Kulturrådets definition av läsfrämjande 
Skolverket (2014) skriver att deras uppdrag är att få människor att förstå 
relevansen med läsfrämjande. Skolverket uppfattar samarbete mellan olika 
deltagare i ett läsprojekt som något utvecklande, då samarbete bidrar till en 
effektivare framtidsplanering. Skolverkets insatser har inom detta område 
fokuserat på läsmetoder som biblioterapi och så kallad Shared reading med 
syfte att vidareutveckla läsare (ibid).  

2.15 Literacy  
Begreppet literacy är ett vanligt förekommande begrepp inom skol- och 
biblioteksvärlden. Av denna anledning kommer begreppets innebörd och 
vidd att här närmare granskas. 

Sandin (2011) refererar till forskaren Fasts (2007) beskrivning där ordet 
literacy översätts till litteracitet på svenska. Begreppet har utvecklats och fått 
en bredare betydelse med tiden. Primärt sammankopplas litteracitet med 
läsning och skrivande, men inkluderar dessutom numera siffror, beteckningar 
och texter vilka kombinerar bild och text. Litteracitet bygger på att förstå bild 
och text, te sig granskande, döma och skapa sammanbindningar till 
förekommande insikter (Sandin, 2011, ur Fast 2007; 2008). Sandin hävdar 
också att kunskap bygger på känslor och attityder som får oss att känna 
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medkänsla eller motstånd (Sandin, 2011). Nationalencyklopedin förklarar 
litteracitet som en term som kopplas till projekt som är förknippade med 
läsning och skrivande (Nationalencyklopedin, u.å). Bedömningsportalen från 
Skolverket återger att litteracitet handlar om att förstå på vilka sätt eleven har 
använd språket på i olika kontexter. Det inbegriper både skrivning, läsning 
men även på vilka sätt texter diskuteras vid skrivande och läsande. Som 
exempel nämns ifrågasättande av textens volym och uppläsning (Skolverket, 
u.å).  

2.16 Skolinspektionens definition av skolbibliotekarien 
En skolbibliotekarie utses av en rektor på en skola och ansvarar för att styra 
skolbibliotekets verksamhet. Utbildningsnivån hos skolbibliotekarier skiftar 
och det är endast yrkesutbildade skolbibliotekarier som har studerat på 
antingen en kandidat- eller magisternivå (Skolinspektionen, 2018).  

3 Tidigare forskning  
I detta avsnitt redogörs tidigare forskning med tre centrala områden som 
utgångspunkt; skolbibliotekariens samarbete med lärare gällande stöd till 
elever med lässvårigheter, skolbibliotekariens uppfattning av sin pedagogiska 
roll samt tidigare forskning om lässvårigheter hos grundskoleelever. För att 
möjliggöra för en bred forskningsöversikt kommer både svensk och 
internationell forskning att behandlas. En särskild inriktning kommer härvid 
att göras mot amerikansk, lettisk, tysk, men även brittisk forskning mellan 
åren 2007-2017. Fokus fästs vid forskning om elever med lässvårigheter 
samt hur skolbiblioteken fördelar arbetsuppgifter i den dagliga 
verksamheten. I framställningen kommer också begrepp, teorier och termer 
som är relevanta att behandlas. Avsnittet avslutas med en kort 
sammanfattning gällande de forskningsområden och de resultat som är av 
särskild relevans för denna uppsats. 

Uppsatsens forskningskapitel utgår från Jenny Henning Ingmarssons Elevers 
kunskapsarbete i skolbiblioteket - En kunskapsöversikt (2010). Ingmarsson 
sammanfattar de mest centrala forskningsresultaten från svensk och 
internationell forskning. Själva forskningssökningsprocessen utgick från 
universitetsbibliotekets databas med inriktning på Google Scholar och LISA. 
Vidare har forskningsartiklar hämtats genom den s.k. snöbollstekniken – där 
referenser i relevanta avhandlingar används för att få en överblick gällande 
aktuell forskning. Då omfattningen för uppsatsen är på motsvarande 
kandidatnivå, har avsikten varit att åskådliggöra de mest centrala 
forskningsresultaten. Cecilia Gärdén framhåller i Skolbibliotekets roll för 
elevers lärande En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010–2015 att 
skolbiblioteksforskningen inte kan betraktas som särskilt utforskad inom 
anglosaxisk forskning. Gärdén tillägger att skolbiblioteksforskare i högre 
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utsträckning finns i USA, Kanada, Australien och England. Hon omnämner 
Carol Kuhlthau, Keith Curry Lance, Patricia Montiel Overall, Ken Haycock 
samt Anne Clyde som särskilt viktiga forskare inom området. (Gärdén, 2017). Av 
denna anledning kommer avsnittet med internationell forskning att avgränsas till 
ovannämnda länder.  

3.1 Grundskoleelevers lässvårigheter  
Karin Jönsson (2007) forskade om barns lässvårigheter i årskurs F-3 i sin 
avhandling Litteraturarbetets möjligheter -  En studie av barns läsning i 
årskurs F–3  och resultatet visar att när barn lär sig läsa utgår de från vad 
själva har upplevt, vilka språk de uppfattar, fantasi, bilder. Jönsson utgick 
ifrån Langers teori (1995) om att barn skapar ”föreställningsvärldar” 
(Jönsson, 2007). Syftet med studien var att tillägna sig kunskap gällande 
tänkbara hinder i situationer då lärare använder sig av litteraturbaserade 
hjälpmedel med elever i F-3. Ytterligare ett mål var att studera elevers 
fantiserande under själva läsprocessen. Jönsson ställde sig följaktligen 
följande frågor. På vilka sätt skapar elever antingen individuellt eller i grupp 
läskretsar och fiktionsvärldar? Vilka motiv kan skönjas beträffande elevers 
individuella val av lästeknik och bokval? Vilka övergripande mönster kan 
utläsas med hjälp av tidigare nämnda frågeställningar? På vilka sätt kan 
studiernas resultat tolkas utifrån ett pedagogiskt synsätt? Metoden som 
Jönsson använder är en etnografisk klassrumsobservation. Studiens 
omfattning är fyra år och 24 elever i åldersgruppen 6-9 år undersöktes 
(Jönsson, 2007).   

3.2 Community of readers och envisionments  
Glimstedt et al (2015) betonar att två termer är obestridliga. Den första 
termen, community of readers (läsargemenskap) myntades av forskarna 
Hepler & Hickman (1982). Den andra termen, föreställningsvärldar 
(envisionments) namngavs av forskaren Langer (1995). Termen anspelar på 
barns skapande av psykologiska textsammanhang baserat på vad som läses 
(Glimstedt, 2015). Karin Jönssons studie visar att eleverna involveras i den 
ömsesidiga lästräningen (Jönsson, 2007). Författaren har också framhållit att 
bilderböcker har en relevant betydelse gällande elevers bokläsning. Det är 
även evident att läsning och lek förknippas med varandra på så sätt att 
lekincitatment påverkar läsutvecklingen hos grundskoleelever (Jönsson, 
2007).   

3.3 PIRLS forskningsöversikt (2006) – Elevers läsförmåga i 
årskurs 4 

Forskningsöversikten PIRLS 2006 Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i 
Sverige och i världen, behandlar barn i åldersgruppen tio år i årskurs fyra 
beträffande deras förhållande till läsning, läskunnighet samt läsvana. 
Undersökningen omfattade mindre än 150 skolor med minst 4000 elever och 
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genomfördes 2006. Resultaten visar att avkodning har en avgörande 
betydelse gällande elevers tillgodogörande av läsning. Antalet elever med 
läsförmåga eller mycket stor läsförmåga har sjunkit de senaste fem åren (Skolverket, 
2006). 

3.4 Internationell skolbiblioteksforskning   
Becker et al (2010) bedriver forskning vid Max Planck institutet i Berlin. 
Forskarna har undersökt skolbarns läsutveckling mellan årskurs tre och sex. I 
forskningsartikeln Intrinsic and Extrinsic Reading Motivation as Predictors 
of Reading Literacy: A Longitudinal Study sammanfattar de en studie som 
har gjorts på skolbarns läsutveckling från årskurs tre till sex, där 740 elever 
deltog. Två termer studerades; intrinsic reading motivation och extrinsic 
reading motivation. Resultaten visar att läsmängd påverkas av förhållandet 
mellan senare läskompetenser och intrinsic reading motivation (Becker et al, 
2010).  

Läskompetens hos skolelever har även undersökts av lettiska forskare. 
Forskarna Andrejs Geske och Antra Ozola (2008), som är verksamma vid 
Rigas universitet i Lettland, har studerat vilka faktorer som ligger till grund 
för att skolelever i årskurs tre till fem utvecklar sin läsning. Forskarna 
sammanfattar resultatet i Factors Influencing Reading Literacy At The 
Primary School Level. Socioekonomiska faktorer identifierades som särskilt 
viktiga i förhållande till elevers läsförmåga. Forskningsresultaten pekar på att 
flickor har bättre läsförmåga jämfört med pojkar. (Geske & Ozola, 2008).   

De amerikanska forskarna Curry Lance och Hofschire (2012) har i Change in 
School Librarian Staffing Linked with Change in CSAP Reading 
Performance, 2005 to 2011 undersökt skolbibliotekets roll och funktion 
gällande elever i lässvårigheter. Inledningsvis redogör de för begreppet 
läsning och definierar begreppet skolbibliotek. Författarna beskriver läsning 
som ett fönster mot världen men läsning är även en grund för nöje, personlig 
utveckling och lärande. Vidare betonar de att det står klart att 
skolbibliotekarier uppfattar uppmuntran och undervisning som centralt för att 
kunna främja för livslångt lärande (Lance & Hofschire, 2012). 

