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Abstract

Difficulty becomes Possibility
The school library as an educational resource for students with 
reading difficulties

Key words: School Library, Educational Resourse, Reading Difficulties, 
Adapted media

Since reading difficulties is a growing problem in Society and a problem that 
hinders Children to take an active part in every day life, I wanted to 
investigate how the School Library can be an educational resource for 
students with reading difficulties. Using qualitative interviews, I have gained 
insight into how three school librarians and two teachers work with Students 
with reading difficulties at two different Schools.
The Respondents feel that they have the Knowledge necessary to work with  
students with reading difficulties, but Wish they had more Resources in terms 
of Time and Staff to help Students achieve School Goals even better. There 
are always new assistive technology for Students with Reading Difficulties, 
and an important part of the Educational work of the School Library, is to be 
informed of the Facilities available and how they work. I show, in my 
Research the importance of cooperation between school libraries and teachers 
to provide the students with reading difficulties the love of reading and work 
to promote reading. It is important that the School Librarian is an integral 
part of the School's Team to take full advantage of every opportunity to help 
the Reading Impaired Students with Information and finding the right 
Reading Level. Other important aspects that I see as very important to help 
the Reading Impaired Students in their Reading Development, is that they are 
given a lot of time and a Peaceful and Stimulating Environment to read and 
learn in.
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1 Inledning

I september 2012 kom EU:s expertgrupp Eurydike (som består av 37 nationella enheter), med 
sin utredning om hur européernas läskunnighet ser ut, med en rapport om att var femte 
femtonåring läser så dåligt att de har svårt att klara sig i det dagliga livet i samhället. I Sverige 
gäller det var sjätte femtonåring (Eukommisionen 2012) . 
Det är alarmerande siffror. Varför det har blivit så här finns det många anledningar till. De 
flesta av oss kan nog vara överens om att om dessa barn fått mer stöd i skolan med sin 
läsning, hade siffrorna sett något annorlunda ut. Även om många av de här barnen har en 
faktisk biologisk orsak till att de är dåliga läsare, som dyslexi eller språkstörning som är 
medfödd och livlångt, kunde de fått hjälpmedel som gjort det lättare för dem att klara sig i 
samhället. Så här ser det ut idag. 
Vad kan man från skolbibliotekets sida göra för att siffrorna ska bli lite ljusare?
Det är viktigt att få tillgång information för att bilda egen kunskap. Har man problem med 
läsning blir det väldigt svårt i skolan. Alla ämnen (i stort sett) bygger på att du kan läsa. 
Skolbiblioteket är för de flesta elever förknippat med läsning och böcker och då är det rimligt 
att de som som har lässvårigheter inte frivillig kommer till skolbiblioteket. Kanske kan 
skolbiblioteket komma till eleverna istället och visa dem alternativa vägar till information och 
läsglädje? 

Jag vill utreda hur man kan arbeta för att hjälpa dessa barn genom skolan och vidare ut i livet 
med en kunskapsiver som inte begränsas av deras svårigheter att läsa. Läsning innehåller 
mycket självförtroende och det är lätt att eleverna får en dålig självbild om/när de upptäcker 
att läsningen inte går lika bra för dem som för deras klasskamrater. 

Jag vill i min studie undersöka hur man kan arbeta på skolbibliotek med elever som har 
läshinder så att de får bästa möjliga stöd i sin kunskapsinhämtning, både med skolarbetet och 
med nöjesläsning, som är en viktig del av samhörigheten med jämnåriga. Det är extra viktigt 
för barn med funktionshinder att få känna sig delaktiga i den gemensamma populärkulturen.
Läshinder har i sig inget med vad vi normalt kallar intelligens att göra. En elev kan ha bra 
kognitiv och logisk förmåga men ändå ha svårt att läsa. Det betyder att de flesta elever med 
läshinder är mycket medvetna om sina svårigheter och kan därigenom känna ett utanförskap 
som ger en dålig självbild. Det är viktigt även för skolbiblioteket, som en del av skolan, att 
kunna stärka dessa elevers självförtroende och ge dem den respekt och de kunskaps-
möjligheter de förtjänar. 

Jag kom delvis i kontakt med uppsatsämnet i ett paper jag skrev under min utbildning. Vi fick 
till uppgift att intervjua en skolbibliotekarie och en pedagog om den nya skolbibliotekslagen.  
I de intervjuerna framgick att det på de olika skolor intervjupersonerna jobbade fanns stora 
skillnader både i tillgång till skolbibliotek, hur man utnyttjade biblioteket och samarbetet 
mellan bibliotekspersonal och pedagoger. Det var även stora skillnader i hur mycket litteratur 
eleverna använde och hade läst tidigare i sin skolgång. Jag blev nyfiken på att veta mer om 
hur samarbetet mellan skolpersonal och bibliotekspersonal kan hjälpa eleverna i deras 
skolarbete.
Jag är också personligen intresserad av området då en av min söner är född med grav 
språkstörning och högfungerande autism och har stora problem med läsning, skrivning och 
tal.
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1.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att visa på vilka bakomliggande svårigheter elever med läshinder kan 
ha samt vilka hjälpmedel och arbetssätt man kan använda på skolbiblioteket för att hjälpa 
dessa barn. Det är mycket viktigt att dessa elever få tillgång till samma kunskap, information 
och läsglädje som sina jämnåriga elever utan läshinder, och att de når upp till skolans mål. 
Det här arbetet syftar till att hjälpa skolbibliotekarier i sitt dagliga arbete med elever och 
genom att ta del av professionens erfarenheter på området vidga synen på läshinder och hur 
man kan jobba med de elever som har dessa problem.
Förhoppningen från min sida är att mitt examensarbete ska kunna vara en hjälp för  
skolbibliotekarier som arbetar med barn med läshinder att få mer kännedom om vilka 
speciella behov barn med läshinder kan ha. Jag vill också rikta mig till pedagoger som genom 
mitt arbete kan få en insyn i hur skolbibliotekarien kan vara till hjälp i det dagliga skolarbetet 
med elever som har läshinder och visa på hur man från skolbibliotekets sida kan tillgodose de 
specifika behov som dessa elever har.

1.2 Frågeställningar

• Vilka speciella behov har elever med läshinder i ämnet svenska enligt pedagoger och 
skolbibliotekarier?

• På vilka sätt kan skolbibliotekarier tillgodose de läshindrade elevernas specifika 
behov?

• Hur fungerar samarbetet mellan pedagoger och skolbibliotekarier vad gäller elever 
med läshinder i praktiken?

1.3 Avgränsning
För att inte ämnet ska bli för stort och spretigt väljer jag att begränsa mig till att se på elever i 
åk 4-6 i  grundskolan, det vill säga barn som går i ”vanlig” klass. Dels för att de bör ha 
kommit igång med sin läsning och att man vid denna åldern då kan se de elever som har 
svårigheter med att läsa. I tioårsåldern bör lässvårigheter vara utredda och hjälpmedel 
fungerande sedan ett antal år tillbaka. De barn med läshinder som går i ”vanlig klass” har inga 
större problem med kognition och antas ha ungefär samma möjligheter som sina 
klasskamrater utan läshinder, att ta till sig information rent intellektuellt. 

Jag har avgränsat mig till skolämnet svenska som innehåller läsning, informationssökning och 
litteraturkunskap.
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2 Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning

Det har forskats en hel del kring skolbibliotek. I Sverige är det främst Louise Limberg som 
forskat en hel del om skolbibliotek och i mitt examensarbete använder jag information från 
hennes kunskapsöversikt Skolbibliotekets pedagogiska roll, skriven på uppdrag av Skolverket.
Limberg menar i sin forskningsöversikt att ”Förvånansvärt lite forskning tycks ha genomförts  
under de senaste åren med specifikt fokus på skolbibliotekets roll för elevers läsutveckling 
och litteraturläsning.” (s.53) Däremot påpekar hon att i stort pågår mycket forskning om 
läsutveckling och läs- och skriv-svårigheter på ett mer allmänt plan som inte är direkt kopplat 
till skolbibliotek, men som kan vara intressant för skolbibliotekens personal.  

Internationellt är nog Carol Collier Khulthau, professor II vid Rutgers University, New Jersey, 
USA den mest kände forskaren inom skolbiblioteksfrågor. Khulthau har i övrigt främst 
forskat på informationssökningsprocessen (ISP) ur ett användarperspektiv (Kuhlthau 2012).
Khulthau har sedan 1981 utarbetat en modell baserad på kvalitativa studier, där man i olika 
steg följer användarens informationssökningsprocess. Mer om detta finns att läsa i hennes bok 
”Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information Services”. Däremot har 
hon inte undersökt barn med läshinder som en speciell grupp i någon större utsträckning. 

Barbara Stripling, Assistant Professor of Education vid School of Information Studies, 
Syracuse University har skrivit om skolbibliotek och ser vikten av att låta elevers olika 
förmågor och svårigheter styra bibliotekariens arbete/undervisning och att eleverna måste få 
befinna sig i en trygg miljö när de är i biblioteket. Hon arbetar främst med 
informationsvetenskap (Stripling 1996). Stripling är även ordförande för ALA (American 
Library Association) 2013-14.

Christine Bruce, Skottland, har under sina 30 år som lärare utvecklat en teori som hon kallar 
för Emotional Literacy. Det riktar sig till barn och går ut på att barnen ska använda sina egna 
kunskaper och styrkor genom att förstå hur man själv och andra känner inför olika ting. Bruce 
menar att hur vi tänker visar sig i hur vi uttrycker oss och hur vi agerar. Genom att förstå hur 
andra känner kan vi få nya infallsvinklar och bredare kunskaper menar Bruce. Hennes tankar 
kring detta ämne finns i hennes bok ”Emotional Literacy in the Early Years ”(2010).

Vad gäller angränsande ämnesområden har jag tittat närmre på Magdalena Bergsten och 
Agneta Mårtenssons examensarbete i specialpedagogik: Skolbiblioteket – en slumrande 
resurs eller ett aktivt redskap för lärande? (2007) Som handlar om vikten av skolbiblioteket 
som en lugn plats och samarbete mellan pedagoger och skolbibliotekarier. 

Annette Lilja och Maria Sjölanders examensarbete i specialpedagogik: Vad innebär 
lässvårigheter? (2006) ser närmre på vad lässvårigheter är och vad som kan ligga bakom 
dessa svårigheter. Inom dessa områden har jag tagit del av forskning om dyslexi och andra 
lässvårigheter. 
Namn att nämna inom den här forskningen är Ester Stadler som i grunden är pedagog, men 
även metodiklektor och hon  har varit konsulent för läs- och skrivsvårigheter i Stockholms 
skolor. Stadler som arbetat i skolan i många år, tar i sin bok Dyslexi. En introduktion(1994) 
upp hur man i skolan kan arbeta med elever som har lässvårigheter.

Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri, är kanske mest känd för sina 
studier av barn inom autismspektrum-fältet. Hans bok Dyslexi Vad är det? (1994) Skriven 

4



tillsammans med medicinjournalisten Maj Ödman, tar upp dyslexi ur olika aspekter, både 
fallbeskrivningar och fakta.

Pia Wallenkrans,specialpedagog och talpedagog ger i boken Svårt att läsa och skriva. Tips 
och ideér om att lära in och lära ut (1993) tips om hur man kan hjälpa barn med läshinder att 
komma till rätta med de problem som funktionshindret orsakar.

Jag har som bakgrundslitteratur till detta examensarbete även läst ett antal böcker som jag 
kommer ta upp idéer ifrån bland andra: En introduktion(1994) av Ester Stadler,  Dyslexi Vad 
är det? (1994) av Christopher Gillberg och Maj Ödman, Svårt att läsa och skriva. Tips och 
idéer om att lära in och lära ut (1993) av Pia Wallenkars, Böcker omkring oss av Aidan 
Chambers, Läsinlärning och självförtroende av Karin Taube, Vygotskij och skolan red. 
Gunilla Lindqvist och Vygotskij och pedagogiken red. Ivar Bråten.

2.2 Definitioner
För att vara tydlig med vad jag menar med olika termer vill jag först göra vissa definitioner. 
Jag tar även kort upp vad kursplanen i svenska säger för min målgrupp, som är elever i 
årskurs 4-6. 

2.2.1 Bibliotekslagen (1996:1596)
Bibliotekslagen säger också vad som gäller för barn med funktionshinder inom skolbibliotek. 
8 § säger att ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur 
på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.” Det 
betyder att man kan arbeta på andra sätt med de här grupperna, än i helklass om så behövs.  
Man ska också undersöka vilka individuella behov dessa grupper har, för att anpassa 
undervisningen så att eleverna får det stöd de behöver.

9 § menar  att  ”Folk- och skolbiblioteken skall  ägna särskild uppmärksamhet åt  barn och  
ungdomar genom att  erbjuda böcker,  informationsteknik  och andra medier  anpassade till  
deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.” Med andra ord hjälpa 
eleverna att nå de mål som finns uppsatta för varje årskurs genom att ta fram rätt hjälpmedel 
åt dem och låta dem arbeta i sådana former att en positiv utveckling sker.

2.2.2 Vad är skolbibliotek?
Den nya skollagen 2011 säger att alla elever ska ha ett skolbibliotek. Det gäller både 
kommunala skolor och friskolor. Vad är då ett skolbibliotek? 
Den nya skollagen trädde i kraft  i juli 2011 och då flyttades  vad som gäller för skolbibliotek 
från bibliotekslagen till skollagen. Enligt lagen ska nu alla skolor, inklusive grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till ett skolbibliotek.  
I propositionen till den nya skollagen (2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, 
valfrihet och trygghet) skriver regeringen ”Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en 
gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och 
lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja 
elevernas lärande” (s.284). 
Skolinspektionen har tre krav de menar ska uppfyllas för att tillgången till skolbibliotek ska 
vara uppfylld.  Ett skolbibliotek ska finnas i skolans egna lokaler eller inom skälig sträcka 
därifrån, så att man kan använda sig av skolbibliotekets tjänster så ofta man vill. Biblioteket 
ska innefatta all slags media samt informationsteknik. Skolbiblioteket ska vara tillrättalagt 
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efter vad som är nödvändigt för eleverna ska utveckla sitt språk och läsning på ett önskvärt 
sätt (Skollagen 2010:800, 36§). 
Nytt i lagen är att skolbiblioteket ska arbeta som ett stöd för eleverna i deras lärande.  Även i 
detta arbete ingår att ha tillgång till informationsteknik och all slags media.