Amerikanska och kanadensiska forskare har undersökt skolbibliotek, varvid 
fokus har legat vid att belysa skolbibliotekariens roll i särskilt profilerade 
skolor. Forskarna har även tittat på lärar-bibliotekarietid, scheman och 
samverkan med lärare. Forskaren Hyunjoon Park (2008) har i sin artikel 
Home literacy environments and children’s reading performance: a 
comparative study of 25 countries studerat skolelevers läsförmåga i årskurs 
fyra genom att ha utgått från forskningsresultat framtagna av the Progress in 
International Reading Literacy Study (PIRLS). Park undersökte på vilka sätt 
25 länders hemkompetensmiljöer påverkar skolelevers läsförmåga. 
Undersökningens fokus var på tre mätare: antalet böcker i hemmet, föräldrars 
inställning till läsning samt tidiga läskompetenser från hemmet. Resultaten 
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indikerar att tre mätningar påverkar barns läskompetenser i nästan samtliga 
länder (Park, 2008).  

3.5 Hur ska litterära texter läsas?  
Forskaren Annette Ewald har i sin avhandling (2007) Lärare, elever och 
litteraturläsning i grundskolans mellanår undersökt fyra skolor, där syftet 
var att klarlägga läsning av skönlitterära böcker i mellanstadiet. Frågorna 
som Ewald ställde var följande. Genom vilka sätt tar lärarna ut de specifika 
litterära texter som ska läsas? Hur stor plats får litteraturläsningen? Vilka 
utsikter och målsättningar har skolan gällande litteraturläsningen? Ewalds 
metod utgick från en etnografisk klassrumsstudie – en skoletnografisk 
flerfallstudie. Ewald (2007) kallar metoden för en deltagande observation. 
Skolbiblioteksstudien Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i 
tidiga skolår av Levlin (2014) berör en undersökning av 44 elever i årskurs 
två till tre. Levlins undersökning utgick från den teoretiska modellen Simple 
View of Reading, vilken handlar om tre varianter av lässvårighetsorsaker: 
specifika avkodningssvårigheter, specifika förståelsesvårigheter samt 
blandade lässvårigheter (Levlin, 2014).  

3.6 Lässtimulans – en del av skolbibliotekariens 
arbetsuppgifter  

Skolverket (2015) har satt ihop en arbetsmodul gällande skolbiblioteks roll i 
elevers lässvårigheter, Att stimulera elevers läsintresse: ett 
samverkansuppdrag. Här diskuteras metoder för hur elevers läsförmåga kan 
utvecklas. Författarna till artikeln menar att vissa specifika steg måste följas. 
Det första steget handlar om att förbereda läsproceduren, därefter kommer 
läsningen och granskningen. Härtill undersöks vilka orsakssamband som kan 
ligga till grund för varför vissa elever har lässvårigheter. När 
orsakssambanden har observerats inleds urskiljandet av vad som är relevant 
text, vad texten handlar om. På så sätt påbörjas ett strukturellt arbete som 
senare avslutas med en sammanfattning bestående av evaluering och 
konklusion gällande vilka orsaker och hinder som ligger bakom elevers 
lässvårigheter (Skolverket, 2015).   

3.7 Faktorer som påverkar elevers läsutveckling  
Skolbiblioteksforskningen i Sverige pekar på att så kallade metakognitiva 
orsaker ligger till grund för inlärningen. Skolverkets arbetsmodul (2015) om 
skolbibliotek Att stimulera elevers läsintresse: ett samverkansuppdrag 
förklarar metakognition som förståelse av vad som lästs, iakttagande 
gällande hur läsutvecklingen fortgår samt ett tillämpande av metoder att för 
att vidare utveckla läsningen. En metakognitiv attityd innebär att ha förmåga 
att förstå på vilka sätt man tänker gällande en specifik text samt vilken 
relevans läsutvecklingen har till elevens utveckling.   
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Senare i artikeln tar Skolverket upp frågor som handlar om att ställa elever 
mot väggen och ifrågasätta varför de följt en viss tankegång. (Skolverket, 
2015). Skolverkets (2015) definition av läsning handlar om att förförståelse 
och tillgodogjorda kunskaper tränas upp. Läsning beskrivs utifrån olika 
forskares definitioner. Läsning är en komplicerad, men samtidigt ständigt 
pågående process som består av ordavkodning och motivation (Skolverket, 
2015).  

3.8 Läsfrämjande enligt Kulturrådets definition  
Statens Kulturråds (2014) definition av läsfrämjande arbete i skolverkets 
artikel innebär att ta bort hinder gällande läsutvecklingen och samtidigt 
öppna nya dörrar och bredda elevens läsupplevelse kulturellt och att öppna 
för nya perspektiv på läsningen. Kulturrådet betonar att skolbibliotekariens 
viktigaste arbetsuppgifter innebär att inspirera och föreslå åtskilliga 
textvarianter på olika språk och samtidigt iaktta elevens läsutveckling 
(Statens Kulturråd, 2014).   

3.9 En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015  
Gärdén (2017) skriver i Skolbibliotekets roll för elevers lärande- En 
forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015, att forskning gällande 
samverkan mellan skolbibliotekarier och lärare är bland de allra viktigaste 
frågorna för skolbiblioteksforskningen. Gärdén framhåller att forskare som 
David Loertscher och Patricia Montiel-Overall är de främsta vägvisarna 
inom skolbiblioteksforskarvärlden. Hon nämner att Loertschers modeller 
över skolbibliotekets uppdrag och MontielOveralls modell som bygger på 
Loertschers taxonomi handlar om lärares och skolbibliotekariers samarbete 
(TLC – teacher librarians collaboration) används flitigt i både 
forskningsartiklar och skolbiblioteksuppsatser (Gärdén, 2017).  

3.10 Orsakssamband kopplade till passiv samverkan  
Gärdén exemplifierar Djurströms (2015) uppsats gällande skolbibliotekariers 
samverkan med lärare, där Djurström refererar till Montiel-Overalls fyra 
ramverk för samarbete: ”Kooperation, koordination, integrerade strukturer 
samt integrerad undervisningsplan – TLC. Djurströms syfte med uppsatsen 
var att analysera kollaboreringen mellan lärare och skolbibliotekarier med 
fokus på olika skolbiblioteksaktiviteter. Syftet var att få en uppfattning 
gällande på vilka sätt samverkan tog sig i uttryck inom olika 
skolbiblioteksuppgifter, men syftet var samtidigt att söka klargöra orsakerna 
till att samverkan bromsades upp. Metoderna för att besvara frågorna som 
användes var kvalitativ textanalys och kvalitativa intervjuer, skriver Gärdén 
(2017) gällande Djurström (2015). Resultaten av undersökningen pekade på 
att relationen mellan skolbibliotekarie och lärare fungerade exemplariskt, 
trots att det var svårt att utveckla ett starkare samspel och tätare förhållande 
(ibid). Gärdén (2017) diskuterar även kunskap i samarbete (2013), vilket är 
ett projekt sammanställt av forskarna Latham, Gross och Witte. Man 
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konstaterade att elevers kunskapsfärdigheter betonas allt mer med starkare 
samverkan mellan lärare och skolbibliotekarie. Samtidigt uttrycker Latham, 
Gross och Witte att forskning gällande samverkan i princip bara förekommer i 
biblioteks- och informationsvetenskapliga forskarsfären. De efterfrågar fler 
forskningsartiklar gällande hindren för samverkan, men samtidigt förekommer desto 
mer forskning angående resultatgivande samarbeten (Gärdén, 2017).  

3.11 Problematiken gällande samarbetsmodell  
Merparten av skolbiblioteksundersökningarna gällande samverkan mellan 
skolbibliotekarier och lärare pekade på att båda yrkeskategorierna ansåg att 
det fanns en relevans i att samverka, men hade samtidigt svårt att få fram vad 
som behövs för att bygga upp en samarbetsmodell i syfte att stärka elevers 
lärande, skriver Gärdén (2017). Gärdén (2017) lyfter i sin forskningsöversikt 
ytterligare exempel på uppsatser vars resultat pekade på att yrkesutövande 
orsaker kan ligga bakom varför samverkan mellan lärare och 
skolbibliotekarie aldrig riktigt sker. Författaren nämner uppsatser av 
Gildersleev (2012),  Lundgren (2011), Olsson (2015) samt Karlsson (2013). 
Gildersleevs (2012) resultat visade att gällande samverkan mellan lärare och 
skolbibliotekarier tydde det på att forskaröversikten var påbörjad av 
skolbibliotekarien. Gällande Lundgrens (2011) undersökning lyfte den att 
skolbibliotekariers samverkan med lärare fungerade bra, men att det 
samtidigt var komplicerat att få tid för planeringen av samverkan med lärare. 
Olssons (2015) forskningsresultat tydde på att lärarna inte var bekanta med 
skollagens regler och hade inte heller särskilt stor kännedom gällande 
skolbibliotekets arbete. Karlssons (2013) forskningsresultat avslöjade att 
samverkan med lärare tillämpas i andra hand mot bakgrund av att 
skolbibliotekarier kunde ha ansvar över så många som 900 elever och deras 
krav gällande skolbibliotekariers arbete (Gärdén, 2017).  

3.12 Skolbibliotek och dess läsfrämjande verksamhet  
Cecilia Gärdén (2017) diskuterar även skolbibliotek och dess läsfrämjande 
verksamheter. Gärdén hävdar att det inte finns mycket forskning kring vad 
skolbibliotekets uppdrag innebär gällande elevers lässvårigheter. Författaren 
lyfter dock forskning genomförd av Huysmans et al (2013). Forskningen 
berörde elevers förhållande till läsning men även på vilka sätt skolbiblioteket 
påverkar elevers läsförmåga. Gärdén lyfter även ett forskningsprojekt i 
Nederländerna titulerat The library at school. Projektet har bedrivits under en 
längre tid och gick ut på att elever svarade på en digital enkätundersökning. 
Undersökningen skickades ut två gånger och fakta har samlats in i ett 
landsomfattande dataregister. Anledningen till att undersökningen skickades 
ut två gånger var att skapa möjligheter i syfte att förbättra samverkan mellan 
bibliotek och skolor (Gärdén, 2017).   

En undersökning ur vilken sex lärare deltog hade syftet att få fram deras 
uppfattningar gällande på vilka sätt skolbibliotek skulle kunna effektiviseras 
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i elevers lässvårigheter, skriver Gärdén (2017) och refererar till Sandqvist 
(2012). Resultaten pekar på att de sex lärarna som medverkade i 
undersökningen bedömde att elevers läsförmåga förutsätter att skolbibliotek är 
inspirerande, erbjuder ett brett sortiment av böcker, ägnar sig åt boksamtal, är 
tillgängligt samt har personal. Författaren konstaterar att gällande på vilka sätt 
elever ska utveckla sitt läsande med stöd av skolbibliotekariers kompetens och 
vägledning förekommer det inte många uppsatser som tar upp detta (Gärdén, 2017).   

4 Teoretisk modell   
Uppsatsen utgår från två olika teorier – Kerstin Rydsjös och Anna-Carin Elfs 
tre olika sätt att betrakta läsning samt Aidan Chambers teoretiska modell som 
bygger på att läsningen baseras på två olika bokval och olika faktorer som 
spelar in gällande huruvida läsningen blir effektiv eller inte. Uppsatsens syfte 
handlar om att utgå från Chambers två punkter och Rydsjös och Elfs tre sätt 
att betrakta läsning och på samma gång koppla dessa teorier till mina 
respondenters uppfattning gällande elevers läsning. 

4.1 Tre olika synsätt kring läsning – pragmatiska, 
traditionalistiska och emancipatoriska  

Kerstin Rydsjö och Anna-Carin Elf (2007) skriver i Studier av barn-och 
ungdomsbibliotek – En kunskapsöversikt, att bibliotekarier har möjlighet att 
engagera sig på tre olika sätt gällande läsning – det pragmatiska, det 
traditionalistiska och det emancipatoriska betraktelsesättet. Rydsjö och Elf 
betonar att det traditionalistiska synssättet handlar om att övertyga eleverna 
om att värdera böcker. De framhåller att den pragmatiska infallsvinkeln 
handlar om att själva läsningen är ändamålet – det är oviktigt vilken typ av 
böcker barnet läser. Det traditionalistiska synssättet kännetecknas av att 
särskilt lärare i första hand har målsättningen om att föra vidare ett kulturellt 
värd till de läsande barnen. Det tredje synsättet, den emancipatoriska 
åskådningen, bygger på att lärare studerar barns läsutveckling och samtidigt 
anpassar sig gällande avpassade böcker mot framväxten av autonoma och 
värderande läsare. Författarna skriver att den emancipatoriska synen präglas 
av att eleven fritt får välja bok (Rydsjö & Elf, 2007).   

Chambers (2014) Böcker inom och omkring oss behandlar att läsningen 
bygger på en cirkel, i vilken två olika punkter finns med: valet, som handlar 
om hur läsaren väljer ut en bok att läsa och på vilket sätt läsaren hittade 
boken. Det andra stadiet (vuxenstöd) kännetecknas av olika motiveringar till 
att läsa boken – tidsaspekter, att lyssna till när någon läser högt ur boken, tyst 
läsning, hur intressant boken var samt diskussioner gällande böcker och vilka 
reaktioner boken skapade (Chambers, 2015).   
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4.2 Att välja   
När vi bestämmer oss för vilka böcker vi vill läsa gör vi detta mot bakgrund 
av en mängd olika orsaksfaktorer. Böckerna måste också existera rent fysiskt 
för att vi ska kunna ta del av dem. Läraren måste ha en struktur på elevernas 
boklånande. Andra aspekter som är viktiga är på vilka sätt böckerna 
presenteras för läsaren – på ett negativt eller positivt sätt. Chambers betonar 
att läsare lär sig bäst genom att leta sig fram efter böcker på egen hand 
(Chambers, 2015).  

4.3 Att läsa  
Chambers (2014) indelar läsning i mindre beståndsdelar. Att läsa handlar inte 
enbart om att avkoda utan detta är blott ett enskilt moment som återfinns i 
Chambers teoretiska modell. Att testa sig fram genom att lära sig vad som 
kännetecknas av upp respektive ned och på vilket sätt man skiftar blad 
framhåller författaren som en del i läsprocessen. Bekräftelse är det mest 
effektiva sättet att främja läsare som är under utveckling. Att orientera sig till 
en bokhylla i syfte att studera böcker är synonymt med att komma fram. Men 
även att besluta sig för huruvida en specifik bok förtjänar mer tid eller om 
man ska välja ut en annan bok istället är samma sak som att ha framgång 
(Chambers, 2015). 

4.4 Tid och plats  
Enligt Chambers (2014) är tid en ytterligare en aspekt som har en stark 
inverkan på barns läsutveckling. Ju mer man intalar barnet att bokläsningen 
är full av konstruktiva händelser desto mer ökar barnets 
koncentrationsförmåga och intresse av att utforska böcker. Att läsa handlar 
om att hitta rätt sorts plats för att komma in i läsprocessen. Läsningen blir 
som effektivast när vi tillämpar denna i tilltalande miljöer. Därför är det extra 
viktigt att barns behov av att läsa i skolan, på biblioteket och i andra miljöer 
blir tillgodosedda (ibid).  

4.5 Reaktion och respons  
Genom att barnet läser sker saker hos barnet och olika upplevelser och 
uppfattningar formar läsutvecklingen. Att läsa böcker påverkar individen på 
en mängd olika sätt. Men i första hand är det två slags utslag som är 
betydelsefulla gällande insatsen med att utveckla barn som reflekterande 
läsare. Den första responsen handlar om att vi när vi har läst en bok fulländat 
som intresserar oss, har ett behov av att uppleva samma positiva tilldragelse 
igen. Intresset för boken kan kännetecknas av ett behov att läsa boken igen, 
att få möjlighet att läsa en snarlik bok eller en annan bok av samma författare 
eller rentav bara en bok i syfte att utveckla läsandet. Den andra effekten 
innebär att vi inte kan motstå att diskutera med någon gällande boken. Vår 
önskan är att våra vänner ska få möjlighet att vara med om exakt det vi har 
varit med om. Vi har en önskan om att undersöka och att få reaktioner 
gällande vilka effekter läsningen hade på oss, vilken betydelse boken hade 
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och anledningen till att den är så betydelsefull för oss. Diskussioner gällande 
böcker kan grupperas in enligt två generella sätt. Den första innebär ledigt 
småkonverserande. Det andra betonar mer strukturerade bokdiskussioner 
som återfinns i klassrummet (Chambers, 2015).  

4.6 Vuxenstöd  
För att barnets läsning ska kunna utvecklas krävs att föräldrar och lärare 
främjar läsutvecklingen. Erfarenhet är en viktig faktor för den unga oerfarna 
läsaren och erfarenhet fås genom belästa vuxna vilken den unga läsaren kan 
lita på. Läsning har två olika betydelser; dels är det alla varianter av teknisk 
skicklighet och dels är det alla typer av estetisk verksamhet (Chambers, 
2015).  

4.7 Inre och yttre förutsättningar  
Chambers (2014) skriver också att läsning bygger på två fundamentala 
förhållanden, nämligen inre och yttre förutsättningar. Författaren menar att 
inre förutsättningar handlar om vårt handlingssätt som influeras av redan 
upplevda erfarenheter, väderuppfattning, vår tidsuppfattning,  kännedom och 
vårt förhållande till andra. Chambers betonar att yttre förutsättningar innebär 
att individen väljer att genomföra en specifik verksamhet och att den är 
anpassad efter den fysiska närmiljön (Chambers, 2015).    

5 Metod 
Uppsatsen utgår från avhandlingar och forskningsartiklar insamlade via 
forskningsdatabaser som Google Scholar, LISA och DIVA. Uppsatsen 
bygger även på forskningsartiklar som använts som referenser i faktaböcker 
som behandlar skolbibliotek och läsfrämjande. Sökord som använts är 
skolbibliotekarie, lärare, samverkan, uppdrag, elevers lässvårigheter samt 
skolbibliotek, reading disabilities, school librarian, student, collaboration. 
Efterforskningar har även gjorts med hjälp av engelska sökord: school-
library, teachers, collaboration, pupil's reading disabilities and school-
librarians. Mina efterforskningar visar att omfattande forskning gjorts inom 
området skolbibliotek, men däremot mindre beträffande samverkan mellan 
lärare och skolbibliotek. 

Eftersom uppsatsens syfte är att få fram deskriptiva svar, synsätt och 
perspektiv, har en kvalitativ semistrukturerad intervju valts. Fördelar med 
intervjumetoden är att intervjupersonen kan tala mer fritt från hjärtat i en 
avslappnad miljö. Att genomföra intervjuer är en effektiv metod i det 
avseendet att man som intervjuare ser intervjupersonen och på vilka sätt 
informanten reagerar när frågan ställs. Andra fördelar med intervju som 
arbetsmetod är att intervjupersonen kan ge uttömmande svar – rikliga 
beskrivningar som täcker in den specifika informationen som intervjuaren är 
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ute efter. Ju mer och detaljerade svar intervjupersonen ger, desto tydligare 
bild kan intervjuaren få av intervjupersonens roll och uppdrag gällande 
lässvårigheter. Nästa fas handlar om intervjuarens frågeställningar på en 
färdigställd och organiserad frågeenkät. Den övergripande delen i en intervju 
kan dessutom vara ostrukturerad, vilket tillämpas i så kallade djupintervjuer 
och även i tidningsintervjuer. Före intervjuerna måste respondenten delges 
om undersökningens syfte och sedan måste ett avtal slutas mellan 
intervjuaren och respondenten gällande passande datum för intervjun 
(Dahmström, 2011). En intervju bygger på sju moment: tematisering av 
intervjuprojektet, planering, intervjuprocess, utskrift, analys, verifiering samt 
rapportering (Brinkmann & Kvale, 2014). Alla besöksintervjuer var möjliga 
att genomföra fysiskt. Fördelarna med att genomföra en fysisk intervju 
bygger på att intervjuaren har möjligheten att framföra förhållandevis fler 
och mer komplicerade frågeställningar till skillnad från en postundersökning 
som handlar om att frågeformulären skickas ut per post eller elektroniskt. I 
syfte att erbjuda stöd kunde intervjuaren också vara försedd med så kallade 
svarsformulär innehållande särskilda svarsmöjligheter och dessutom 
åskådliggöra bilder, diagram och övrig data (Dahmström, 2011). 