Kungliga bibliotekets rapport om skolbibliotek 2012  visar att när en skola meddelar att de har 
tillgång  till  ett  skolbibliotek  är  det  ofta  bara  vissa  delar  av  vad ett  skolbibliotek  är  som 
uppfylls.  Till  exempel  saknar  skolorna ofta de resurser som gör att  biblioteket  ska kunna 
fungera som en pedagogisk resurs.
KB konstaterar KB att 71%  av eleverna i svenska skolor har  tillgång till skolbibliotek eller 
tillgång till ett bemannat skolbibliotek (2012 s.9) Att lagen följs och att skolbibliotek i dess 
rätta definition finns, är självklart en förutsättning för att kunna verka som pedagogisk resurs .

I  Unescos skolbiblioteksmanifest  från 1999 skriver  man att  ”Skolbiblioteket  skall  erbjuda 
alternativ för dem som inte kan ta del av gängse material och tjänster” (s. 15).

2.2.3 Kursplan i svenska
För att nå kunskapsmålen i svenska måste eleverna uppnå vissa kriterier. Från och med 
höstterminen 2012 får elever i årskurs 6 skriftliga betyg. Samma mål gäller även elever med 
läshinder. Det finns visserligen undantag om eleven har vissa funktionshinder  typ dyslexi 
etcetera men de undantagen gäller inte alltid. Det står till exempel ”Eleven kan läsa 
skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda 
lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.” (Skolverket Kursplan svenska s.8 Deras 
fetstil) 
Jag går inte vidare in på de undantagen eftersom det inte är skolbibliotekariens sak att avgöra 
vilka undantag som ska göras för elever. 
I kursplanen för ämnet svenska finns ämnets syfte formulerat. Där står ”Genom 
undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de 
får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” 
(Skolverket kursplan i svenska 2012 s.1).
Vidare ska ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” 
(Skolverket kursplan i svenska 2012 s.1). Eleverna ska även lära sig hur man söker och 
värderar material från olika källor på ett kritiskt sätt.  Skönlitteraturen har sin plats och hur 
svenska språket är uppbyggt och fungerar i olika 
situationer sin. Skolverket har i kursplanen preciserat vad som är det centrala för elever i 
årskurs 4-6, dvs den elevgrupp jag ser närmre på. Hur man arbetar efter dessa mål tillhör de 
frågor jag tänker ta upp i de intervjuer jag planerar genomföra med skolbibliotekarier och 
eventuellt lärarbibliotekarier.

2.2.4  Vad är läshinder?
Att ha ett läshinder innebär att man har svårt att ta till sig skriven text. Anledningarna till detta 
kan vara många. Vad som sedan ligger bakom själva läshindret kan vara både medfödda och 
förvärvade orsaker. Det finns olika definitioner på att ha svårt att ta till sig tryckt text i en bok. 
Tal- och Punktskrifts- Biblioteket (TPB som är en statlig myndighet) kallar detta 
läsnedsättning och enligt deras hemsida rör det sig om 6% av befolkningen som kan räknas 
till den gruppen.  Andra liknande begrepp är läshinder, lässvårigheter, läshandikapp. Olika 
yrkesgrupper använder olika begrepp och innebörden kan ha mindre nyansskillnader. Orsaken 
till att man har svårt att ta till sig texten bidrar till vilket uttryck som används. Ofta används 
uttrycket Läs och skrivsvårigheter. Begreppet används för att täcka in alla slags svårigheter 
med läsning och skrivning oberoende på vad som orsakar svårigheterna. 
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En av de vanligaste svårigheterna med text är dyslexi, förr kallat ordblindhet, som ses som en 
undergrupp till läs och skrivsvårigheter.  Dyslexi är medfött och livslångt. Dyslexi handlar om 
att den drabbade har svårt att koppla talade ord till skrivna ord. Detta kan visa sig i olika 
grader och gränsen för hur stora svårigheter man ska ha för att räknas som dyslektiker är 
flytande. Stadler skriver om hur man kan känna igen symptom på lässvårigheter. Hon talar 
specifikt om dyslexi, vilket inte jag gör i min undersökning. Dyslexi är dock en av de 
vanligaste läshindren därför vill jag visa Stadlers kännetecken på dyslexi, som är (s. 22):

• Läser långsamt
• Läser trevande eller hackigt
• Läser alltför fort och gissar
• Stannar upp och läser om
• Utelämnar eller läser fel på småord och ändelser
• gör tillägg t ex helt – helst, igen – ingen, bagaren – bargaren
• kastar om bokstäver t ex bar – bra, börd – bröd
• vänder hela ord t ex som – mos, mot – tom
• drar med tidigare ljud i samma ord skrattade – skrattatade

Stadler beskriver även sekundära symptom hos dyslektiker:

• Bristande läsförståelse
• Läser lågmält, ibland otydligt
• Känner obehag vid läsning
• Läser ogärna högt när andra hör på

Stadler nämner fler kännetecken som ofta finns hos dyslektiker (s. 25-26). De tar jag inte upp 
här, men som pedagog, bibliotekarie eller orolig förälder är de väl värda att ta en titt på.
De elever som har en språkstörning passar även i på de symptom som Stadler visar, men de 
har även förutom problem med läsning och skrivning har andra svårigheter med tal och språk, 
även koncentrationssvårigheter och tidsuppfattning. Individuella skillnader förekommer 
givetvis.

Det finns många anledningar till att man har lässvårigheter. Det kan bero på syn- eller hörsel-
nedsättning, att man är understimulerad språkligt, att man har ett annat modersmål än det man 
ska läsa på, vissa emotionella problem, afasi,rörelsehinder, ledsjukdom som gör det svårt att 
hålla en bok, autism, koncentrationssvårigheter, utvecklingsstörning eller som jag tidigare 
tagit upp dyslexi och språkstörning. Centrum för lättläst räknar även in personer som är 
ointresserade av att läsa i gruppen med lässvårigheter. Man menar att man av ointresse inte 
tränat tillräckligt på läsningen och därför inte lärt sig tillräckligt bra. Oftast är den här gruppen 
äldre än vad som är målgruppen för min undersökning (10-12 år) men de borde hypotetiskt 
kunna finnas även i mitt urval (Centrum för lättläst, målgrupper).
Det finns olika svårigheter med läsningen. Man kan ha problem med avkodning, närminnet, 
koncentrationen, läsförståelse. 
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Faktorer som kan påverka läsförmågan

         

Modell av Christer Jacobson,  fil dr vid Växjö Universitet för tidningen Dyslexi nr 4 2006.

Cirkeln i mitten visar alla med läshinder, både vuxna och barn. Här är alla slags läshinder 
inkluderade. De personer som inom läshinder-gruppen har dyslexi, finns inom den streckade 
linjen. Fyrkanterna runt den inre cirkeln är faktorer som påverkar förmågan att läsa.
Den yttre cirkeln visar samhälleliga och pedagogiska faktorer som påverkar hur läshindret 
uppfattas i olika sammanhang. Vikten och graden av läskunnighet varierar i olika samhällen i 
olika tider. De översta rektanglarna med arv och miljö visar faktorer som påverkar de inre 
rektanglarna.

• Språkliga faktorer: Barn med sent tal riskerar att få problem med läs- och skrivning. 
”Detta har tydligt visats i forskningen” skriver Jacobson i artikeln. Barn med annat 
modersmål än svenska har ofta dåligt ordförråd och i samband med dålig 
kulturkompetens om svenska förhållanden kan dessa barn få svårt att ta till sig svenska 
texter och har ofta svårt med läsförståelse.

• Begåvningsfaktorer: Barn med intellektuell nedsatt förmåga har ofta svårt att 
kompensera för läshinder och har ofta mer problem med läsförståelse än med själva 
avkodningen.

• Sociala faktorer:Här menar Jacobson att barnets sociala miljö och den psykosociala 
miljön i skolan påverkar hur barnet lär sig läsa. Får det stöd hemifrån? Är det tryggt i 
klassrummet?

• Emotionella faktorer: Barn med dåligt självförtroende riskerar att hamna på 
efterkälken med läsning. Det kan bli en ond cirkel att barnet inte tror att det klarar av 
att lära sig läsa och uppfyller den profetian själv. 
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”Man brukar säga att en positiv självbild ibland är viktigare för framgång i den första 
läsinlärningen än en hög begåvning.” menar Jacobson.

• Hörsel, syn och medicinska faktorer: Jacobson menar att även om barn med nedsatt 
syn eller hörsel oftast lär sig att läsa, så är det svårare för dem än för andra barn. Har 
man som barn en allvarlig sjukdom, som kräver att man tillbringar mycket tid på 
sjukhus, betyder det också att man har stor frånvaro från skolan och på det viset 
svårare med läsinlärning.

• Mognad: ”En tidigt mogen flicka som är född i januari kan mognadsmässigt vara fyra  
år före en sent mogen pojke född i december. Om en sådan pojke möts med bristfällig 
och felaktig pedagogik (det är bl. a detta som den pedagogiska ramen i modellen 
syftar till) finns risk att han kommer efter sina kamrater redan från början.” skriver 
Jacobson.

• För lite övning: Som med allt annat måste man öva på läsning för att bli bra.

Genom att använda Jacobsons modell, kan man bättre se vilken skillnad det finns mellan barn 
med läshinder och barn utan läshinder.  Se till exempel punkten Mognad, där man genom att 
vara medveten om skillnader också har en möjlighet att sätta in stödresurser redan i ett tidigt 
skede.

Jag väljer i mitt arbete att använda termen läshinder som associerar till funktionshinder, 
eftersom det för dessa människor verkligen är ett stort hinder, en barriär att ta sig över för att 
få tillgång till textens innebörd. Jag väljer även att använda termen läshinder eftersom 
Kungliga bibliotekets redaktion för nya svenska ämnesord 2008  godkände ordet läshinder 
som nytt ämnesord istället för ordet läshandikapp som fanns tidigare. Det blir tydligt att välja 
ett ord som även är ett ämnesord.
Med läshinder menar jag i min undersökning alla dessa, tillsammans eller var för sig.

TPB byter namn från 1 januari 2013 och heter då MTM (Myndigheten för Tillgängliga 
Medier) eftersom man allt mer kommer tillhandahålla andra medier än talböcker och 
punktskriftsböcker.

De olika professioner som i skolan jobbar med barn med läshinder är skolbibliotekarier, 
pedagoger, specialpedagoger och lärarbibliotekarier.

2.2.5 Kortfattat om funktionshinder som kan ge/ger läshinder
I boken Dyslexi Vad är det?(1994) beskriver Christopher Gillberg professor i barn och 
ungdomspsykiatri och Maj Ödman, medicinjournalist vanliga problem vid dyslexi.
De menar att de flesta personer som har dyslexi, har haft problem med någon form av tal- och 
språk-störningar under åtminstone en period under uppväxttiden (s.27). Författarna menar 
vidare att 80% av barn med DAMP (Deficits in Attention, Motor Control and Perception) får 
diagnosen dyslexi i de tidigaste skolåren. Många av eleverna som får diagnosen dyslexi har 
även haft/har problem med dåligt självförtroende, irritabilitet eller varit deprimerade (s.31).
”En del barn med dyslexi visar autistiska dra. De har ofta den typ av semantisk-pragmatisk 
språkstörning som man ser vid autism, ibland kombinerad med ekotal”. Ekotal är när barnet 
tvångsmässigt upprepar det som någon annan säger (min anmärkning). Många barn har andra 
tics dvs tvångsmässiga rörelser, ofta i serier (privatmedicin.se/tics ) Mellan var fjärde och 
femte person med dyslexi lider av tics eller Tourettes syndrom (Gillberg och Ödman  s. 34) 
Tourettes är en kombination av vokala och motoriska tics (privatmedicin.se/tics).
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• Dyslexi – Ett specifikt inlärningsproblem med neurologiskt ursprung. Dyslexi visar sig 
i att personen har svårt att läsa flytande, stava och avkoda det skrivna ordet. Dyslexi 
förekommer oberoende av intelligensnivå och är livslångt, antingen föds man med det 
eller förvärvar man det i samband med en hjärnskada (International Dyslexia 
Association 2002). Dyslexi är ett syndrom, dvs många olika faktorer bidrar till att man 
kan ställa diagnos (Stadler s. 20). Vissa kännetecken som bildar ett mönster leder fram 
till att man kan dra slutsatsen att personen i fråga har dyxlexi.

• Språkstörning – En medfödd funktionsnedsättning som yttrar sig i svårigheter med tal 
och språk. Språket består av olika delar; fonologi (språkljud och språkmelodi), 
semantik (ordbetydelse), grammatik(ordböjning och satsbyggnad) och pragmatik(hur 
man använder språket i en viss situation). En person med språkstörning har nedsatt 
förmåga att hantera en eller flera delar av språket. Detta gör att problem uppstår vis 
kommunikationer i det dagliga livet. Språkstörning förekommer ofta samtidigt med 
andra funktionshinder (Hjärnfonden.se/språkstörning 2012).