Uppsatsens intervjuguide baseras på strukturerade frågor. Skälet till detta är 
att det finns möjlighet att ställa följdfrågor till informanten i syfte att få så 
fullständiga och tydliga svar som möjligt. Val av kön har inte tagits under 
beaktning. Därmed är svaren inte representativa ur sagda hänseende. 

5.1 Val av informanter  
Tanken med uppsatsen var att intervjua skolbibliotekarier från olika 
grundskolor med kravet att skolbibliotekarierna dessutom är anställda på 
respektive skolbibliotek. Utifrån uppsatsens syfte ansågs skolbibliotekarier 
som lämpliga intervjuobjekt, eftersom de säkerligen har goda kunskaper 
gällande skolbibliotekets resurser, skolbibliotekets pedagogiska roll och 
samverkan med lärare. Ahrne & Svensson (2015) skriver i Handbok i 
kvalitativa metoder att kvalitativa intervjuer kan göras på olika sätt genom att 
utvidga formuläret med varierande grad av frågor som uttrycks på ett mer 
konsekvent sätt. (Ahrne & Svensson, 2015). 

5.2 Intervjuförberedelse  
Baserat på tidigare forskningsunderlag, forskningsfrågor samt syftet med 
uppsatsen formulerades två huvudteman vilka den här studien vilar på. Den 
första frågeställningen handlar om vilka kunskaper skolbibliotekarier har 
gällande elevers lässvårigheter. Den andra frågan behandlade vilka 
arbetsuppgifter lärare respektive skolbibliotekarier har gällande elever i 
lässvårigheter. Därefter genomfördes en kartläggning via internet gällande 
skolbibliotek, placering, skolnivå samt kontaktinformation till respektive 
skolbibliotekarie. Skolbibliotekarierna kontaktades därefter både elektroniskt 
och per telefon. Jag presenterade mitt ämne och syftet med undersökningen. 
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Skolbibliotekarierna blev också informerade om att de deltog anonymt och 
kunde delge sina åsikter, kunskaper. Tolv tänkbara informanter kontaktades 
varav fem accepterade att delta i undersökningen samt att bli intervjuade. 

5.3 Genomförandet av intervjuerna  
Intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats. Innan 
intervjuerna genomfördes presenterade vi oss för varandra och förde ett lätt 
samtal för att lätta upp stämningen. En del skolbibliotekarier visade mig runt 
på skolbiblioteken och berättade om verksamheten där samt vilka områden 
biblioteken mer i detalj hade inriktat sig inom. Under intervjuns gång utgick 
jag från intervjumallen. Det fanns även möjlighet att ställa följdfrågor 
emellanåt. Varje intervju tog omkring 40 minuter. 

5.4 Inspelning   
Alla informanter har gett sitt godkännande gällande inspelning av 
intervjuerna. Kvale & Brinkmann (2014) skriver att den vanligaste metoden 
att fastställa intervjuer har byggt på inspelat intervjumaterial. Mitt 
tillvägagångssätt byggde på att med hjälp av mobiltelefonen spela in 
intervjuerna med informanterna. Fördelarna med inspelat material är att när 
man spelar upp intervjuerna kan man återuppleva informanternas reflektioner 
och bli mer varse om deras accenter. Inspelade intervjuer är även ett bra stöd 
vid transkribering då intervjumaterialet omvandlas till textform (ibid).  

5.5 Transkribering  
Jag har transkriberat intervjuerna enskilt. Ord och uttryck som inte tillför till 
undersökningen - likt öh, hmm och oj återfinns inte i texten. Tanken var 
också att urskilja relevanta fakta från mindre viktiga inslag i intervjun genom 
att sålla ord och fraser som inte passar in i frågekontexten. Därefter gav jag 
informanterna uppdiktade namn. Efter detta moment inleddes revideringen 
av texten så att de återberättade sekvenserna blir tydliga och adekvata 
grammatiskt och språkmässigt. Nästa steg innebar att intervjuerna jämfördes 
för att kunna utläsa eventuella gemensamma likheter eller skillnader mellan 
intervjuerna. När det momentet var färdigt övergick jag till att konstruera 
teman i syfte att göra uppsatsen mer sammanhängande och logisk.  

Att komma fram till ämnesval och frågeställningar tog lång tid, likaså att 
försöka strukturera ett tema kring intervjuundersökningen. Planeringen 
krävde att i princip alla pusselbitar fanns på plats från början – antalet frågor 
och karaktären på frågorna. Samtidigt har jag i intervjun i möjligaste mån 
försökt undvika ja eller nej-frågor då svaren begränsas till endast ja eller nej.  

Brinkmann och Kvale (2014) diskuterar också den kvalitativa 
forskningsintervjun, vilken har som mål att få fram kvalitativ fakta baserat på 
ord. Författarna betonar att det även finns en deskriptiv del, som innebär att 
intervjupersonen inspireras till att så noggrant som möjligt återge vad 
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densamme uppfattar och förnimmer samt på vilka sätt personen kan tänkas 
agera (Brinkmann & Kvale, 2014).  

5.6 Etiska överväganden  
Intervjuprocessen kräver också att etik och moral tas i beaktande, det vill 
säga att jag som intervjuare tar hänsyn till intervjupersonens rättigheter. 
Innan jag genomförde intervjuerna med de tilltänkta skolbibliotekarierna 
meddelade jag mina eventuella intervjupersoner om undersökningens 
inriktning och syfte. Det är viktigt att visa respekt för intervjupersonens 
integritet. Detta krav kallas informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Därefter kontaktade jag skolbibliotekarierna i syfte att få deras godkännande. 
Detta krav kallas samtyckeskravet. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, 
gick ut på att jag är ansvarig att informera respondenten om att deltagandet 
sker konfidentiellt och att respondenten har rätten att stoppa intervjun när 
som helst. Det fjärde kravet innebär att jag som intervjuare inte har tillåtelse 
att påverka informanternas självbestämmanderätt att vilja medverka eller att 
avbryta deras deltagande. Detta krav kallas nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

6 Analys och resultat  

6.1 Rollfördelningen mellan lärare och skolbibliotekarie 
Enligt skolbibliotekarierna förekommer samarbeten med lärare. Men 
skolbibliotekarierna som jag intervjuade kunde inte mer detaljerat återge på 
vilket eller vilka sätt samverkan med lärare går till. I intervjuerna framgick 
det dock att skolbibliotekarier deltar i lektioner samt för dialog med eleverna. 
Syftet är att etablera en så bra relation till eleverna som möjligt och att 
samtidigt få en tydligare bild av hur respektive elevs läsreferenser och 
läserfarenheter ser ut. Anmärkningsvärt var att ingen av informanterna 
beskrev hur relationen till läraren byggs upp, men att det förekommer en 
kommunikation mellan skolbibliotekarie och lärare. 

6.1.1 Samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie 
Inledningsvis kan tilläggas att samtliga skolbibliotekariers uppfattningar 
gällande samarbetet med lärare inte genererade i några direkt uttömmande 
svar. Det handlade mest om att vägen till ett samarbete var knepig, ja t o m 
krånglig. Att bygga upp ett samarbete handlar om att skolbibliotekarien själv 
måste ta tag i det genom att marknadsföra sig och sin verksamhet. Samtliga 
skolbibliotekarier nämnde lite kortfattat vilka möjligheter marknadsföring 
kunde innebära – att ta reda på när lärarna har möte om skolundervisningens 
vidare framfart. En del lärare var dock införstådda på skolbibliotekariens roll 
gällande samarbetet i arbetet med elevers lässvårigheter, enligt 
skolbibliotekarierna.   
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Skolbibliotekarien bör också argumentera för sin roll och samtidigt betona 
hur betydelsefull hans/hennes kompetens är i arbetet med elevers 
lässvårigheter, vilket inte alltid är en dans på rosor. Samarbetet handlade 
också om att skolbibliotekarien måste förbereda sig gällande arbetet 
tillsammans med läraren, men då måste skolbibliotekarien samtidigt ha 
kännedom om på vilket/vilka sätt läraren hade tänkt sig samarbetet. Även om 
skolbiblioteket finns inne på skolan – måste alltså skolbibliotekarien ”visa 
upp sig” och framhålla sin kompetens och betydelsefullhet i samarbetet med 
läraren.   

Ruth ansåg att samarbetet bygger på att en dialog upprättas som ett steg 
innan samarbetet kommer igång och hjulen börja rulla så att säga. Att skapa 
en dialog med läraren innebär också att skolbibliotekarien måste få en 
djupare inblick i lärarens undervisning – vilka ämnen studeras just nu, 
inriktning, vad jag kan som skolbibliotekarie tillföra i projektet och samtidigt 
måste samarbetet kännas naturligt alltså inte påtvingat och konstlat. Det är 
med andra ord många komponenter som ska klaffa innan ett eventuellt 
samarbete inleds med läraren. Ruth är inne på spåret att kunna läsa av vad 
läraren önskar, vilket sker genom att skolbibliotekarien engagerar sig i 
lärarens skolundervisning och samtidigt framhåller sin egen kompetens och 
betydelse.    

Charlie betonar skolbibliotekariens samarbete med läraren gällande arbetet 
med elevers läsutveckling. Läraren behåller halva klassen i klassrummet 
medan skolbibliotekarien ansvarar över den andra halvan, vilket tydliggör 
rollfördelningen. På så sätt kan eventuella missförstånd undvikas. Charlie 
uttrycker följande. 

Högläsning är ett moment jag brukar tillämpa och det går ut på att varje elev 

får läsa ett par meningar högt inför de övriga eleverna. (11 maj 2017) 

Högläsning kan jämföras med att läsa med öronen det vill säga att, i det här 
fallet, skolbibliotekarien läser så att eleverna tar till sig dels vilka ord som 
sägs och dels intonation – att ha ett flyt är säkerligen en bra förutsättning i 
syfte att kunna göra framsteg i sin läsning.   

Nästa steg brukar handla om att skolbibliotekarien undervisar eleverna i hur 
man lånar böcker på skolbiblioteket. Lässtödet till eleverna måste ske enligt 
ett bestämt mönster – Lärare och skolbibliotekarie samtalar och diskuterar 
elevers lässvårigheter och därefter börja bygga upp samarbetsmodeller, 
inkörsportar, lösningar på hur lässvaga elever ska främjas i sin lässvårighet 
och lotsas genom hela läsprocessen. Charlie har också en positiv erfarenhet 
av samarbete med lärare genom att en del lärare har en vilja att samarbetet 
med skolbibliotekarien fullbordas så tätt intill som det bara är möjligt. Då 
åsyftas förberedelse av olika skolprojekt vilket kännetecknas av bokläsning, 
läsupplägg och vilka litterära genrer som ska studeras och läsas.   
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Respondenternas svar berör väldigt lite på vilka sätt samarbetet med läraren 
tillämpas. Det handlar mer om att skolbibliotekarien måste ha förmåga att 
visa upp sig för läraren och på nåt sätt ”marknadsföra” sin kompetens och 
verkligen betona hur viktigt det är att skolbibliotekarien finns tillhands.   

Samarbetet kan också vidareutvecklas genom att skolbibliotekarien och 
läraren återkommer till varandra – inspirerar varandra. Ett eftersträvansvärt 
ändamål kan anses vara att främja för ett konstruktivt samarbete. Planering 
var ett begrepp som en av respondenterna var inne på – att skolbibliotekarien 
deltar i lärarnas undervisningsmöten. 

Lovisa hävdar att samarbetet kan vara ganska komplicerat – svårt att 
övertyga läraren om skolbibliotekariens viktiga roll gällande samarbetet med 
läraren. Men hon tillägger: 

”När det gäller barn och ungdomar med lässvårigheter är det lättare att 

samarbeta, då det finns en naturlig koppling på nåt sätt”. (26 maj 2017) 

Lärarna är införstådda på att skolbibliotekarien har kunskap och kompetens 
gällande lässvårigheter hos elever, därför välkomnar lärarna 
skolbibliotekarien i arbetet med elevers lässvårigheter – det finns en naturlig 
koppling emellan båda parterna. Lovisa kopplar ihop anledningen till det 
lyckade samarbetet med läraren beror på att: 

”Dels handlar det om Legimus men också att man frågar ganska mycket kring 

litteratur. Finns det här? Vilken nivå skulle den här eleven vara på”. (26 maj 

2017) 

 Läraren tillförlitar sig på skolbibliotekariens kompetens gällande elevers 
lässvårigheter - att skolbibliotekarien har tillräcklig kunskap för att kunna 
bedöma vilken nivå beträffande läsning som eleven bör ligga på (26 maj, 
2017).  

Kim betonar hur viktigt det är att man förbereder det eventuella samarbetet 
med läraren: 

”Då gäller det att man ordnar så att man har arbete med specialpedagogen” (24 

maj, 2017). 

Kim säger att det är viktigt att skolbibliotekarien annonserar eller 
marknadsför sig för läraren och verkligen visar att skolbibliotekariens 
kompetens är ovärderlig och behövs i arbetet med elevers lässvårigheter (24 
maj, 2017). Ruth efterlyser en dialog mellan skolbibliotekarie och lärare:  

”Om vi går in specifikt på de elever som har lässvårigheter så… Vi har ju inte 

någon sådan dialog gällande enskilda elever eller liknande”. (8 maj 2017) 
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Skolbibliotekarien måste marknadsföra sig och sin verksamhet för läraren, 
samtidigt måste läraren vara medveten om att det existerar ens en 
skolbibliotekarie på skolan (8 maj, 2017a).  

I jämförelse med Ruth säger Charlie att samarbetet med lärare kan variera 
beroende på vilka tankar läraren har kring samarbete med skolbibliotekarien 
gällande elevers lässvårigheter. Charlie betonar att samarbetet bygger på att  

”Läraren behåller halva klassen i klassrummet och den andra halvan följer med 

skolbibliotekarien till skolbiblioteket och därefter brukar vi ägna oss åt 

högläsning och några övningar i syfte att lära eleverna att lära sig att låna 

böcker. När det momentet är avslutat, skiftar man plats så att säga”. (11 maj 

2017) 

Charlie säger också att det förekommer att: ”Det finns lärare som anser att 
samarbetet med skolbibliotekarien ska ske så nära som möjligt – där 
planering av olika projekt sker gällande läsning, lässtrategier, olika litterära 
genrer mm. Där man skolbibliotekarie och lärare verkligen arbetar nära 
varandra både gällande planeringsfasen och sedan angående eleverna” (11 
maj, 2017).  

Till skillnad från Charlie, Ruth och Kim, nämner Martina inte ens något om 
samarbete med lärare. Charlies syn på samarbete med lärare påminner om 
hur Aidan Chambers (2014) beskriver elevers läsutveckling under rubriken 
Reaktion och respons – barns läsutveckling jämställs med reflekterande 
läsare. Chambers menar att det läsande barnet vidareutvecklar olika 
perspektiv, synssätt beroende på vilken typ av bok som barnet läser – det 
handlar om att vidga synen på verkligheten och att lära sig skilja på 
verklighet och fantasi. 

6.2 Bibliotekariers kunskap gällande elevers läshinder 
Beträffande hjälpmedel till elever med lässvårigheter var svaren tämligen 
kortfattade – inga djupare detaljbeskrivningar av de specifika verktygen som 
finns tillgängliga gavs. Vad som är uppenbart är dock att skolbiblioteken 
utvecklar egna metoder i syfte att stödja elever med läsproblem – genom att 
anordna små lästävlingar och arbeta enligt teman om specifika företeelser 
som kan vara kopplade både till elevers intressen samtidigt som de har en 
pedagogisk kunskapsfunktion. 

Tidigare forskning (Chambers 2014) tar också upp skolelevers 
förhållningssätt till nyttjande av relevant litteratur. Svenska elever skiljer sig 
gentemot utländska elever gällande att svenska skolelever i princip enbart 
läser skönlitterära böcker medan utländska skolbarn också lånar faktaböcker. 
Informanternas svar tyder på att skolelever i Sverige lånar och läser både 
skönlitterära och faktabaserade böcker. En del av informanterna svarade att 
elevers intressen kan utgöra en grund för vilka böcker som eleverna lånar 
hem och läser. Skolbibliotekarien tillsammans med läraren tillämpar 



 

23(37) 
 

obligatorisk litteratur, som bland annat används för att vidga elevers 
litteraturkännedom – där vår svenska kanon med författare som Astrid 
Lindgren, August Strindberg och Wilhelm Moberg exempelvis ingår. 
Intresset och engagemanget för att vilja lära sig läsa måste finnas hos eleven 
för att över huvud taget kunna vidareutveckla desammas läsförmåga. 
Forskarna har också studerat personaltillgängligheten och skolresurser och 
fann att dessa komponenter är avgörande komponenter för att främja en god 
skolmiljö. De fem informanternas svar gällande goda läsförutsättningar 
kunde bygga på olika bokteman förankrade i elevernas intressen – kanske var 
en elev intresserad av att spela hockey medan en annan elev kanske brann för 
att rida häst. Då kan dessa elever fråga skolbibliotekarien om böcker som 
handlar om hockey och hästridning. En av informanterna betonade att 
bokbussens besök hos skolbibliotek har minskat samt att skolbibliotekens 
begränsade litteratursamling brast gällande tillfredsställandet av elevers 
läsintresse. En informant redogjorde för hur bokbussen besöker skolan 
emellanåt och betonade samtidigt att besöken har minskat i antal. De 
minskade besöken berodde på bland annat ekonomiska indragningar gällande 
bokbestånd. Tidigare forskningsresultat pekar också på att de så kallade 
”bänkböckerna” – som varje elev har i sin bänk, har gjort att läsningen 
hemma har minskat på grund av avsaknad av lästillfällen hemma. Lindö 
(2005) betonar att en avsaknad på uppmuntran – och härigenom en bristande 
stimulans till läsande – leder till att eleverna inte får den bekräftelse som 
behövs för att kunna förknippa de egna iakttagelserna till andras upplevelser. 
Forskning (Chambers 2014) framhåller också att upplyftandet av faktaböcker 
utgör en stabil grund för utvecklandet av skolelevers läsförmåga. Dessutom 
har skönlitterära böcker en stor inverkan på skolelevers läsutveckling. 
Resurser och hjälpmedel har utökats och skolbibliotekens planering har blivit 
bättre gällande vilka böcker som ska köpas in. 

6.2.1 Läsfrämjande 
I början kan nämnas att Kim är den enda skolbibliotekarien som refererar till 
Aidan Chambers (2014) gällande vilka författare och böcker som är lämpliga 
för elever att läsa. Intervjupersonen Ruths uppfattning om vad läsfrämjande 
innebär handlade om att vägleda elever genom att finna den mest adekvata 
och relevanta litteraturen som också inkluderar böcker som ingår i 
gruppuppsättningar. Ruth var även inne på att läsfrämjande bör kännetecknas 
av lättlästa böcker – böcker avsedda för de elever som har det särskilt svårt 
med läsningen. Ruth hänvisar till Chambers modell som handlar om att 
läsningen baseras på en cirkel, och hon tar särskilt upp två punkter från 
Chambers läsmodell; Att välja och Reaktion och respons. Ruth menar att 
elever måste få tillgång till ”rätt sorts böcker” – hon syftar här till litteratur 
som är skräddarsydd för just en specifik läsgrad.  