• Synnedsättning -  Gör att man kan ha svårt att se skriven text. Graden av nedsättning 
varierar stort och beror oftast på medfödda orsaker eller sjukdomar som glaukom 
(grön starr), katarakt (grå starr) eller diabetes (Vårdguiden.se 2012)

• Hörselnedsättning – Gör att man kan behöva lyssna på böcker för att träna sin hörsel 
(TPB.se 2012)

• Språklig understimulans /Annat modersmål- Språklig understimulans kan göra så att 
man får svårt att läsa. Det är ofta barn med annat modersmål som drabbas. De har i 
dessa fall dåliga kunskaper i sitt modersmål vilket leder till dåligt ordförråd och 
begreppsbildning (Infoteket 2012)

• Emotionella problem/Koncentrationssvårigheter - Personer med emotionella problem, 
som ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) kan ha svårt att med 
uppmärksamhet och att sitta still och koncentrera sig tillräckligt länge för att få ut 
något av sin läsning. (Hjärnfonden.se/adhd 2012)

• Afasi – En störning i hjärnan som försvårar kommunikation som tal och skrift. Kan 
orsakas av stroke, men även hjärntumör eller annan hjärnskada. (Hjärnfonden.se/afasi 
2012)

• Rörelsehinder/Ledsjukdom – Vissa former av rörelsehinder och ledsjukdom 
(exempelvis reumatism) kan i vissa fall göra att personen inte orkar hålla en bok en 
längre stund (om man har ont i händerna) eller sitta i en sådan ställning som krävs för 
att läsa och behöver då istället lyssna på böcker . (TPB.se/läshinder 2012)

2.2.6 Behov
Inom skolans värld säger man att barn med läshinder tillhör gruppen barn med speciella 
behov/särskilt stöd. Vilka är dessa behov och enligt vem? 
Behov kan vara olika enligt olika källor. Abraham Mazlow talade till exempel inom 
psykologin om att människan har behov som är kroppsliga, trygghetsrelaterade, behov av 
gemenskap,uppskattning och självförverkligande.  Den här teorin kallas för ofta för Maslows 
behovstrappa eller behovshierarki (Nationalencyklopedin).

10



OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, har tillsatt en kommitté, 
Centre for Educational Reserch and Innovation,  som arbetar med frågor kring skolutveckling 
och forskar om bland annat barn som behöver särskilt stöd i skolan. De har delat in eleverna i 
tre grupper med olika orsaker till att de behöver särskilt stöd, nämligen (a) medicinska 
och/eller biologiska faktorer, (b) elever med beteendeproblem som behöver 
stöd men som inte av medicinska/biologiska orsaker samt (c) elever som behöver särskilt stöd 
av socioekonomiska, kulturella eller språkliga orsaker. (Evans och Deluca s,2)

Skolverket använder termen särskilt stöd istället för särskilda behov. Skolverket menar att de 
barn som inte klarar målen på egen hand är i behov av särskilt stöd och har då rätt att få det. 
Det är rektorn som har ansvaret för att ett åtgärdsprogram startas och att rätt stöd sätts in. Det 
finns inte någon exakt definition av begreppet särskilt stöd hos Skolverket (Skolverket 2012 
s,3). Det spelar med andra ord inte så stor roll vad svårigheterna består i, det viktiga är att alla 
får den hjälp de behöver för att utvecklas efter bästa förmåga. 

I min undersökning är behov en brist som uppstår i mötet mellan elev och skolmiljö. 

2.3 Vilka hjälpmedel kan biblioteket erbjuda barn med läshinder?
Barn med läshinder bör ha fått de läshjälpmedel de behöver när de nått 10-årsåldern för att 
inte hamna långt efter sina jämnåriga i kunskapsinhämtningen och får att nå skolans mål.
Vilka hjälpmedel det rör sig om beror på vilken slags läsproblem eleven har. Dessa 
hjälpmedel bör finns tillgängliga i elevens skolvardag, det vill säga i klassrummet. Ett 
exempel kan vara att en elev med dyslexi har fått en egen dator med ett skrivprogram för 
dyslektiker och möjlighet att tala in sina uppgifter i datorn som gör om det talade ordet till 
skriven text, så kallat talande tangentbord. Man kan också ha rätt att få sina läroböcker 
intalade på talbok, mer om det nedan.
Från skolbibliotekets sida finns vissa hjälpmedel att erbjuda de läshindrade barnen. Jag tar 
upp några i min uppsats, men detta är en bransch med snabb utveckling och nyheter och 
förbättrade produkter dyker hela tiden upp.  De hjälpmedel jag beskriver nedan är de vanligast 
förekommande på skolbibliotek, man använder samma typ av läshjälpmedel som finns på 
folkbibliotek.  På specialskolor kan mer avancerade hjälpmedel finnas, men eftersom jag i 
min undersökning vill ta reda på hur en vanlig skolbibliotekarie, på ett vanligt skolbibliotek i 
en vanlig skola med vanliga klasser kan hjälpa de elever som har läshinder, håller jag mig till 
de hjälpmedel Myndigheten för Tillgängliga Medier (fd TPB) presenterar 
(mtm.se/läsnedsättning). Att köpa in mer avancerade hjälpmedel blir i slutänden en 
kostnadsfråga, som den alltid strama skolbudgeten sällan låter sig ha råd med.

Talsyntes hjälper den läshindrade att läsa upp text på datorskärmen. Man installerar ett 
program i datorn som med syntetisk röst läser upp den text som finns på sidan. Vissa 
inställningar kan göras, så man kan välja språk och läshastighet. Detta är ett bra hjälpmedel 
för elever med läshinder när de söker information på datorn i biblioteket.

Läsapparaten är en ”maskin” som förstorar tryckt text. Den är främst till för personer med 
synskada. Man lägger in en tidningssida eller annan tryckt text och kan välja teckenstorlek 
och olika kontraster beroende på vilken synskada man har.

Talböcker är ljudböcker gjorda för personer med läshinder. I Sverige ansvarar staten för 
produktion, information och för att talböckerna kan lånas ut. Om skolbiblioteket har fått 
tillstånd av TPB att ladda ner talböcker (enligt 17 § Upphovsrättslagen), kan man göra det till 
elever med läshinder. Talböcker får bara lånas av personer med läshinder. 
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Talböcker finns i olika varianter och förutom den nämnda som man lyssnar på i en särskild 
talboksspelare kallad Daisyspelare eller i sin dator med ett speciellt talboksläsprogram eller 
Mp3spelare/Ipod finns varianter med bok med tryckt text. Talböckerna går att variera i 
uppläsningshastighet och om eleven har en bok till går det lättare att lästräna och följa med i 
texten. Ofta väljer elever med läshinder att låna en ”vanlig” ljudbok, det vill säga en bok 
inläst på CD-skiva, som får lånas av alla med eller utan läshinder.

På många bibliotek, även skolbibliotek, finns en så kallad äppelhylla. Det är en hylla i 
biblioteket där man samlat böcker om olika funktionshinder och anpassade böcker för barn 
med funktionshinder. Det kan vara talböcker eller punktskriftsböcker eller böcker på TAKK, 
Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation. TAKK är handtecken men inte 
samma som teckenspråk. Finns ofta på dvd. (Specialpedagogiska Institutet) Personer man 
talsvårigheter uttrycker sig lättare med TAKK.

De elever som har egen dator i skolan kan använda program med bildstöd. Det finns olika 
sådana program, till exempel Symwriter som innebär ordbehandling, ljudning och uppläsning 
(hargdata.se)

           

Bild använd med tillstånd av Hargdata AB

Så här kan bildstöd se ut.

Barn som har svårt att koncentrera sig kan få speciella hörlurar som förstärker lärarens röst 
och gör att sidoljud sållas bort (SI). Jag ser ingen anledning att skolbiblioteket inte skulle 
kunna erbjuda sådana lurar för elever som behöver det för att kunna koncentrera sig bättre i 
skolbiblioteket. Det handlar ytterst om en ekonomisk fråga då dessa lurar kostar ett par tusen 
kronor styck. 

Det finns även nyheter på lättläst svenska, till exempel 8 sidor, som kan användas i 
skolarbetet.

Det finns även enklare sätt att hjälpa elever med läshinder, genom att skapa en bra läsmiljö. 
De barn som störs av ljud omkring dem, kan få bättre läsro genom att man i biblioteket sätter 
ut en skärm (Wallenkrans 1993, s.16).
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Vygotskij grundade verksamhetsteorin, även kallad aktivitetsteorin (Activity Theory på 
engelska).  Vygotskij menar att den sociala miljön vi befinner oss i samt de värderingar som 
råder där, är verktyg som medierar det sätt vi interagerar med samhället. Just dessa artefakter 
(verktygen) som vi använder för att kommunicera, kan vara olika för elever med läshinder än 
för barn utan läsproblem. Talsyntes kan vara ett verktyg, rättstavningsprogram ett annat. 
Genom att använda vissa speciella verktyg kan man uppnå en utveckling av sin kunskap. Ett 
barn som har svårt att läsa kan med verktyget talbok ta till sig kunskap och med hjälp av det 
utföra en uppgift som det inte hade kunnat utan. Eleven hamnar i den proximala 
utvecklingszonen och skapar ny kunskap.(www.psykologiguiden.se)
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3 Metod

3.1 Arbetets gång
Efter att jag läst in mig på ämnet och den tidigare forskning som gjorts, genomförde jag 
intervjuer med skolbibliotekarier och pedagoger om hur de arbetar med elever med läshinder 
och hur de båda professionerna samarbetar med varandra när det gäller elever med läshinder. 
När intervjuerna var klara kommer gjorde jag analyserade sammanfattningar av varje intervju 
och jämförde med de styrdokument som professionerna har att förhålla sig till. Jag avslutar 
med sammanfattande reflektioner.

3.2 Val av metod
Jag valde kvalitativa intervjuer som metod eftersom jag är intresserad av att se vilka åsikter 
och kunskaper professionen har inom området.  Jag valde semistrukturerade intervjuer med 
samma frågor till alla svaranden, där frågorna har öppna svar. Jag valde att göra intervjuer 
eftersom intervjupersonerna då kan svara friare och låta situationen bli mer av ett samtal än en 
intervju. Jag ville att intervjupersonerna skulle kunna ta upp det som var viktigast för dem, 
även om jag hade vissa grundfrågor som jag tänkte ställa. 
Vid enkäter bör man även ha ett större antal som svarar för att det ska kännas meningsfullt.
Min plan var att intervjua två skolbibliotekarier och två specialpedagoger på två olika ganska 
likvärdiga skolor. Jag ville hålla mig inom samma län, men inom olika kommuner. Eftersom 
jag gjort en avgränsning till elever årskurs 4-6 och ämnet svenska tänkte jag mig att elevernas 
kunskap i grunden borde vara ungefär lika. Det som kan skilja skolorna åt kan vara miljö, 
både fysiskt hur skolorna ser ut, men även vilken arbetsmiljö man har på skolorna. 
Pedagogernas erfarenhet och didaktisk inriktning, skolbibliotekens utformning och 
skolbibliotekariernas erfarenheter kommer att skilja sig åt när man gör en sådan här 
jämförelse. Jag ville veta hur de arbetade efter de förutsättningar de har. Kommunerna kanske 
har olika ekonomisk situation och skolornas budget kan se olika ut. Frågan är om det spelar in 
på elevernas läsförmåga eller inte.

3.3 Val av informanter
Jag valde ut mina informanter genom att först välja ut två kommuner i samma län i Småland 
som jag tyckte var likvärdiga i befolkningsantal och till vilka näringsområden man ägnade sig 
åt. Sedan sökte jag efter en skola i varje kommun som var medelstor för den kommunen. Jag 
gick sedan vidare med att söka efter skolbibliotekarier. Jag skickade ett e-postmeddelande där 
jag presenterade mig själv och vad mitt arbete handlar om och att frågorna skulle handla om 
detta område. 

I den första kommunen (kommun A)  fick jag svar meddetsamma. Skolbibliotekarien (jag 
kallar henne Anna men hon heter något annat i verkligheten) var mycket positiv till att ställa 
upp och vi bokade in ett datum och en tid några veckor fram i tiden då vi skulle träffas på 
hennes arbetsplats (jag kallar skolan Aspkolan).  När jag fått svar av Anna på Aspskolan 
hörde jag av mig till en speciallärare på Aspkolan i kommun A och frågade om hon var 
intresserad av att ställa upp och det gjorde hon gärna. Jag kallar henne i arbetet Astrid.

Jag fick även snabbt svar från skolbibliotekarien i kommun B. Hon avböjde för hon tyckte 
inte att hon hade kunskaper inom området. Jag hade gärna intervjuat henne ändå, men kände 
att jag inte ville tjata på någon om att delta utan att den jag skulle intervjua verkligen gjorde 
det med engagemang, så jag tackade för att hon svarat och började leta efter en annan skola i 
kommun B som var likvärdig med skolan i kommun A. 
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Skolan jag hittade kallar jag Bokskolan. Jag skickade ett likadant e-post meddelande till 
skolbibliotekarierna (det fanns två på den skolan jag hittade) och väntade på svar. Efter 
knappt en vecka fick jag svar från kommun B. Skolbibliotekarierna meddelade att de bara var 
assistenter och trodde därför inte att de kunde vara till någon nytta. Jag svarade att det är hur 
de jobbar som är det viktiga, inte om de har färdig bibliotekarieexamen eller inte. Jag ville ju 
visa hur verkligheten ser ut. Då fick jag till svar att de kunde tänka sig att ställa upp 
tillsammans. Jag kallar dem Boel och Beatrice. Att intervjua två personer samtidigt kändes 
okej i det här sammanhanget, eftersom de i början var tveksamma att ställa upp och de kändes 
sig mer bekväma om de fick delta tillsammans. Jag tänkte också att de skulle kunna 
komplettera varandras berättelser och göra bilden av hur de arbetar lite bredare. Jag sökte i 
Bokskolans e-post-lista efter en pedagog för årskurs 4-6 och valde en som jag genom 
kontakter hört ska vara väldigt ambitiös.  Hon svarade att hon gärna ställde upp, men inte den 
veckan jag föreslagit utan ett par veckor senare eftersom hon var upptagen med 
utvecklingssamtal i ett par veckor. Vi bestämde ett datum. Jag kallar pedagogen Bibbi.  När 
det väl var dags att genomföra intervjun med Bibbi i början av december var jag tvungen att 
ställa in intervjun på grund av sjukdom. Det var redan december ville jag inte skjuta på den 
längre. Därför bad jag Bibbi svara på mina intervjufrågor skriftligt istället, vilket hon gjorde 
under den kommande veckan. Det kan förklara varför hennes svar möjligtvis är kortare än de 
andra intervjuades.