Kim kopplar läsfrämjande verksamhet till det traditionalistiska synsättet. Till 
skillnad från Kim, påminner Charlies syn på elevers bokläsning mer om det 
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pragmatiska betraktelsesättet. Rydsjö och Elf (2007) skriver att det 
pragmatiska synsättet kännetecknas av att vidareutveckla elevers läsning 
genom att lärare anordnar tävlingar i läsning och ju fler böcker eleverna läser 
desto högre poäng får de – en indikation på att läsning utvecklar elevernas 
sätt att tänka. Det är möjligt att härleda Kims betraktelse av elevers 
läsutveckling till den emancipatoriska attityden.  

Jämfört med Ruths uppfattning om begreppet läsfrämjande, handlar Martinas 
tolkningssätt om att läsfrämjande har som syfte att höja glädjen i att kunna 
läsa, men det handlar också om att ha förmåga att lämna ”verkligheten” för 
ett tag och sugas in i litteraturens förtrollande värld. Martina hävdar också att 
läsfrämjande kännetecknas av att läsaren ska välja ut en ”trygg” bok – en bok 
som läsaren kan förlita sig på och som dessutom har ett adekvat och 
konsekvent språkbruk.   

Till skillnad från Martina anser Charlie att läsfrämjande karakteriseras av att 
det kan upplevas mödosamt att bestämma sig för en adekvat bok och att det 
är en särskilt svår uppgift för en ovan läsaren att ta sig an. I sådana 
situationer kommer skolbibliotekariens hjälp väl till pass. Men Charlie 
betonar att upphöjande av läsning – att med andra ord lyfta fördelarna med 
läsning kan generera i att eleven vidareutvecklar sin vokabulär och därmed 
får lättare att skapa förståelse för olika berättelser. Förståelse och läsning hör 
alltså ihop – ju mer man läser desto mer förstår man.    

Lovisa är å andra sidan inne på att läsfrämjande avser att hålla elevens 
koncentration levande, vilket sker genom att skolan håller i så kallad 
betingsläsning – att exempelvis läsa cirka 750 sidor under en termin. Jämfört 
med Lovisa säger Kim att läsfrämjande handlar om att lära sig läsa genom att 
låta eleverna gestalta olika karaktärer från en specifik berättelse och de måste 
också lära sig tolka syftet med illustrationerna, meningarna i berättelsen – på 
så sätt lära sig att använda sig av sin fantasi och bygga vidare på berättelsens 
handling. Kim anser att eleverna kan tillgodogöra sig referensramar genom 
att lära sig läsa olika sorters böcker och tolka dessa genom rollspel.   

Lovisa och Charlie använder sig också av metaforer, framförallt i syfte att 
beskriva begreppet läsfrämjande. Lovisa jämför läsfrämjande med: 

”Att läsa en hel bok är som att resa till Månen” (26 maj 2017) 

Charlie karakteriserar istället läsfrämjande som att ”ta simborgarmärken”. 
Lovisas syn på läsfrämjande handlade också om att ha förmågan att kunna 
läsa alla typer av texter, även lagar och förordningar, i syfte att få ett grepp 
om samhällsstrukturen och därmed kunna tillgodogöra sig kunskap gällande 
vad som är rätt respektive fel. Lovisa är inne på att vidga sina referensramar, 
det vill säga att lära sig att läsa olika typer av texter och samtidigt 
vidareutveckla förmågan att förstå innebörden av vad just den specifika 
texten säger. Detta har medfört att en lässvag elev numera blir allt mer mer 
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läskunnig och också lämnas utrymme att bredda sitt ordförråd. Lovisa 
framhåller att sagda resultat kan förklaras mot bakgrund av att lässvaga 
elever i allt större uträckning får ta del av olika typer av texter.  

Lovisa hade också uppfattningen att läsfrämjande innebär att 
skolbibliotekarier etablerar en kontakt med eleverna och därmed får större 
kunskaper om deras intressen, familjeförhållanden och ambitioner. Genom 
att skolbibliotekarien skapar sig en bild av eleven underlättar det också i 
arbetet i att hjälpa eleven med böcker och på vilken nivå eleven ska läsa mot 
bakgrund av hur långt eleven har kommit i sin läsutveckling. Vidare skapar 
också skolbibliotekarien på så sätt bättre förutsättningar för att 
medvetandegöra eleven om att skolbibliotekarien kan ge adekvat hjälp i 
situationer där eleven behöver stöd.  

Ruth säger att skolbibliotekarier måste investera i nya lättlästa böcker som är 
relevanta och lämpliga i undervisningen. Hon menar att det är viktigt att 
skolbibliotekarien håller sig uppdaterad och att bokinköpen måste ha en klar 
koppling till elevers läsutveckling. Charlie anser att läsfrämjande verksamhet 
bygger på att skolbibliotekarien måste visa engagemang och samtala med 
eleverna gällande deras intressen. Elevers intressen skapar en grund för på 
vilket sätt skolbibliotekarien ska arbeta med elevers läshinder. Charlie 
betonar också begreppen mening och motivation – läsningen måste kännas 
betydelsefull och därför krävs det att skolbibliotekarien motiverar eleverna.  

Läsfrämjande handlar delvis om att lära sig läsa ”rätt sorts bok” så att 
introduktionen till läsutvecklingen upplevs säker. Genom att läsa nivåmässigt 
anpassad litteratur tillgodogör sig eleven ett bättre ordförråd och därmed 
skapas också bättre förutsättningar för att bilda sig en uppfattning om vad 
berättelsen handlar om. Läsfrämjande får samtidigt inte innebära att eleven 
känner upplever sig tvingad till att lära sig läsa, utan pedagogiskt etablerade 
och vedertagna metoder bör i det längsta efterföljas.  

Tre informanter – Lovisa, Kim och Charlie beskrev ordet läsfrämjande på 
liknande sätt – att väcka läsintresse. Ruth ansåg att läsfrämjande handlar om 
att ”tipsa om bra böcker”, men även lättlästa böcker och kategoriserade 
böcker (Personlig kommunikation, 8 maj, 2017a). Jämfört med Martina som 
å andra sidan kanske mer påminner om Lovisas, Kims och Charlies 
definition av läsfrämjande – Martina säger att läsfrämjande lyfter fram 
glädjen, men det handlar också om att ”lära sig saker” och att läsaren ”flyr 
verkligheten”. Hon kopplar även läsfrämjande till att ”välja en trygg bok” 
och ”att läsa en bok för att kunna skriva en produkt” (Personlig 
kommunikation, 8 maj, 2017b).  

Till skillnad från Charlie som anser att läsfrämjande kan både vara ”knepigt” 
och ”utmaning”. Charlie hävdar också att via upplyftande av läsning kan 
barnen ”vidga ordförrådet” (Personlig kommunikation, 11 maj, 2017). 
Lovisa o andra sidan är inne på spåret att läsfrämjande bygger på att” 
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upprätthålla ett slags fokus”, vilket görs genom så kallad avtalad tidsbestämd 
läsning – att läsa exempelvis 750 sidor under en termin (Personlig 
Kommunikation, 26 maj, 2017).  

Jämfört med Lovisa så associerar Kim läsfrämjande med att rollspel – 
eleverna får porträttera olika karaktärer hämtat från en klassisk saga. Kim 
menar också att eleverna måste skapa sig uppfattningar om åt vilket håll 
sagan är på väg och varför exempelvis; smyger vargen där? På så sätt kan 
eleverna lära sig läsa, eftersom de tillgodogör sig olika referensramar – olika 
sagor, berättartraditioner från olika tidsperioder (Personlig kommunikation, 
24 maj, 2017). I jämförelse med Kim anser Lovisa att det handlar om att 
”knäcka koder” (26 maj, 2017).  

Charlie tänker att läsfrämjande är synonymt med ”att upptäcka en mening 
med läsningen” och sedermera finna den mest relevanta öppningen eller som 
Charlie beskriver det ” att hitta den rätta nyckeln” (11 maj, 2017). Endast två 
skolbibliotekarier tillämpade metaforer gällande definitionen av läsfrämjande 
verksamhet. Lovisa använder metaforen ”Att läsa en hel bok är som att resa 
till Månen”, vilket kan innebära en väldigt speciell och omöjligt projekt (26 
maj, 2017). Jämfört med Charlie som föreställer sig att läsaren måste ”ta 
simborgarmärken” 

Ju djupare eleven dyker ner desto mer komplicerad läsning innebär det också 

för eleven – desto mer detaljer, nya ord, begrepp som eleven måste lära sig 

förstå och använda (11 maj 2017).  

6.3 Skolbibliotekets roll i främjandet av läsande 
Informanternas beskrivning av elevers förhållande till skolbiblioteken var 
inte specifik – det fanns dock en eller två skolbibliotekarier som återgav hur 
elever besöker skolbiblioteket både under skoltid men även efter skoltid. Det 
upplevdes centralt att lärare behöver få kännedom gällande 
skolbibliotekariers kompetenser inom läsutveckling och pedagogik. Lärare 
och skolbibliotekarier måste vidare ha en klar bild av hur elevers 
läsutveckling ser ut samt hur deras förmågor kan vidareutvecklas. 