3.4 Behandling av intervjuer.
När jag genomfört alla intervjuerna, transkriberat dem och även fått in intervjusvar skriftligt 
från läraren Bibbi vid Bokskolan, började jag skriva ner de tydligaste dragen i de olika 
intervjuerna, den stora helheten om man så vill. Sedan jämförde jag dem med varandra. Vad 
kan man se för likheter/skillnader mellan skolorna i stort? Mellan pedagogerna? Mellan 
skolbibliotekarierna? Arbetar de efter de mål som finns i skollag/bibliotekslagen? Har de bra 
samarbete? Varför/Varför inte? När jag fått svar på dessa frågor och gjort en analys kunde jag 
även svara på de frågeställningar som är huvudfrågor i det här arbetet.

Steinar Kvale påpekar (s.48) att även om den kvalitativa forskningsintervjun är ett samtal, 
finns vad han kallar ”en asymmetrisk maktrelation” mellan intervjuaren och den intervjuade. 
Intervjuaren leder samtalet och kan genom sitt val av frågor styra samtalet i en viss riktning 
om han/hon så vill. Den som blir intervjuad kan dock för att upprätthålla en känsla av kontroll 
hålla inne med viss information. Man får hålla i minnet när man läser en studie av det här 
slaget, att det är intervjuaren som ensam tolkar vad den intervjuade menar med sina svar.  
Även om avsikten är att vara objektiv kan det vara svårt att alltid vara det, eftersom 
intervjuaren väljer vilka delar av intervjun som ska komma med i studien.

3.5 Studiens tillförlitlighet

3.5.1 Validitet
Validitet handlar om vilken trovärdighet en studie har. Kvale (s.267) delar in validering av en 
studie i sju olika steg: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och 
rapportering. De sju stegen bygger på att forskaren hela tiden kontrollerar och granskar sin 
egen text kritiskt. Det gäller att inte tolka sitt material felaktigt. För att få en rättvis 
utgångspunkt av analysen har jag låtit mina informanter ta del av den sammanfattande 
presentationen som rör dem själva. De har fått ha synpunkter på huruvida jag presenterat dem 
och vår intervju rättvist. I något av fallen ville en av personerna att jag skulle förtydliga något 
och i ett annat fall ville en annan person att jag skulle lägga till en sak. Jag ville som sagt inte 
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bygga min analys på felaktiga grunder, utan lät informanterna kommentera sammanfattningen 
för att jag skulle vara säker på att jag förstått dem rätt. Analysen däremot har inte delgetts 
informanterna.

3.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet står för tillförlitlighet av de resultat som forskaren kommit fram till i sin 
undersökning. Intervjuaren kan ifrågasättas om han/hon ställer ledande frågor etcetera.  
Genom att spela in intervjuerna blir tolkningen mer tydlig, då man kan höra de exakta svaren 
om och om när man gör sin analys. Forskaren har en viss kunskap om det ämne han/hon ägnar 
sig åt. Det betyder också att man kan ha förutfattade meningar i ämnet. Opartiskhet är dock 
självskrivet i dessa sammanhang och målet är att mina erfarenheter på området ska vara en 
tillgång och inte stå i vägen för den analys jag genomfört.
Statistiskt är urvalet litet i de intervjuer jag genomfört och om de hade varit numerärt fler 
skulle utfallet bli ett annat, så resultatet är giltigt för dessa två fall som finns med i min studie. 
På grund av den begränsade tid jag haft på mig (höstterminen 2012) samt undersökningens 
storlek i övrigt, fanns det inte möjlighet att intervjua fler än fem personer. Informanternas 
personlighet, till exempel viljan och förmågan att samarbeta och utveckla arbetssätt kan också 
påverka utfallet då undersökningen baseras på ett fåtal personer.
Alla de intervjuade är kvinnor, men frågan om utfallet blivit annorlunda om alla informanter 
varit män, låter jag vara obesvarad. 

3.5.3 Relevans
Resonemanget att det är viktigt för skolbiblioteket att vara en pedagogisk resurs för elever 
med läshinder, får stöd i skolbibliotekslagen och nuvarande kursplan i svenska för årskurs 4-6 
Att skolbiblioteket ska finnas som en resurs för att hjälpa alla elever oavsett funktionshinder 
eller andra svårigheter till att nå skolans mål, finns som en del i Unescos 
skolbiblioteksmanifest.
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4.Teori
Teorin i detta arbete bygger på en empirisk undersökning och deskriptiv teori där teorin finns 
på plats från början med min bakgrundslitteratur.
Jag vill nämna något om hur man kan se på inlärning. Det är viktigt att som skolbibliotekarie 
ha kunskaper om hur elever lär sig. Genom att vara insatt och kunnig på området kan man 
som bibliotekarie vara till större hjälp för eleverna. Det är extra viktigt att förstå hur elever 
med läshinder lär sig eftersom de behöver mer hjälp och en annan form av hjälp av 
pedagogerna och skolbibliotekspersonalen i sin skola.

4.1 Lev Vygotskij
En av många teorier om hur man lär sig utvecklades av Lev Vygotskij. Han var utbildad 
psykolog och levde i Ryssland 1896-1934. Han utarbetade kulturhistoriska teorier om 
sambandet mellan utveckling och lärande. I väst började man intressera sig för Vygotskijs 
idéer under 1960-talet (Bråten s. 26). 
Varför har jag valt just Vygotskij? Vad har en psykolog från 1800-talets Ryssland att säga om 
dagens barn med läshinder i västvärlden?
För det första, bara för att en idé är gammal, betyder inte det automatiskt att den är fel, jag 
kommer nedan visa varför jag tycker att han är aktuell fortfarande. För det andra tror jag, att 
även om vårt samhälle har stora skillnader med det samhälle som Vygotskij levde och 
verkade i, så har inte människan ändrat sig så mycket som vi kanske vill tro. Det kan gå 
snabbt för ett samhälle att utvecklas, så som vårt har gjort bara de senaste tjugo, trettio åren 
med internet och mobila telefoner etcetera. Människan har inte riktigt hunnit ifatt skulle jag 
säga. Vi utvecklas fortfarande som vi gjorde på Vygotskijs tid. Så länge vi lever i ett 
någorlunda utvecklat samhälle påverkas vi av det samhället, den grupp vi befinner oss i. 
De grupper som barn utvecklar självkänsla och läsning i är i hemmet och i skolan.                  

Jag tycker Vygotskijs idéer om lärande visar på hur man kan tänka när man arbetar med barn 
som har svårigheter med läsning, eftersom mycket av läsning handlar om miljö, både läsmiljö 
i sig och om den sociala kontexten man befinner sig i, vilken bild av läsning man har med sig 
hemifrån etcetera. Vygotskij menade att människan präglas av det sociala sammanhang hon 
befinner sig i och när sammanhanget förändras kan människan göra det också. Man kan bara 
förändra sig själv, inte någon annan. Vygotskij talar om att barnet uppfostrar sig själv genom 
sina egna erfarenheter. Leken fyller en viktig biologisk funktion. Genom leken får barnet en 
naturlig erfarenhet av att uppfostra sig själv, både motoriskt, socialt och psykologiskt. Detta 
gäller både för djur och människor (Bråten s. 54). När miljön ändras gör elevens erfarenheter 
och uppförande det också. Det är pedagogens ansvar att förändra miljön så att eleven reagerar 
på ”rätt” sätt. Pedagogen måste alltså veta en hel del om sin elev och dess tidigare 
erfarenheter och kunskaper för att presentera det som ska läras på ett passande sätt. Eftersom 
det inte är pedagogen som lär eleven, utan pedagogen som leder arbetet där eleven lär sig 
själv, måste pedagogen också veta lite om hur just denna elev bäst tar in information och 
lägger till sina tidigare erfarenheter, det vill säga utvecklar ny kunskap. Pedagogen får 
anpassa sin undervisning beroende på vilka mål man strävar mot och vilka tidigare 
erfarenheter och förmågor eleven har. Här vill jag passa på att påpeka att en skolbibliotekarie 
som är delaktig i skolans undervisning har samma roll som som den pedagog Vygotskij 
beskriver. 

Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen. Med det menar han skillnaden mellan 
den kunskapsnivå eleven befinner sig på för tillfället och den nivå eleven kan klara en uppgift 
med hjälp av en handledare/pedagog eller någon kamrat. Det är här man utvecklar kunskap 
och det är på den här nivån pedagogen/ skolbibliotekarien ska lägga undervisningen eller
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 läsningen (Bråten s. 23).
För att lära sig är det viktigt att man är motiverad (att man förstår varför man ska lära sig en 
viss sak) och inte känner något tvång. Miljön spelar också stor roll. Om eleven känner sig 
trygg går det mycket lättare att lära sig. Finns det en bra kontakt mellan skolan och hemmiljön 
underlättar det inlärningen ännu mer.

Vygotskij var kritisk till det rådande skolsystemet med elever som passivt tog emot den 
kunskap som pedagogerna lärde ut. Han menade att för att lära skulle eleven vara aktiv, men 
det behövs också en aktiv lärare som vet på vilken nivå materialet ska presenteras och en 
miljö som är tillåtande aktiv (Lindqvist s. 72-73). 
För att sammanfatta Vygotskij lite, menar han att vi lär oss av att vara i en viss grupp (i skolan 
eller hemma) men det är individen själv som skapar kunskapen. Vygotskij trodde dock inte att 
människan automatiskt blev en kopia av det samhälle man befann sig i, utan beskrev att 
individen och den sociala miljön arbetade i en slags kamp för jämvikt. 

” Den biologiska faktorn bestämmer basen, fundamentet eller grunden till medfödda 
reaktioner, vars gränser organismen inte kan överskrida och på vilken systemet av förvärvade 
reaktioner bygger. Härvid framstår fullkomligt tydligt det faktum, att detta nya system av 
reaktioner helt och hållet bestäms av strukturen på den miljö, vilken vilken organismen växer 
och utvecklas. All uppfostran har därför oundvikligen en social karaktär, antingen man vill 
eller inte.” (Lindqvist s. 19)

Alla har olika erfarenheter även om vi bor i samma stadsdel och går i samma skola och delar 
upplevelser, så blir allas erfarenheter på något sätt unika. Barn med läshinder har ofta 
annorlunda eller individuella sätt att lära sig på, dels på grund av eventuella andra 
funktionshinder, men även som en kompensatorisk inlärningsväg. Tycker man att bokstäverna 
hoppar på pappret framför sig, blir man kanske extra bra på att ta till sig information genom 
att lyssna.

4.2 Aidan Chambers
Aidan Chambers är lärare, författare och föreläsare. I sju år på 1960-talet var han munk.
Han är född 1934 i Storbritannien. 
Chambers har utvecklat läsandets cirkel, det vill säga att välja en bok, att läsa en bok  och att 
ge respons på en bok (s.11) 
När skoleleven ska läsa något börjar läsningen med ett val. Har eleven ett läshinder och 
känner motstånd mot läsning kan själva valet av bok eller annan text vara ångestfyllt. Vid 
dessa val kan pedagogen eller skolbibliotekarien hjälpa eleven genom att visa på texter som är 
lättare för eleven att ta till sig. Det kan röra sig om olika medier som läsa lätt böcker, inlästa 
böcker (talböcker) men även genom att på en viss hylla skylta med ett antal titlar. Rör det sig 
om artiklar eller viss annan text, kan man erbjuda talsyntes på datorn.  Blir valet av text 
mindre ångestfyllt, blir läsprocessen tryggare och koncentrationen höjs. Skyltning av böcker 
fyller således en viktig funktion. En elev med läshinder har ofta ett visst motstånd mot läsning 
och kanske av att vara i ett bibliotek också. För att eleven ska hitta en bok som passar snabbt, 
är skyltningen viktig. Annars kan eleven stå passiv med beslutsångest vid en hylla och inte 
veta vad han/hon ska välja. Kanske resulterar det i att eleven tar en bok, vilken som och att 
den varken passar i svårighetsgrad eller i rätt intresseområde. Chambers går så långt som att 
mena att skyltningen är fundamental för att en läsmiljö ska få önskvärd effekt. 

Läser vi något vi gillar vill vi ha samma känsla/positiva upplevelse en gång till, vilket leder 
till mer läsning.  Läser eleven med läshinder något han/hon inte gillar eller något han/hon 
upplever som för svårt behöver skolbibliotekarien (eller pedagogen) hjälpa till att hitta en bok 
på rätt läsnivå och/eller genre för att läsglädjen ska infinna sig alternativt finnas kvar.
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Högläsning är en metod som skolbibliotekarien kan använda sig av. Högläsning gör alla 
elever jämställda och genom att lyssna kan man ta till sig en text som kan vara för svår att läsa 
på egen hand (Chambers s.70). Det vill säga den proximala utvecklingszonen i bästa fall, som  
Vygotskij talade om. Högläsning gör också att eleverna kan dela upplevelsen av att lyssna på 
samma berättelse. Det ger dem samma språkliga referenser och en gemenskap. De har lyssnat 
och lärt sig tillsammans. Chambers menar att det är så kulturell identitet skapas (s.72).
Att ge respons betyder att barnen på något sätt får kommentera det de har läst. Att prata om 
litteratur kan vara ett sätt att klargöra för sig själv var man står i olika frågor. Det gör också att 
elevens läsförståelse blir bättre.

Barn med läshinder behöver precis som alla barn känna sig trygga när de befinner sig i en 
lässituation för att effekten av läsningen ska bli maximal. Aidan Chambers menar att var vi 
läser påverkar hur vi läser (s.9). Den yttre miljön är viktig för med vilken koncentration man 
läser och om man är trygg i läsmiljön kan man koncentrera sig bättre. Andra viktiga aspekter 
på hur man läser är om man läser det man själv valt och om man överhuvudtaget valt att läsa 
själv eller gör det för att man är ”tvingad”, i en skolsituation till exempel. Känner man sig 
stressad blir läsupplevelsen mer negativ än om man kan ta god tid på sig och kan läsa ostört.

Man kan tycka att Vygotskij och Chambers har olika syn på inlärning och läsfrämjande 
arbete, men jag tycker att de har mer som förenar dem än som skiljer dem åt.  Det är 
framförallt frågor som rör läsmiljö, både sociala frågor och frågor som rör trygghet och  
självkänsla. Chambers talar om kulturell identitet, om att barnet skapar sin egen värld av att 
lyssna och läsa litteratur. Att vara en del av en viss kultur är också att vara en del av ett socialt 
sammanhang, som Vygotskij talar om. Jag läser Chambers som en mer praktisk utveckling av 
Vygotskijs grundidéer. Vygotskij talar till exempel om att skapa en trygg läsmiljö och 
Chambers visar på hur man praktiskt skapar just en sådan miljö.

Läsning är viktigt för elever med läshinder på två plan. Dels för att de ska få en bättre 
självkänsla och känna delaktighet i gemenskapen med sina klasskamrater, men också för att 
det förbereder de för ett samhälle där man måste kunna läsa för att fungera i vardagen. 
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5 Resultat
Här följer en sammanfattning av de fyra intervjuer som jag genomfört. Sedan kommer en 
diskussion kring de centrala teman som finns i intervjuerna. Jag har låtit informanterna läsa 
igenom och godkänna sammanfattningarna, men tolkningarna i diskussionerna är mina egna 
och dem har informanterna inte sett eftersom jag vill bilda min egen uppfattning och göra 
jämförelsen utifrån de svar jag fått i intervjuerna.

5.1 Sammanfattning av de olika intervjuerna.
Jag har intervjuat fem personer, en skolbibliotekarie, två biblioteksassistenter och två 
pedagoger (en klasslärare och en specialpedagog) på två olika skolor i två olika kommuner i 
samma län i Småland. Här följer en kort presentation av kommunerna, skolorna och 
personerna jag intervjuat. 
Den första skolan kallar jag för Aspskolan och ligger i kommun A som har ca 13 000 
invånare. Aspskolan har ca 70 elever.
Den andra kommunen i min undersökning är kommun B, som har ca 20 000 invånare. Vid 
Bokskolan går ca 300 elever.   

5.1.1 Anna Aspskolan.
Skolbibliotekarie som har jobbat som bibliotekarie sedan 2011 och har förutom Aspskolan 
ansvar för fyra skolor till i samma kommun. Sammanlagt jobbar hon med ungefär 560 barn. 
Anna ser sin roll som skolbibliotekarie som väldigt viktig. När jag frågar om vad ett 
skolbibliotek är svarar hon att det viktigaste är vad hon som bibliotekarie kan göra för 
eleverna. Det är tydligt att hon vill se alla elever och hjälpa dem på deras egen nivå, att hon är 
där för deras skull. Att göra biblioteket till något positivt även för dem som har svårt med 
läsning är viktigt för Anna. Hon säger att hon är en viktig person för eleverna, som inte ger 
dem betyg och att det kan vara viktigt för vissa elever att ha någon vuxen i skolan som visar 
att de är värdefulla utan att kräva att de ska uppnå några speciella mål. Det ingår inte i hennes 
jobb egentligen att vara en extra vuxen att komma till, men hon vill vara det och hon är glad 
att eleverna visar sin uppskattning. Anna tycker det är viktigt att biblioteket har en inbjudande 
miljö och att hon ser ett behov hos både elever och pedagoger att hon ska finnas på plats i 
biblioteket mer tid än hon kunnat hittills. Hon jobbar på flera skolbibliotek i kommunen och 
ser vikten av att ha biblioteket i skolan och inte en bit bort.  Jag tolkar dock Anna som att hon 
tycker bibliotekariens roll är det viktigaste, dvs att hon kan komma till alla elever även om 
inte alla elever så gärna kommer till biblioteket. Vad gäller samarbetet med pedagogerna 
svarar Anna att just Aspskolan är speciell för henne. Det var hennes ”testskola” när hon var 
ny och skulle utforma skolbibliotekarietjänsten. Hon trivs bra på skolan och upplever ett bra 
samarbete med pedagogerna. Anna har samarbetat en hel del med Aspskolans specialpedagog 
(Astrid) men även med klasslärarna och tycker att de har idéer från båda håll om hur de kan 
samarbeta. Anna menar att hon inte kan göra ett bra jobb om inte pedagogerna är positiva till 
ett samarbete. Hon påtalar att hon arbetar mycket mer med pedagoger än med andra 
bibliotekarier. Är det något hon skulle vilja ändra på så är det att hon hela tiden känner att hon 
har brist på tid. Planering tar mycket tid och samtidigt vill hon synas i skolorna så mycket 
som möjligt, vara med på planeringsdagar och vara mer bland eleverna.
När jag frågar om läsning och läshinder nämner Anna att det finns barn som blir skrämda av 
tanken på bibliotek. De känner sig otrygga och ovana i den sortens miljö. Anna ser läsning 
som något livsnödvändigt, som genomsyrar hela livet. Läsning kan vara en tillflyktsort eller 
en gemenskap. Informationssökning vill Anna alltid ha i så små grupper som möjligt och vill 
alltid individanpassa de passen oavsett om eleven har läshinder eller inte, så hon tycker inte 
att hon arbetar så annorlunda med barn som har läshinder, även om de får ha sina hjälpmedel.

20



5.1.2 Astrid Aspskolan.
Hon är specialpedagog och har jobbat vid Aspskolan som pedagog i ca 13-14 år (sedan 1998-
99) och som specialpedagog sedan 2007. Astrid tycker det är viktigt att skolbiblioteket är en 
integrerad del av skolan och skolans arbete. Hon önskar att det fanns möjlighet för 
skolbibliotekarien att vara på plats hela tiden och att skolbiblioteket alltid skulle vara öppet. 
Astrid tänker sig skolbiblioteket som en tyst plats, men det är ofta svårt för eleverna att tänka 
på det. För ett par år sedan låg skolbiblioteket ett par kvarter bort och inte i skolan som nu. 
Det är ett otroligt lyft att ha fått biblioteket till skolan, som en del av skolan tycker Astrid och 
hon ser möjligheter att utveckla skolbiblioteket ännu mer i framtiden.
Hon berättar om ett läsprojekt för barn med läshinder som genomfördes vårterminen 2011 i 
samarbete med skolbibliotekarien (Anna). Astrid menar att Anna var duktig på att väcka 
läslust hos eleverna med läshinder och att det är väldigt värdefullt att de får många positiva 
läsupplevelser. Astrid berättar att det är väldigt positivt att ha en skolbibliotekarie som har 
stor kunskap om vilka böcker som kan passa för de olika eleverna, att hon finns på plats och 
kan hjälpa dem med deras bokval. Astrid tycker samarbetet fungerar bra mellan pedagogerna 
på skolan och skolbibliotekarien, men skulle önska att skolbibliotekarien skulle ha mer tid att 
vara med på planeringsdagar och att alla pedagoger på skolan får bättre information om vilka 
kunskaper skolbibliotekarien faktiskt har. 
När vi pratar om läshinder säger Astrid att hon kopplar läshinder mycket till lust. Jag tolkar 
det som att hon menar att även de som läser med öronen måste vara intresserade av vad de 
lyssnar på för att få en läsförståelse. Astrid vill få eleverna att läsa inte bara i böcker utan att 
tänka på att det finns massor av text runt omkring oss varje dag överallt och att man faktiskt 
läser mer än man tror. Det finns olika slags läsning för olika tillfällen och i olika syften och 
för att fungera i samhället måste man kunna läsa olika slags text.
Det är viktigt att motivera elever med läshinder att läsa och väcka läslust, menar Astrid. Det 
gäller att hitta rätt nivå, väcka intresse och att läsningen ska bidra till ett positivt möte med 
litteratur. Astrid tycker det borde kunna gå att utnyttja tekniken mer och önskar sig framförallt 
fler datorer i biblioteket och att det fanns ett större utbud av inläst material (digitala böcker) i 
biblioteket.

5.1.3 Boel och Beatrice Bokskolan.
Biblioteksassistenterna Boel och Beatrice har jobbat på bibliotek sedan 2004 respektive 2002 
och på Bokskolan lika länge. Båda biblioteksassistenterna är anställda av kommunbiblioteket 
och är på Bokskolan två dagar i veckan. För dem är skolbiblioteket en plats att lära på. 
Bokskolan är ombyggd/nybyggd för ett par år sedan och då flyttades biblioteket till andra 
våningen och lite mer åt sidan än tidigare. Om Boel och Beatrice fått bestämma hade 
skolbiblioteket placerats mitt i skolan och på entréplanet. De var med till viss del och 
utformade bibliotekets utseende, men hade velat ha fler sittplatser och datorer.
Samarbetet med pedagogerna ser väldigt olika ut. De pedagoger som aktivt vill ha hjälp har 
de ett bra samarbete med, med de andra blir det inte lika mycket. De känner en viss tidsbrist 
eftersom de bara är på skolan två dagar i veckan och känner att de inte hinner med allt de vill 
göra. Boel och Beatrice är eniga om att fyra dagar i veckan skulle vara lagom tid att vara i 
skolbiblioteket. När jag frågar om vad läshinder är svarar de att de tänker på svårigheter att 
läsa och att man måste kunna läsa för att klara sig i samhället. Boel och Beatrice jobbar inte 
efter någon speciell pedagogik utan tycker att det bästa är att testa sig fram med eleverna. 
Boel nämner ”learning by doing” som en fungerande teori. Det som styr hur de arbetar med 
elever med läshinder är främst tid, som de har för lite av.
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5.1.4 Bibbi Bokskolan.
Pedagogen Bibbi har jobbat som pedagog sedan 1994 och vid bokskolan sedan 1995.  
Bibbi sammanfattar skolbiblioteket som hjärtat i skolan, en kunskapsbank och inspiration till 
läsning. Hon tycker att skolbibliotekarierna borde vara i skolan alla dagar och att de skulle ha 
fler bokprat i klasserna. Som det är nu har eleverna möjlighet att träffa skolbibliotekarierna 
två gånger i veckan. Då hjälper de eleverna med att hitta böcker på rätt läsnivå och till olika 
teman som klassen jobbar med. Eleverna har lånetid en gång varannan vecka (30 min) men  
eleverna i  årskurs 4-6 kan låna själva och får göra det när de vill, då utan bibliotekarie. 
Skolbibliotekarierna har även bibliotekskunskap med eleverna. Bibbi ser läshinder som 
svårigheter med avkodningen och därav svårighet att få flyt i läsningen. Det är mycket viktigt 
med läsning tycker Bibbi, eftersom det krävs att man kan läsa i alla delar av samhället. Att 
läsa är viktigt för att skaffa sig information och kunskap, kommunicera och för att klara sig i 
samhället, menar hon. De elever som har läshinder får hjälp av skolbibliotekarierna att låna 
Läsa Lätt-böcker, talböcker och hitta böcker på rätt läsnivå. I klassen får de läshindrade 
eleverna hjälp av specialpedagog med läsning, anpassade texter och talsyntes. Bibbi tror att 
det är bra att börja med fonologisk medvetenhet redan i förskolan för att underlätta för 
eleverna när de kommer till grundskolan. Det som styr hur man jobbar med elever med 
läshinder i Bokskolan är resurser. Bibbi tycker att pedagogerna vet vad som behövs men 
resurserna räcker inte till.