Anmärkningsvärt är att samtliga skolbibliotekarier fann frågan: Hur skulle du 
som skolbibliotekarie beskriva vad ett skolbibliotek är, ganska svår att 
besvara. Samtliga skolbibliotekarier funderade en stund, innan de försiktigt 
tog sig an en definition av begreppet skolbibliotek. Charlie och Lovisa 
svarade exempelvis att skolbibliotek har som uppdrag att vara en pedagogisk 
resurs i skolundervisningen – att hjälpa läraren i undervisningen genom att 
förse eleverna med lämpliga böcker avsedda för just den specifika lektionen 
och ämnesområdet. Lovisa hävdar också att det är ”ett rum för lärande” – att 
skolbiblioteket är ett viktigt organ i lärprocessen. En fysisk plats är också ett 
uttryck som Lovisa använder.   
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Skolbiblioteken har en svår nöt att knäcka nämligen att läsningen blir alltmer 
digital – böcker kan läsas på datorn, vilket kan leda till att de fysiska 
böckerna tappar i värde och betydelse. I motsats till Kim som associerade 
skolbibliotek med skolans läroplan – vilka mål och syften som läroplanen har 
kan man också utläsa vilken roll skolbiblioteket har i sammanhanget. Kim 
menar att skolbiblioteket finns ju redan inbakat i skolans styrdokument och 
därmed faller sig vilka arbetsuppgifter skolbiblioteket har naturligt – en 
kugge i hjulet som vi kallar kunskapsinhämtningsmaskineriet.  

Anmärkningsvärt är också att Kim är den enda respondenten som svarade att 
skolbibliotekets uppgifter går att utläsa i skolans läroplan.   

Till skillnad från Kim ansåg Ruth att skolbibliotek handlar om en plats där 
elever kan låna både böcker avsedda för studiesammanhang och för 
nöjesläsning. Martina o andra sidan definierar skolbibliotek som en plats som 
innehåller en samlad samling böcker som också är katalogiserade – 
skolbibliotek kännetecknas av en genomtänkt struktur. Martina nämner 
ingenting om kopplingen till skolan, men o andra sidan betonar hon att 
skolbibliotek måste representeras av en litteratursamling som i sin tur är både 
organiserad och indexerad. Hon verkar indirekt marknadsföra sig och sitt 
skolbibliotek genom att lyfta fram fördelarna med ett organiserat 
skolbibliotek, därmed skapas en seriös framtoning av skolbibliotekets 
inomhusmiljö och det faktumet att skolbiblioteket har ett ordnat system, 
vilket underlättar för alla ovana skolelever som kanske är rädda och osäkra, 
men kanske nyfikna gällande vad skolbiblioteket kan erbjuda i form av stöd, 
vägledning, tekniska hjälpmedel och trygghet.   

Anmärkningsvärt är att endast Kim ansåg att tillgänglighet är viktigt för 
skolbibliotek – att öppettider har en avgörande påverkan på huruvida elever 
besöker skolbiblioteket och finner skolbiblioteket meningsfullt gällande 
studier i första hand. Skolbiblioteket måste också vara bemannat – att en 
utbildad skolbibliotekarie finns tillhands och är redo att svara på frågor och 
hjälpa elever med sina bokval. Ruth är inne på en väldigt viktig sak nämligen 
att skolbibliotek står för tystnad och därmed skapas bättre förutsättningar för 
elever att utveckla bättre koncentrationsförmåga avseende läsandet och 
studierna. Ruth verkar också indirekt marknadsföra skolbiblioteket som ett 
rum som representerar harmoniskt lugn och balans – goda förutsättningar för 
att kunna vidareutveckla läsförmågan och därmed vidga sin språkliga 
bildning.   

Det kan konstateras att vikten av att tillgång till böcker som är organiserade 
enligt ett fastställt system och tillgången till en utbildad skolbibliotekarie är 
viktiga komponenter i ett skolbibliotek. Det handlar också om uppdraget att 
finnas som pedagogisk hjälp i skolundervisningen. Vad pedagogisk resurs 
innebär är ganska vacklande då samtliga skolbibliotekarier endast svarade att 
skolbibliotekarier bör hålla i/ansvara för olika arbetsuppgifter – inga 
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sammanhängande svar, men likväl svar. Ingen av skolbibliotekarierna 
beskrev mera djupare på vilket/vilka sätt samarbetet utförs – hur påbörjas 
samarbetet? Vilka vägar bör skolbibliotekarien välja i syfte att möta lärarens 
väg? Vilka metoder/tillvägagångssätt kan så att säga lösa upp knutarna – 
medvetandegöra läraren om skolbibliotekariens betydelse som pedagogisk 
mellanhand och extraverktyg i arbetet med elevers lässvårigheter. 
Skolbibliotek återfinns också i skolans styrdokument framhåller informanten 
Kim. 

Respondenterna redogjorde för relativt olika uppfattningar gällande vad ett 
skolbibliotek är. Vad som var gemensamt för nästan samtliga 
skolbibliotekariers svar (utom en skolbibliotekarie) var att när de skulle börja 
beskriva skolbibliotek inledde samtliga respondenter osäkert med att svara 
att skolbibliotek är en fysiskt avskild plats. Endast Lovisa och Charlie ansåg 
att skolbibliotek handlar om att vara ”en pedagogisk resurs”.   

Kim o andra sidan sammankopplade skolbibliotek med skolans styrdokument 
och vilka strategier styrdokumentet beskriver. Kim var också inne på att 
skolbibliotek innebär också att skolbibliotekarier samarbetar med rektor och 
skola (24 maj, 2017). Jämfört med Ruth och Martina som definierade 
skolbibliotek som ”en plats där alla elever kan hitta sin litteratur till sin 
undervisning men även för sin fritid” (Ruth), medan Martina sade: ” för alla 
elever en samlad samling böcker som är katalogiserade” (8 maj, 2017b). 
Ruth och Martina refererar till Chambers rubrik: Att välja, eftersom de 
beskriver ett skolbibliotek som en fysisk plats där böcker och information 
ska finnas tillgängliga för eleverna.  

Endast Ruth beskrev biblioteket som ett rum som passar bättre än 
fritidsgården – alltså att biblioteket står för lugn och ro och det är tyst, 
därmed kan elever som läser där lättare koncentrera sig på sina studier 
fritidsgården i det här avseendet stod för det raka motsatta – en livlig och vild 
miljö där elever skriker och för liv (8 maj, 2017a). Martina o andra sidan 
ansåg att skolbibliotek kan kopplas ihop med delaktighet i 
skolundervisningen (8 maj, 2017b). Ruth beskrev skolbibliotek som en plats 
där det finns information och litteratur att tillgå (8 maj, 2017a). Martina 
menade på att skolbibliotek handlar om att ta fram personliga boktips (8 maj, 
2017b).  

Endast Kim betonar vikten av tillgänglighet, vilket också återfinns under 
Chambers rubrik Att välja – Kim uttrycker öppettider på följande sätt: 
”Tillgänglighet är ju också en del av detta – det måste ju vara öppet en hel 
del i veckan dessutom måste skolbibliotekarien vara tillgänglig”. Läsning 
kan bara ske om eleven får tillgång till skolbiblioteket och att eleven lånar 
adekvat litteratur kan bara ske under förutsättning att skolbiblioteket är 
bemannat i form av en skolbibliotekarie som är redo att hjälpa till och svara 
på frågor gällande litteratur. Tillgänglighet handlar alltså inte enbart om 
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öppettider – det har en bredare aspekt att det förekommer ett bra och noga 
utvald litteratursamling samt att litteraturen är indexerad – ordnad efter 
ämnesinriktning och undervisningsnivå. Tillgängligt inbegriper också att 
skolbibliotekarien kan erbjuda en kompetens och vägledning som främjar 
eleverna i sina studier (24 maj, 2017).  

7 Diskussion och slutsatser  
Den här delen avser redogöra för pålitligheten och kritiken gällande 
tillvägagångssättet vilken undersökningen har utförts på. Kapitlet tar även 
upp resultatet från de fem intervjuerna. Sist i avsnittet redogörs vilka sätt 
samt vilka inriktningar framtida skolbiblioteksforskning ska tillämpa samt 
fokusera på. Kapitlet tar även upp slutsatserna som uppsatsen har landat i. 
Uppsatsens syfte handlar om att undersöka skolbibliotekariens roll och 
uppdrag ifråga om stödet till arbetet med elevers läshinder. Uppsatsen 
grundas på en litteraturstudie om skolbiblioteken och skolbibliotekariens roll 
samt en empirisk studie. Forskningsunderlaget baseras på fem intervjuer med 
skolbibliotekarier från fem olika skolbibliotek. 

7.1 Resultatdiskussion 
Den här delen avser redogöra för pålitligheten och kritiken gällande 
tillvägagångssättet vilken undersökningen har utförts på. Kapitlet tar även 
upp resultatet från de fem intervjuerna. Sist i avsnittet redogörs vilka sätt 
samt vilka inriktningar framtida skolbiblioteksforskning ska tillämpa samt 
fokusera på. Kapitlet tar även upp slutsatserna som uppsatsen har landat i. 
Uppsatsens syfte handlar om att undersöka skolbibliotekariens roll och 
uppdrag ifråga om stödet till arbetet med elevers läshinder. Uppsatsen 
grundas på en litteraturstudie om skolbiblioteken och skolbibliotekariens roll 
samt en empirisk studie. Forskningsunderlaget baseras på fem intervjuer med 
skolbibliotekarier från fem olika skolbibliotek.  

Informanterna belyste att rollfördelningen var oklar i förhållande till 
specifika arbetsuppgifter men att bibliotekarien ska inta en ledande roll med 
avseende på informationssökning. I USA har forskarna Keith Curry Lance 
och Linda Hofschire (2012) undersökt skolbibliotekets roll och funktion 
gällande elevers lässvårigheter. Lances & Hofschires resultat visar att 
skolbibliotekarier anser att uppmuntran och undervisning är viktiga 
komponenter gällande livslångt lärande och begreppet läsning beskriver de 
både som ett fönster mot världen och men även ett fundament för tidsfördriv, 
personlig utveckling samt inlärning (Lance & Hofschire, 2012). Den här 
uppsatsens teori baserades på två olika teorier dels Aidan Chambers (2014) 
läsecirkel baseras på läsvalet, vart och när eleven läser, inre och yttre 
förutsättningar samt vuxenstöd (Chambers, 2015). Uppsatsen är också 
baserad på Kerstin Rydsjös & Anna-Karin Elfs (2007) tre synssätt 
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pragmatiska, traditionalistiska samt emancipatoriska synssättet gällande 
läsning (Rydsjö & Elf, 2007).   