5.2 Hur de intervjuade ser på läshinder
Skolbibliotekarien Anna menar att många av eleverna med läshinder har ett psykologiskt 
motstånd mot biblioteket och läsandet i sig, som kan bero på sociala orsaker, som föräldrarnas 
inställning till läsning men även dåligt självförtroende. Som jag gått in på tidigare kan elever 
med dålig svenskspråkighet ingå i gruppen läshindrade elever. Anna jobbar med många 
flyktingbarn som kommer direkt in i klasserna utan att kunna svenska. Många av dessa barns 
föräldrar är analfabeter, vilket så klart gör det svårt för barnen att få lästräning hemma och att 
de har dålig eller ingen erfarenhet av bibliotek. I kommunens SFI-grupp (Svenska För 
Invandrare) fanns vid tiden för intervjun 13 stycken vuxna analfabeter. De språk som 
förekommer mest hösten 2012 är arabiska, persiska, farsi, serbiska och ryska, men det ändrar 
sig över tid. Det finns även olika dialekter som kan vara väldigt olika fast det är samma språk. 
De barn som går i så kallad asylklass kommer till biblioteket bara när de lånar böcker, men 
Anna vill gärna schemalägga fasta besök för dem i biblioteket. Anna samarbetar med en 
pedagog på skolan som har en grupp med elever som går i en grupp kallad SvA (svenska som 
andraspråk). De går tillsammans med andra barn i vanlig klass och kan lite mer svenska än 
barnen i asylklass (som går i en klass med bara flyktingbarn). När en ny elev med annat språk 
än svenska kommer till skolan, visar Anna runt dem i biblioteket och visar var de kan hitta 
böcker på lätt svenska, böcker på deras eget språk och engelska om de kan det. De träffas en 
gång i veckan och då hjälper Anna eleverna att hitta böcker som kan passa dem. Speciellt 
gillar de böcker om sina egna länder, men de brukar vara för svårlästa säger Anna. Hon 
hjälper dem även med läsningen. 
Anna tar även upp detta i vårt samtal, att vissa elever som har problem med att ljuda, behöver 
mycket stöd, någon som lyssnar på dem och att de får tid att lästräna utan stress. 
Specialpedagogen Astrid säger i intervjun ”Med de eleverna som jag jobbar med som har 
specifika läs och skrivsvårigheter så tänker jag att läshinder handlar oftast om lust. De kan ju  
läsa fast på sitt sätt. Ett läshinder kan se så olika ut. Jag kopplar det mycket till lust.” 
Även Astrid menar att sociala orsaker kan vara grunden till läshinder och att läslusten måste 
infinna sig även om man lyssnar på en skönlitterär bok, för är man inte intresserad och 
koncentrerar sig, så får man ingen läsförståelse och utan läsförståelse kan man inte känna 
någon läslust, då blir det bara en massa ointressant prat.
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Pedagogen Bibbi svarar mer tekniskt på frågan om vad läshinder är. ”Svårt att automatisera 
ordavkodningen och därav svårigheter att läsa med flyt.” Senare får jag en mer utförlig 
beskrivning på vad hon menar. Elever med läshinder behöver stöttas för att uppnå 
läsförståelse. 
Hon berättar att man på skolan använder musscanner som scannar av texten och sedan läser 
datorn upp. Den fungerar ungefär som en vanlig talsyntes. Bibbi menar att elever som har 
svårt att läsa behöver mycket tid till att lästräna och jobba med läsförståelse. 
En möjlig skillnad i syn på läshinder mellan specialpedagogen Astrid och pedagogen Bibbi 
kan vara att Astrid jobbar mest med de barn som behöver extra stöd och Bibbi jobbar med alla 
barn i klassen och måste sprida sin tid till både de som läser bra och de som inte gör det. Hon 
har som pedagog inte den tiden att fokusera på de sämsta läsarna utan ska föra hela klassen 
framåt. När det gäller elever som inte talar svenska tycker Bibbi det är svårt att ge ett generellt 
svar. Eleverna kommer inte direkt till Bibbis klass utan går först hos en annan pedagog och 
läser SvA (svenska som andra språk). Mycket handlar om ordförståelse säger Bibbi. Hon har 
inte varit med om att det kommit elever till skolan med ett annat modersmål, som även kan 
engelska.
Boel och Beatrice träffar också elever som knappt talar någon svenska. De använder sig då av 
lättlästa böcker från förlagen Nypon och Hegas eller så lånar de in böcker på elevernas egna 
språk från Internationella biblioteket. De jobbar även med ljudböcker så att eleverna får höra 
svenska språket. När vi pratar om vad läshinder är för något är Boel och Beatrice precis som 
Bibbi mer inne på de tekniska detaljerna kring läshinder, vilket betyder att man kan se en 
skillnad i syn på läshinder i de två skolorna. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det två olika synsätt på de två olika skolorna hur man 
ser på läshinder. Aspskolan har en filosofisk inställning att läshinder har ett socialt ursprung 
och Bokskolan ser mer till vad läshinder är rent tekniskt, det vill säga svårt att avkoda text. 
Vad detta beror på kan ha sitt ursprung i att Aspskolan (samt de andra skolorna som Anna har 
i sitt område) verkar ha fler elever med läshinder, än Bokskolan. De verkar också ha fler 
elever med annat modersmål än svenska. De (Anna och Astrid) ser alltså fler elever som har 
svårt med läsning som inte har lästekniska förklaringar, utan mer kulturella och sociala 
bakomliggande orsaker. Detta påverkar deras helhetsbild av läshinder.
Att det är väldigt viktigt att kunna läsa är dock eniga om. Samhället kräver det av oss för att vi 
ska klara vår vardag.

5.3 Skolbibliotekets roll för elever med läshinder
Skolbibliotekarien Anna arbetar med en specialpedagog i ett läsprojekt för elever med 
läshinder, där de helt tänkt bort tekniska bitar som läsflyt och istället helt ägnat sig åt läslust, 
just för att som Aidan Chambers talar om i sin Läsandets cirkel, hitta glädjen i läsningen och 
vilja nå dit igen. I övrigt arbetar Anna mycket med talböcker. När vi talar om skolbiblioteket i 
intervjun framhåller Anna skolbibliotekariens roll. Det är tydligt att det är skolbibliotekarien 
som är den viktiga för barnen, oavsett hur skolbiblioteket ser ut. Skolbibliotekarien kan vara 
flexibel och lyssna på eleverna och deras behov och önskemål, medan skolbiblioteket i sig 
bara är ett redskap, ett verktyg för att hitta information och litteratur. 
Boel och Beatrice talar om skolbiblioteket som en plats att lära på, dit man kommer för att 
hitta information och böcker för lustläsning. Astrid menar att det är viktigt att skolbiblioteket 
är integrerat i skolans verksamhet. Hon skulle föredra att det var öppet under hela skoldagen 
med skolbibliotekarien på plats. Pedagogen Bibbi säger ”Det är hjärtat i skolan, en 
kunskapsbank och inspiration till läsning.” 
Boel och Beatrice tycker att alla förlorat på att skolans bibliotek inte längre ligger på 
markplanet mitt i skolan efter skolans renovering/nybyggnation. De menar att för att 
biblioteket ska vara en levande, integrerad del av skolan där elever och personal utnyttjar 
bibliotekets möjligheter till max, måste biblioteket finnas där människorna finns. 
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Som det ser ut nu kommer elever och pedagoger till biblioteket mest när de har det inplanerat, 
till exempel för att låna bänkbok eller för att söka viss information under en lektion. Hade 
biblioteket fått en mer central plats hade det varit lättare att komma in spontant på en rast. De 
säger också att när de träffar pedagoger i lärarrummet eller i korridoren är det ofta 
pedagogerna ber om hjälp med vissa saker. 
Boel och Beatrice tror att om skolbiblioteket låg mitt i skolan skulle de hela tiden vara 
framför ögonen på personalen och då skulle de kunna hjälpa till mer. Det förutsätter även att 
biblioteket får ökande öppettider, helst åtminstone fyra dagar i veckan.
Vad det gäller den hjälp elever med läshinder kan få i skolbiblioteket nämner alla intervjuade 
talböcker i olika varianter och läsa lätt-böcker. 
Astrid önskar dock att det fanns ett större utbud av inläst material (digital böcker). Hon menar 
att mycket av skolbibliotekets roll för alla  elever både med och utan läshinder är att motivera 
till läsning, att få barnen att hitta ”läsandets cirkel”. Barnen kan vara svåra att motivera, även 
om de egentligen inte har några tekniska svårigheter att läsa, men att motståndet i sig blir en 
slags läshinder. 
Jag frågar under intervjuerna om miljön i skolbiblioteket och även här är alla fem överens om 
att miljön är viktig. Boel och Beatrice önskar sig fler sittplatser. Som det är nu finns två soffor 
och ett arbetsbord med stolar. Det finns ett litet studierum med glasväggar och ingång från 
biblioteket som används under lektionstid. Specialpedagogen Astrid tycker att skolbiblioteket 
på Aspskolan är mysigt. Här finns också soffa och arbetsbord. För Astrid är biblioteket en tyst 
plats, men eleverna har ofta svårt att komma ihåg det. Anna nämner att det är viktigt att 
eleverna hittar i biblioteket för att känna sig trygga och trivas bättre. Ofta vill eleverna hjälpa 
till i biblioteket och Anna ser stora fördelar med att vara på plats och ha öppet för eleverna. 
De kommer självmant in och trivseln bidrar till att läslusten ökar eftersom biblioteket blir en 
positiv plats.
När det gäller kostnaden för att bränna Daisy-skivor till elever är det inte någon av de 
intervjuade som har några problem. Boel säger  att det är kommunbiblioteket som som står för 
den kostnaden och det har aldrig varit några problem. Nu rör det sig inte om så mycket 
pengar, men egentligen har de inte haft någon diskussion om var gränsen går i hur många 
Daisy de får bränna själva. Anna som är anställd av Aspskolan, tar upp ekonomiska frågor 
med sin chef, det vill säga skolans rektor och inte heller Anna har haft problem med att få 
specialmedia godkänt.

Skolbibliotekets funktion ses mycket som att finnas till hands för eleverna. På Bokskolan är 
det uppenbart att skolbibliotekarierna behöver vara på biblioteket mer tid, men även på 
Aspskolan ser man ett behov av att skolbibliotekarien finns till hand i biblioteket oftare än nu.
Aspskolan arbetar mycket med läslust och inspiration till läsning. Det finns en koppling till att 
de har en hel del elever som har svårt att läsa och därför ser vikten av att ”få med dessa elever 
på läståget” så att säga.  

5.4 Samarbetet mellan pedagoger och skolbibliotekarier.
Boel och Beatrice på Bokskolan tycker att samarbetet med pedagoger fungerar bra ”med de 
som vill ha hjälp”. Det finns således pedagoger som inte har så mycket med skolbiblioteket 
att göra. Samtidigt säger de att när de är i lärarrummet får de alltid frågor och små uppdrag av 
pedagogerna. Själva tycker Boel och Beatrice att de befinner sig alldeles för lite på skolan. 
Två dagar för alla elever är inte tillräckligt. De jobbar under ständig tidsbrist. På Bokskolan är 
det pedagogerna som håller i informationssökningspassen i klasserna. Möjligen beror detta 
val på att biblioteket är bemannat endast två dagar i veckan. Däremot får eleverna gå till 
biblioteket och låna utan att det finns någon bibliotekarie på plats.
I Aspskolan har skolbibliotekarien Anna informationssökning. Det finns en skillnad i synsätt 
här. Skolan (Aspskolan) som har en skolbibliotekarie anställd av skolan ger henne ansvaret 
för informationssökningsutbildningen, medan skolan som tar in två skolbiblioteksassistenter 
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(Bokskolan) anställda av kommunbiblioteket låter de egna pedagogerna ansvara för 
informationssökningen. Vad beror detta på? Kan det vara en kostnadsfråga eller har det att 
göra med vem skolans ledning ser som mest lämpad för jobbet? Det finns åtminstone två 
förklaringar. Den ena är att Bokskolans biblioteksassistenter bara är på skolan två dagar i 
veckan, dvs tidsbrist. De skulle inte hinna med att ha informationssökning med alla eleverna, 
även om de är två.
Den andra anledningen är hur man ser på informationssökning. 
Aspskolan ser det som ett moment som skolbibliotekarien är specialutbildad inom och 
Bokskolans ledare ser det som en del av skolarbetet. Informationssökning är något eleverna 
måste kunna och använda dagligen i sitt skolarbete. Därför kan det kännas naturligt att väva in 
det i de ”vanliga” pedagogernas arbete, speciellt när assistenterna har så lite tid på skolan.
Pedagogen Bibbi framhåller att även om biblioteksassistenterna inte håller i 
informationssökningspassen, så har de bibliotekskunskap med alla elever och faktiskt besöker 
klassen två gånger i veckan, vilket ändå får betraktas som en bra siffra med tanke på deras 
begränsade tid på skolan. 
Anna på Aspskolan, har lagt ner mycket tid på att lära känna pedagogerna genom att ofta vara 
i lärarrummet. Hon har presenterat olika idéer på hur de kan samarbeta och har även bokprat 
för pedagoger. Givetvis blir det olika bra kontakt med olika personer, men på det hela har hon 
jobbat upp ett bra samarbete med de flesta pedagoger på det ett och ett halvt år som hon varit 
anställd på skolan. 
Anna jobbar mycket medvetet för att få kontakt med pedagogerna, medan Boel och Beatrice 
mer verkar låta pedagogerna komma till dem. Detta har också säkert med deras begränsade 
närvaro att göra.  
Anna berättar om hur ett samarbete kan se ut när det gäller att lära eleverna källkritik. ”Det 
var ju varje vecka, så det måste jag ju säga att det hade ju aldrig gått om inte lärarna hade 
tyckt att det var viktigt. Det handlar ju hela tiden om lärarna för mig, utan dem hade det ju 
inte gått. Det bygger på samarbete.” Hennes citat illustrerar vikten av samarbete, något som 
Astrid på Aspskolan ser positivt på samarbetet med Anna. 
De har många idéer på hur de kan samarbeta i framtiden. Däremot ser hon en poäng i att 
skolbibliotekarien deltar i pedagogernas planeringsdagar för att kunna jobba mer 
övergripande på hela skolan.

Samarbetet mellan pedagoger och skolbibliotekarier verkar vara mer allmänt utbrett på 
Aspskolan än på Bokskolan. Anledningen till det kan vara att Anna på Aspskolan har kämpat 
i ett år, medvetet för att nå ut med sina kunskaper och vad hon kan erbjuda för tjänster och 
samarbete till pedagogerna. Boel och Beatrice har alldeles för lite tid för att kunna arbeta 
tillfredsställande med både sina nuvarande arbetsuppgifter i skolbiblioteket och samtidigt 
kunna ingå i flera samarbeten med pedagogerna. De får göra punktinsatser, vilket de 
visserligen verkar klara bra med tanke på den tid de har till förfogande. Å andra sidan  jobbar 
Anna med 560 elever på fyra skolor som ensam skolbibliotekarie. Att planera och verkligen 
jobba för att få ett samarbete till stånd är således väldigt viktigt, vilket hon också säger i 
intervjun: ”Jag vet att dem [pedagogerna] alltid finns där men det är väldigt viktigt att ha en 
dialog varje vecka, kontinuerligt. Det är så lätt att man faller bort, man måste synas. Det 
behöver inte vara på konferens utan bara att de ser en i korridoren så brukar det alltid dyka 
upp någon fråga, någon idé eller tanke. Jag borde kanske vara mer konsekvent där och 
bestämma någon sådan tid på varje skola varje vecka. För det blir lätt så att man prioriterar 
andra saker. Man kanske sitter och planerar istället för att vara med i sådana sammanhang. 
Det är kanske något jag kunde fundera på. Det handlar ju om mig, det är ju inget de kan göra 
något åt. Det är jag som ska synas mer.” Citatet belyser också att Anna tar på sig rollen att få 
samarbetet med pedagogerna att fungera. Det är hon som ska synas mer, inte de som ska 
komma till henne och erbjuda tankar kring samarbete.
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5.5 Vad som styr hur man arbetar med läshindrade elever.
Vad är det som styr hur man från pedagogernas och skolbibliotekets sida arbetar med 
läshindrade elever? Är det ekonomiska faktorer, personalens storlek eller dess kunskap eller 
ser man endast till sina styrdokument (skollagen, kursplanen i svenska och bibliotekslagen)?
Boel och Beatrice svarar kort och övertygande ”Tid!”  och menar då brist på tid. 
Skolbibliotekarien Anna menar att det som styr hennes arbete med de läshindrade eleverna är 
tid och planering, att planeringen tar sådan tid, men även att hon har så mycket att göra hela 
tiden att hon inte hinner med alla som hon skulle vilja. ”Det handlar ju också om erfarenhet” 
säger Anna.
Specialpedagogen Astrid säger att de har ju styrdokumenten att följa, det är det viktigaste, 
men att ”Ekonomi styr alltid.” Hon menar att i dagens informationstekniska samhälle borde 
skolan ha tillgång till betydligt mer tekniska hjälpmedel till de lässvaga eleverna. De har en 
del och vissa elever har egna datorer med talsyntes etc. men det borde var mer till exempel 
finns det elever som skulle ha behov av att mobiltelefoner med specialprogram med sig hela 
tiden.
Pedagogen Bibbi säger ”Resurser styr vårt sätt att arbeta med elever med läshinder. Vi vet 
vad som behövs men har inte alltid möjlighet eftersom resurserna inte räcker till.” 
Bibbi förtydligar att hon menar att det som behövs är ekonomiska resurser i form av personal.

Ingen av de intervjuade tycker att de saknar kunskapen i hur de bör arbeta med läshindrade 
elever. Deras gemensamma svar är tidsbrist. Hade de mer tid skulle de jobba effektivare och 
fanns det mer utbildad personal vore det ännu bättre.  Så till viss del är det ekonomiska frågor 
och i slutänden politiska frågor (hur mycket pengar ska gå till skolorna?) som hindrar de 
läshindrade eleverna att få mer tid till läsning och bättre kvalitet på det hjälp de får, men som 
personalen är överens om att de behöver.

5.6 De intervjuade upplever att läshindrade elever har speciella 
behov i ämnet svenska. 

Skolbibliotekarien Anna menar att dessa elever har behov av ett stort stöd från de vuxna runt 
omkring dem (pedagoger, bibliotekarier). Det gäller att se till att eleverna inte tappar 
koncentrationen och orken vare sig det gäller att läsa en vanlig bok eller en ljudbok.  Anna 
berättar om ett läsprojekt hon bedrivit och sammanfattar ”Att finnas där som ett stöd genom 
hela deras läsprocess och aldrig släppa dem (ens när ex projektet tar slut) även om det 
verkar som om eleven klarar sig på egen hand, är något vi har lärt av detta projektet.”
Anna hjälper till med att väcka läslust med boksamtal, bokprat och boktips.  Hon ser att 
eleverna behöver hjälp med tekniken och det är viktigt att pedagogerna klarar av att hjälpa 
eleverna med talboksspelare, läsprogram och andra kompensatoriska hjälpmedel så eleverna 
kan använda dem dagligen. Många pedagoger tycker det är svårt med de tekniska 
hjälpmedlen. Anna menar att det är viktigt att alla får individuell hjälp efter sina behov. 
Medan vissa elever tycker det är okej att sitta i klassrummet och lyssna på datorn, behöver 
andra sitta ensam i ett nedsläckt rum för att kunna koncentrera sig ordentligt.
Anna  arbetar en hel del med informationssökning. Då vill hon att eleverna ska komma till 
henne i så små grupper som möjligt. Ofta arbetar hon med en eller två elever åt gången. 
Därför är det lätt för henne att individanpassa den undervisningen. På så vis skiljer sig inte 
den undervisningen åt vad det gäller elever med läshinder från övriga elever, mer än att vissa 
elever använder talsyntes när de söker på datorn. 
Astrid nämner också att den stora skillnaden vid informationssökning är att vissa elever 
använder talsyntes.
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Boel och Beatrice menar att de läshindrade eleverna har behov av enkla, lätta texter gärna 
med bildstöd. Många elever behöver lyssna på texten medan de ser den framför sig. De 
betonar också vikten av läslust, att känna glädje och inspiration av en bok. Boel och Beatrice 
har inte informationssökning med eleverna och kan således inte svara på hur de arbetar 
annorlunda i de fallen. Pedagogen Bibbi säger ”De får stöd av speciallärare som läser 
texterna högt, förklarar ord eller hjälper dem med inläsning av texter. Vi hjälper de också 
med att anpassa texter och vi har talsyntes i våra datorer.” Vad gäller informationssökning 
verkar man arbeta på liknande sätt i båda skolorna förutom vem som håller i undervisningen. 
De behov jag ser att läshindrade elever har enligt personalen på de båda skolorna är åter igen 
trygghet, tid, uppmuntran, stöd och individanpassad hjälp.

En stödjande funktion, individuell hjälp, tid, anpassade hjälpmedel är det som informanterna 
är överens om att de läshindrade eleverna behöver i ämnet svenska.

5.7 Teoretiska reflektioner 
I detta avsnitt reflekterar jag kring hur de två fall (skolor) jag tar upp förhåller sig till de 
teoretiska texter jag jobbar med i detta materialet.

5.7.1 Miljö
Miljö i det här fallet är läsmiljö och social/kulturell miljö.
I fallet Aspskolan ser jag mycket av Vygotskijs idéer om social fostran. Man för fram synen 
på att läshinder har en bakomliggande social problematik. Man menar att föräldrars ointresse 
för läsning kan vara en bakomliggande orsak till att ett barn, som inte rent tekniskt har svårt 
för att läsa, ändå upplever läsning som så svårt och omotiverat att läsningen blir ett hinder. 
Vygotskij menar att barnet blir färgat av den miljön det befinner sig i och att barnet uppfostrar 
sig själv efter de erfarenheter och värderingar som finns i närmiljön. Häri ligger även en 
möjlighet för skolan att genom många positiva lässituationer skapa en värdefull läsmiljö som 
upplevs som kreativ och positiv av barnet. Även Chambers beskriver att föräldrars positiva 
inställning till läsning är av stor vikt för att få aktiva läsare. Föräldrar kan vara del av 
läsandets cirkel och aktivt stötta sina barn, men de kan även genom att själva vara en del av 
läsandets cirkel, i hemmet sprida en positiv attityd till läsning. De kan spontant tala om 
intressant litteratur de läst, men även det faktum att barnen ser sina föräldrar läsa är en viktig 
del. Väljer föräldrarna att frivilligt lägga tid på skönlitterär läsning, visar det barnen att genom 
att prioritera litteratur, och barnen ser att det är något föräldrarna mår bra av, skapar detta en 
naturligt bra känsla för läsning. Vygotskijs idéer om miljö går igen här.
Karin Taube hänvisar i sin bok (s.74) till en studie gjord av Lamy 1965. Där resultatet visar 
att elever i årskurs 1 har samma självbild som de har läsförmåga. För att fånga upp dessa 
elever, med dålig självbild och svag läsförmåga, krävs en aktivt stödjande funktion hos 
skolpersonalen, utöver ”vanlig” specialpedagogik. En vuxen att tala med och känna sig viktig 
och sedd av. Detta arbetar Anna på Aspskolan med när hon talar om att hon är en viktig 
person i barnens liv och att de frivilligt söker upp henne för att bara prata. Denna funktion 
missar man på Bokskolan genom att inte låta sitt skolbibliotek vara bemannat mer än två 
dagar per vecka.

Karin Taube skriver i sin bok Läsinlärning och självförtroende (1987) om att det är lätt att 
eleverna får en dålig självbild om/när de upptäcker att läsningen inte går lika bra för dem som 
för deras klasskamrater (s.38). Ester Stadler menar att intresset för att lära minskar betydligt 
när man inte förstår hur man använder bokstäver. ”Känslan av otillräcklighet leder dem in i 
en ond cirkel som förvärrar hela skolsituationen” (s.28). Detta kan passa in även på de elever 
som har svårt att läsa på grund av dåliga kunskaper i svenska. Båda skolorna arbetar med 
elever med annat modersmål än svenska och ger dem möjligheter att ta del av litteratur på det 
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egna språket. Karin Taube menar att elever med inlärningssvårigheter, som barn med 
läshinder ofta tillhör, i själva verket har för dålig motivation och ett ineffektivt sätt att lära sig 
på. De här eleverna behöver hjälp med att skapa sig ett bättre sätt att lära sig på och att de ska 
förstå varför de ska lära sig läsa, vilken praktisk nytta de kommer ha av det (s.38). Har man 
föräldrar som aldrig lärt sig läsa, men kommer från en kultur där man klarar av det vardagliga 
livet utan att vara litterat kan det vara svårt att helt och fullt förstå poängen med läsning. 
Något som personalen vid Aspskolan nämnde vid mitt besök där. Det blir svårt med lästräning 
och läxläsning hemma. Det förekommer också att barn inte tror att de klarar av att lära sig 
läsa och därför ger de upp. 

Chambers menar också att genom att skapa en inbjudande miljö i skolbiblioteket ökar man 
värdet på läsningen. Det är värt att lägga ner tid och pengar på att få en inbjudande läsmiljö, 
alltså måste läsning vara värdefull. Chambers skriver att biblioteket inte självklart är ett tyst 
rum (s.38). Tvärtemot hävdar specialpedagogen Astrid  att biblioteket är ett tyst rum men att 
barnen glömmer det. Kanske borde man ha biblioteket som ett arbetsrum med ett mysigt tyst 
läsrum i anslutning till själva lånedelen? 
Ester Stadler tar i sin uppräkning av sekundära symptom på dyslexi (s.22) upp bland annat att 
dessa personer ofta känner obehag vid läsning och att de ogärna läser högt när någon annan 
lyssnar. Detta kan vara värt att känna till då de elever som passar in på den beskrivningen, 
säkert gör bättre ifrån sig och känner mindre obehag om de kan få läsa högt enbart för 
pedagogen istället för hela klassen och genom att lyssna på en text, kan obehagskänslorna bli 
mindre.

5.7.2 Resurser 
I teorin finns det inte mycket att gå efter vad gäller resurser och elever med läshinder, förutom 
att eleverna ska få det stöd de behöver, enligt skolbibliotekslagen,  Unescos 
skolbiblioteksmanifest och Skolverket. Det blir rektorns uppgift att se till att så sker. Om det 
sker i den utsträckning som krävs och vad som händer om kraven inte uppfylls kan vara ett 
tema för vidare forskning. 
Aidan Chambers nämner som hastigast att det alltid är brist på pengar i ett skolbibliotek, men 
det kan vara meningsfullt att lägga pengarna på litteratur och framförallt att tillgängliggöra det 
material som finns. (s.33)
Man kan se själva skolbiblioteket som en resurs. Malin Ögland menar att skolans bibliotek är 
ett verktyg för lärande, och för att få detta verktyg att fungera optimalt, bör man tänka igenom 
vilken funktion detta verktyg ska ha, eftersom funktionen styr hur man bör planera 
bibliotekslokalerna (s.9-10). Detta gäller även bibliotekets lokalisering i skolan. Bokskolans 
skolbibliotekarier känner att många spontana besök av eleverna har gått förlorade genom att 
flytta bibliotekets lokaler till en mer perifer plats i skolan. Ögland menar även precis som 
Chambers att det är viktigt att synliggöra bibliotekets bestånd (s.12) Jag tänker att det måste 
var ännu viktigare för de elever som har läshinder, att anpassad litteratur skyltas på ett tydligt 
och lätthittat sätt. Dels för att de oftast ogärna går till biblioteket, men även just för att de på 
grund av sitt funktionshinder/läshinder har svårt för att leta efter böcker i hyllorna på ett 
meningsfullt sätt. Min erfarenhet (efter att ha jobbat på bibliotek i tio år) är att många elever 
med läshinder skäms lite för sin svårighet och inte gärna går fram till bibliotekarien och frågar 
efter en lättläst bok.

5.7.3 Samarbete
Malin Ögland menar att skolbiblioteket är mer en funktion än ett rum (s.9) Det borde vara 
självklart att inte klassen alltid ska gå till biblioteket utan att biblioteket kommer till klassen 
och arbetar i det dagliga skolarbetet. Här ser jag en koppling till Anna på Aspskolan som ser 
rollen som skolbibliotekarie som viktigare än själva biblioteksrummet. Alla i personalen, 
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både de som arbetar i biblioteket och övriga anställda i skolan bör vara klara över vilken 
funktion biblioteket ska ha för att samarbete lättare ska uppstå och vara givande, hävdar 
Malin Ögland också poängterar i sin bok: ”Om skolan ska nå läroplanens mål måste alla 
verksamheter i skolan arbeta i samma riktning. Biblioteket är ett av de verktyg som skolan 
har” (Ögland s. 9) 
Louise Limberg skriver (s.82) om att i samarbeten mellan skolbibliotekarier och pedagoger 
nämns ofta brist på tid som den faktor som gör samarbete svårast att genomföra. På 
Bokskolan ser jag tecken på att samarbetet mellan pedagoger och skolbibliotekarier inte är 
fullt så detaljplanerat och kontinuerligt som på Aspskolan. Jag är övertygad om att det beror 
på tidsbrist och vill påstå att det faktum att Boel och Beatrice är anställda av 
kommunbiblioteket och inte av skolan spelar in. Som anställda av skolan skulle de få, 
förutom förhoppningsvis mer tid, även en helt annan inkluderande roll. Som anställda av 
samma huvudman skulle de bli en självklar del i arbetslaget. Något som Anna på Aspskolan 
jobbat hårt för, men nu uppnått.
Limberg och Alexandersson tar i sin rapport Textflytt och sökslump (2004) upp det faktum att 
”svaga” elever (läshindrade elever) behöver extra stöd i ett samarbete mellan  skol-
bibliotekarier och pedagoger i att arbeta med informationssökning. (s.13) För att kunna arbeta 
effektivt med informationssökning, måste man kunna organisera sitt arbete och jobba 
självständigt. Detta är jättesvårt för elever med koncentrationssvårigheter, som ADHD, 
Aspergers eller autism. På Aspskolan har man hittat former för att stödja de läshindrade 
eleverna i deras informationssökning genom att arbeta med få elever åt gången och anpassa 
undervisningen efter vilken nivå eleven ligger på. 
Stadler skriver ( s. 87) ”Troligen är det också så i de flesta skolor idag, att man har en stor 
tolerans för variationer, och man väljer hellre att vänta än att vidta särskilda åtgärder om ett  
barn inte läser under de första skolåren. Risken med ett sånt förhållningssätt är att man kan 
försitta tillfällen att i tid kunna hjälpa barn med dyslexi att övervinna sina svårigheter”.
Genom att ha ett väl fungerande samarbete mellan skolbibliotek och pedagoger kan dessa 
elever på tidigt stadium få rätt hjälpmedel och på så sätt bibehålla en läslust. 
Givetvis ska åtgärdsprogram skrivas när en elev har problem av vilket slag det vara månde. 
Finns ett fungerande samarbete, finns också kunskap om vilka hjälpmedel man kan använda 
och detta kan skrivas i det åtgärdsprogram som skapas i samråd med skolans ledning.