Statens Kulturråds definierar läsfrämjande (2014) som en metod som 
avlägsnar hinder och samtidigt skapar nya möjligheter för eleven att 
vidareutveckla läsningen genom att eleven tillgodogör sig olika kulturella 
böcker (Statens Kulturråd, 2014). Samverkan mellan lärare och 
skolbibliotekarier har Cecilia Gärdén (2017) forskat om och resultatet visar 
att förhållandet mellan lärare och skolbibliotekarie fungerar oklanderligt, 
trots svårigheter i att utveckla ett samspel. För att återkoppla till uppsatsen 
pekar resultaten från informanternas svar på att samarbetet mellan lärare och 
skolbibliotekarie tenderar att vara komplext utifrån att det är svårt att 
övertyga läraren om skolbibliotekariens roll gällande arbetet med elever i 
lässvårigheter. Men svaren indikerar också att om läraren är medveten om att 
elever och ungdomar behöver lära sig läsa då blir skolbibliotekariers 
samverkan med lärare naturlig.  

Anette Ewald (2007) har undersökt litteraturläsningen på lågstadiet – hur 
lärare väljer ut litteraturtexter och vilket syfte har läsningen? Ewald 
studerade tre olika lässvårighetsgrader: specifika avkodningssvårigheter, 
specifika förståelsesvårigheter samt blandade lässvårigheter, vilka hon 
hämtade från forskaren Levlins teori (2014) Simple view of reading. 
Forskningsresultatet pekar på att de studerade eleverna visar upp ett blandat 
intresse gällande litteraturläsning, samtidigt är fördelningen omfattande 
gällande elevernas litteraturval och läsvanor. Studieresultaten pekar också på 
att läsgraden skiljer sig avsevärt bland elever och skolklasser. Ewalds 
forskning visar dessutom att avsevärt få pojkar föredrar att läsa litteratur som 
handlar om att bekämpa, tävla och visa sig stark inom olika genrer, medan 
flickorna fortfarande är normbrytare gällande litteraturval (Ewald, 2007). I 
jämförelse med Ewalds resultat så kan inte undersökningsresultaten i den här 
uppsatsen återge en fulländad bild av elevernas läsvanor, men o andra sidan 
verkar det finnas ett intresse att läsa böcker och att vilja lära sig läsa. 
Skolbibliotekariernas svar indikerar att läsintresset verkar styras av vilka 
intressen eleverna har och i vilken omfattning skolbibliotekarien engagerar 
sig i eleverna – ställer frågor för att lättare kunna bilda sig en uppfattning 
gällande elevernas förhållande till läsning. Intervjuresultaten antyder att det 
också förekommer intresse för olika litteraturinriktningar bland eleverna, 
enligt skolbibliotekarierna.  

7.2 Metoddiskussion 
Inledningsvis bör nämnas att uppsatsen inte har haft någon avsikt med att 
komma fram till något nytt och uppseendeväckande rent resultatmässigt av 
olika anledningar. Främst eftersom forskningsmaterialet dvs intervjuerna 
med skolbibliotekarierna var begränsat och tidsperioden för genomförandet 
av intervjuerna varit också avgränsat. Dessutom är det en kandidatuppsats 
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med andra ord bara en övning i att skriva en vetenskaplig text. Hur står sig 
uppsatsens resultat i jämförelse med tidigare forskning? Först o främst så 
fokuserade uppsatsen på en tioårsperiod (2007–2017). Tidigare forskning 
representerades av forskare från USA, Canada, England, Tyskland, Lettland 
samt Sverige.  

Den här uppsatsens resultat tyder på att elever som utvecklar god läsförmåga 
gör detta utifrån lugna miljöer – skolbibliotek, tysta rum. 
Skolbibliotekariernas svar från intervjuerna visar att elevernas läsutveckling 
har en koppling till på vilka sätt skolbibliotekarien engagerar sig, huruvida 
eleverna får välja böcker själva eller om skolbibliotekarien styr helt och 
hållet. Återigen, då uppsatsen inte har haft som syfte att generera i nya och 
uppseendeväckande forskningsresultat så kan inte heller några större 
paralleller dras emellan uppsatsens resultat och tidigare forskning. 
Skolbibliotekarierna Ruth och Kim hänvisade till Chambers gällande på 
vilka sätt elever utvecklar sin läsförmåga. Två faktorer tar Kim upp respons 
och att välja bok och dessa faktorer är förutsättningar för det pedagogiska 
stödet. Intervjusvaren visar också att läsfrämjande verksamhet kopplas till 
Rydsjös & Elfs (2007) avsnitt ”Det traditionalistiska synssättet”, medan 
Charlies syn bygger på det pragmatiska synssättet – också hämtat från 
Rydsjö & Elf. Skolverkets (2015) undersökningsresultat pekar på att 
metakognitiva orsaker påverkar läsinlärningen (Skolverket, 2015). Begreppet 
läsfrämjande beskrivs av skolbibliotekarierna på olika sätt att välja en trygg 
bok. Andra faktorer som kopplas till läsfrämjande handlar om att uppmana 
eleverna att läsa olika typer av texter i syfte att vidareutveckla sitt språk, 
verklighetsuppfattning, kommunikation. Läsfrämjande bygger även på att 
skolbibliotekarier upprättar en kontakt med eleverna och därigenom kan 
tillgodogöra sig kunskap gällande elevernas intressen, ambition och 
familjeförhållanden. Gällande på vilket/vilka sätt ett skolbibliotek kan 
definieras antyder Intervjusvaren i uppsatsen att ett skolbibliotek är både 
inkorporerat i skolans styrdokument och ett skolbibliotek beskrivs som en 
plats avsedd för läxläsning men även nöjesläsning. 

Om uppsatsen hade haft ett större omfång och annat syfte hade kanske andra 
forskningsmetoder varit lämpliga att använda. Det handlar också om 
ekonomiska förutsättningar. Ju större budget desto bättre och effektivare 
metoder. Som framkommit tidigare i uppsatsen har tidigare forskning 
tillämpat etnografisk observation, internetundersökning, kartläggning samt 
mera omfattande studieperioder från ett år till uppåt fyra-fem år. Att jämföra 
uppsatsens forskningsresultat med tidigare forskning är inte applicerbart, 
men det ger en fingervisning, en indikation på vilken roll och funktion 
skolbibliotekarien har gällande elever med lässvårigheter samt på vilket/vilka 
sätt gestaltar sig skolbibliotekariers samverkan med lärare gällande stödet till 
elever i lässvårigheter. 
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Innan jag genomförde intervjuerna med utvalda skolbibliotekarier gjorde jag 
efterforskningar (jag skickade ut intresseanmälningar till olika 
skolbibliotekarier) endast en skolbibliotekarie var en man baserat på mina 
intresseanmälningar. Samtliga skolbibliotekarier som intervjuades var 
utbildade skolbibliotekarier också. En intressant infallsvinkel hade varit vilka 
svar och uppfattningar hade svar från både män och kvinnor genererat i 
gällande arbetet med elevers lässvårigheter? Hade de svaren skiljt sig från de 
svaren respondenterna gav?  

Vilken reliabilitet och validitet hade den här undersökningens utslag 
genererat i så fall? Kvantiteten hade säkerligen spelat en stor roll – ju fler 
respondenter som intervjuas och därmed dokumenteras desto tydligare och 
adekvatare resultat hade forskningsstudien fått fram. 

7.3 Framtida skolbiblioteksforskning  
Det här stycket avser att redogöra för tankar kring den framtida forskningen 
på skolbibliotek, skolbibliotekariens samverkan med lärare samt vilka 
resurser som används i arbetet med elever i lässvårigheter. Med 
utgångspunkt vad tidigare forskningsresultat har mynnat ut i bygger den 
framtida forskningen på. 

Jag tänker att den framtida forskningen borde inrikta sig på vilka sätt elever 
tar in läsningen (olika faser) och fokuserar på vilka orsakssamband som kan 
ligga till grund för på vilka sätt elever lär sig läsa. Detta förutsätter en lång 
och omfattande forskningsperiod. Att utföra en observation av en skolklass 
läsförmåga under kanske under en tvåårsperiod. Även studera hur 
skolbibliotekarier kommunicerar med lärare och tillsammans bygger upp en 
samverkan. Att studera hur olika resurser bidrar till elevers läsutveckling är 
ett annat område som skolbiblioteksforskningen bör ta upp. 

Jag anser att framtida forskning borde bygga på en komparativ undersökning 
– en jämförelse mellan en första klass och en tredje klass. Syftet är då att 
kunna utläsa skillnader och likheter hur själva läsprocessen har förflutit och 
vad den har utvecklats till. Forskaren ska ha läst in sig på områden som 
psykologi, pedagogik, sociologi, men samhällskunskap i syfte att ha en så 
bred och stabil grund som möjligt gällande utvecklandet av en intervjuguide. 
Forskningen bör också inrikta sig på vilket/vilka sätt elever tar till sig läsning 
på skolbiblioteket – jämföra ”vanlig bokläsning” med digital bokläsning i 
syfte att kunna utläsa hur effektivt den ena eller den andra metoden verkar 
vara. Tänkbar tidsperiod – kanske tre år. Skolbiblioteksforskning behövs.
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

Vilken allmän uppfattning har du gällande din roll som skolbibliotekarie?  

  

Vad innebär läsfrämjande för dig som skolbibliotekarie?  

  

Hur skulle du som skolbibliotekarie definiera vad ett skolbibliotek är?  

  

Vad tror du att lässvårigheter kan bero på/vilka orsaker kan ligga bakom?  

  

Vilka hjälpmedel tillämpar ni när det gäller elevers lässvårigheter?  

  

Vad har du för tankar gällande skolbibliotekariers samverkan med lärare?  

  

I vilket skede i samverkansproceduren kopplas skolbibliotekarien in som 
pedagogisk resurs?  

  

Vilka ytterligare åtgärder kan sättas in gällande elevers lässvårigheter?  

 