5.7.4 Styrdokument
Båda pedagogerna på skolorna nämner att styrdokumenten (kursplan och läroplan) styr hur de 
arbetar med eleverna. Ingen av skolbibliotekarierna tar upp det, mer än att Anna på Aspskolan 
nämner vilka uppgifter som ingår i hennes tjänst, men hon nämner varken kursplan eller 
läroplan och det gör inte Boel och Beatrice heller. Det här ser jag som ett tydligt tecken på att 
pedagogerna har en tydlig ram att jobba inom, de har alltid traditionellt inom skolan haft mål 
att arbeta efter, även om de målen ändrar sig med en ny kursplan. Skolbibliotekariernas roll 
däremot är fortfarande något otydlig vad gäller att hjälpa elever med läshinder att nå skolans 
mål. De samarbetar med pedagogerna, men har ingen uttalad strategi om att deras arbete i 
sista änden går ut på att hjälpa eleverna att nå kursplanens kunskapsmål. Det finns mellan 
raderna, vad som ska göras (bibliotekskunskap, hitta litteratur, stimulera läslust etc.) men sägs 
inte rakt ut. En förklaring till skillnad på styrning i de olika fallen kan bero på den relativt nya 
skolbibliotekslagen och att man ännu inte har detaljformulerat skolbibliotekariens målbild.

En av skolbibliotekets roller är, enligt skolplanen, att ”stödja elevers lärande” 
(Skolinspektionen. s. 7) vilket i praktiken kan tolkas som att skolbiblioteket ska vara ett stöd 
för eleverna att nå årskursens kunskapsmål. Elever i årskurs 6 får från och med höstterminen 
2012 skriftliga betyg. För att nå dessa mål, kan man genom att använda personliga 
hjälpmedel, ge elever med läshinder en chans att klara av de uppsatta målen. Personer med 
läshinder ofta har svårt med läsförståelse, alla psykisk energi går åt till att avkoda texten och 

29



textens innebörd blir ofta lidande. Genom att låta eleverna lyssna på texter sparar man mycket 
energi åt eleverna som istället kan användas till att arbeta med textens innehåll.

Enligt Unescos skolbiblioteksmanifest ska skolbiblioteket ”erbjuda alternativ för dem som 
inte kan ta del av gängse material och tjänster.” (Svenska Unescorådet s. 13)
Jag upplever att båda skolorna når upp till de kraven utifrån vad mina informanter berättat om 
sitt arbete med elever med läshinder.
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6 Svar på frågeställningarna
Inledningsvis ställde jag tre frågor som jag ville söka efter svar på. Här behandlar jag frågorna 
och vilka svar jag kommit fram till i tur och ordning.

Vilka speciella behov har elever med läshinder i ämnet svenska enligt pedagoger och 
skolbibliotekarier?
De speciella behov som elever med läshinder har enligt de pedagoger och skolbibliotekarier 
som jag intervjuat, rör sig främst om  anpassat material, tid, miljö och speciella tekniska 
hjälpmedel. Alla delar hänger samman och för att elevens behov ska bli tillgodosedda måste 
alla dessa delar uppfyllas.

Viktigast är anpassat material, eftersom elever med läshinder har svårt med vanlig text för sin 
åldersgrupp. Antingen löser man det med att eleverna läser böcker för nybörjare, så kallade 
Läsa lätt-böcker eller får eleven använda talböcker. Ofta jobbar man med både talbok och bok 
med text samtidigt, så eleven kan följa med i bokens text, fast den blir uppläst. Efter hand kan 
man använda längre och svårare texter och ibland utvecklas barnens läsning så bra att de 
klarar av att läsa kortare böcker på egen hand. Anpassat material så som talböcker ger även 
eleverna med läshinder mer tid till sina andra arbetsuppgifter, då de annars hamnar de i ett 
läsande som går dåligt och tar all tid, kraft och energi från dem. Genom att låta eleverna 
lyssna på litteratur bibehålls eller skapas en läslust som är mycket viktig för att resultatet av 
lästräning och läsförståelse ska öka.

Det som främst saknas men som är oerhört viktigt för läshindrade elever är tid och i viss mån 
personal för att göra skolan bättre för de elever som har läshinder. Här ser vi ett stort behov 
hos både personal (pedagoger, skolbibliotekarier) och hos eleverna att ha skolans bibliotek 
öppet när skolan är öppen. Det är viktigt för eleverna att kunna gå in och låna en bok på 
rasten, eller för pedagogerna kunna samtala med skolbibliotekarien spontant om material till 
vissa läsprojekt och övrigt skolarbete. Det är viktigt för skolbibliotekarien att vara mycket på 
plats för att få tid till alla sina arbetsuppgifter och att finnas där när eleverna spontant kommer 
in, att eleverna känner att de hinns med och är viktiga, annars hämmas lätt den läsglädje som 
kan vara svår att bygga upp för elever med läshinder. Elever med läshinder behöver väldigt 
mycket tid för läsning i skolan. Både för att de behöver öva mycket på läsning, men även för 
att det tar längre tid att läsa för dem och det är viktigt att de inte känner sig stressade, för då 
bryts koncentrationen och läsningen går sämre.
Eftersom det tar mycket tid och mycket energi för dessa elever att läsa, kan man använda 
inläst litteratur både till läroböcker och skönlitteratur, vilket man gör i de aktuella fallen.
 
Tekniska hjälpmedel används ofta. Dator, Mp3-spelare eller Daisy-spelare för att lyssna på 
talböcker. Dator med talsyntes för hjälp vid informationssökning. Vissa elever använder 
bildstöd när de skriver på datorn. De flesta som har egen dator använder även ett rätt-
stavningsprogram.

Jag vill även nämna miljö här som en viktig faktor. Barn som har svårt att läsa, måste få 
arbeta i en lugn och trygg miljö där de kan koncentrera sig. Många av eleverna med läshinder 
har även andra funktionshinder som ADHD eller en autismspektrum diagnos (autism, 
aspergers mm). Finns det störande inslag, bryts koncentrationen direkt. Det kan röra sig om 
att någon flyttar en stol eller går och vässar pennan. Att sitta i ett grupprum eller med ryggen 
mot klassen och använda hörselkåpor som stänger ute ljudet kan vara varianter på hur man 
kan hjälpa elever till att lättare koncentrera sig och på så sätt lättare kan lästräna.
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På vilka sätt kan skolbibliotekarier tillgodose de läshindrade elevernas specifika behov?
Det står klart när man läser både Chambers, Taube, Vygotskij och Limberg, att för att ge 
elever bästa möjliga grund att stå på, när det gäller en god läsutveckling, behövs en kompetent 
och aktiv skolbibliotekarie. Att läsa meningsfulla texter är en rättighet även om man har 
lässvårigheter. Man lär sig av verkliga texter med mening, inte av att traggla nonsens. Detta är 
något som de personer som jag intervjuat och som arbetar med elever med läshinder alla 
berättar om. Även om de till viss del har olika syn på läshinder, att det är en social 
konstruktion eller har en lästeknisk bakgrund, är de ändå överens om att elever med läshinder 
behöver hjälp i ämnet svenska. Skollagen säger att den som upplevs behöva stöd ska få det 
oavsett vad behovet beror på (se sidan 9). För att svara på frågan ser jag även här en rad 
faktorer som måste fungera tillsammans för att de läshindrade elevernas behov ska bli 
tillgodosedda. Det handlar om, precis som i tidigare stycke, att se på  vilken slags 
lässvårigheter eleven har, och därefter hitta lämplig litteratur eller erbjuda tekniska 
hjälpmedel på biblioteket.  Det handlar om att hitta former för läsande och 
informationssökande i mindre grupper, om högläsning, om att kunna avsätta tid för läsning i 
en trivsam miljö utan störande inslag. Visst kan en intresserad och kompetent 
skolbibliotekarie hitta litteratur till elever med läshinder utan kontakt med pedagogerna, men 
det blir svårare. För att läshindrade elever ska lyckas bra i ämnet svenska underlättar det 
mycket om finns ett gott samarbete mellan de vuxna  på skolan. Det kan vara svårt för 
skolbibliotekarien att veta hur bra en elev läser eller vilken sorts problem en elev har, utan att 
ha kontakt med en ansvarig pedagog. Samarbete hjälper också eleverna att tillgodose 
elevernas behov på det sättet, att all personal som jobbar med den läshindrade eleven vet hur 
man ska hantera de tekniska hjälpmedel som eleven behöver. Det är viktigt för pedagogerna 
att få kunskap om vilka tekniska hjälpmedel som  finns att tillgå och här kan 
skolbibliotekarien spela en viktig informerade roll. 

Det är viktigt att elever med läshinder har en bra arbetsmiljö. De behöver lugn och ro när de 
ska koncentrera sig på att läsa. Att arbeta i mindre grupper är ett sätt som man använder på 
båda de skolor jag besökt. Att eleven får individanpassa sin läsmiljö för att kunna känna 
trygghet, koncentration och arbeta utan stress. Självklart måste elever med läshinder få 
adekvata tekniska hjälpmedel. Tittar man på bibliotekslagen ser man att skolbibliotekarierna 
arbetar efter paragraferna 8 och 9. Man ger elever med annat modersmål möjlighet att låna 
böcker på sitt egna språk genom att låna in böcker från internationella biblioteket och arbeta i 
mindre grupp. Man ger de elever som behöver tekniska hjälpmedel stöd i hur dessa ska 
användas, även om kunskapen om detta bland många pedagoger behöver utökas.  

För att elever med läshinder ska få sina behov tillgodosedda gäller det att man från skolans 
håll tidigt hittar de elever som av någon anledning har svårt att läsa och kan avgöra vilken 
sorts hjälp eleven behöver.  Detta borde göras redan när barnet går i de lägre klasserna, men 
jag vet av erfarenhet att så är inte alltid fallet. 

Hur fungerar samarbetet mellan pedagoger och skolbibliotekarier vad gäller elever med 
läshinder i praktiken?
Samarbetet mellan skolbibliotekarie och pedagogerna fungerar bra över lag, men hur bra 
verkar hänga samman med hur pass integrerad skolbibliotekarien är i pedagogernas arbetslag. 
Hur bra integrerad skolbibliotekarien är beror i sin tur på hur mycket tid som bibliotekarien 
lägger ned aktivt på att finnas med vid pedagogernas planeringar etcetera. Ju mer tid som 
läggs ned desto bättre blir samarbetet. Att vara anställda av samma huvudman verkar också 
spela stor roll för hur man tas emot från pedagogernas håll. Det är skolbibliotekarien som får 
lägga ner tid på att visa vilka kunskaper hon besitter och hur hon kan vara till nytta för 
pedagoger och i slutänden eleverna. Pedagogerna ser inte riktigt det som sin uppgift, utan tar 
mer kontakt då och då för speciell hjälp. När samarbete väl har utvecklats och fungerar, kan 
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man från båda håll satsa mer effektivt på att hjälpa elever med läshinder att utveckla sin 
läsförmåga. Här skulle jag önska att rektorerna klev in och gjorde det enklare för 
skolbibliotekarien att bli en del av arbetslaget. Ett sätt är att skolbibliotekarien är anställd av 
skolan och på plats så mycket som möjligt, allra helst en stund varje dag.
Som jag ser det utifrån de intervjuades perspektiv och ifrån mina bakgrundstexter (se 
teoriavsnittet) är det viktigaste detaljerna för att ge stöd till elever med läshinder ett bra 
samarbete mellan skolbibliotek och pedagoger. Ju bättre samarbete, desto bättre resultat för 
elevens läsutveckling. Genom att vara med på pedagogernas planeringsmöten kan 
skolbibliotekarien lättare bli en del av skolans arbetslag och i förväg veta inom vilka områden 
man kommer att arbeta och på så vis i god tid kunna ta fram passande material. Genom att 
delta i planeringsmöten kan man också förbereda sina samarbeten på ett tidseffektivt sätt.
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7 Diskussion och fortsatt forskning

7.1 Diskussion
Genom den undersökning som jag genomfört har jag kommit fram till att det viktigaste för att 
från skolbibliotekets håll kunna vara en pedagogisk resurs för elever med läshinder, är att 
bidra till ökad läslust hos dessa barn, genom att tillhandahålla anpassade medier. För att 
effektivt kunna göra det krävs att man som skolbibliotekarie är intresserad av/kunnig i 
alternativa medier och att skapa en god miljö i skolbiblioteket. Man måste som 
skolbibliotekarie förstå hur  elever med läshinder bäst arbetar, vilka behov de har och vilka 
hjälpmedel  som finns att tillgå.  Man bör också ha ett bra samarbete med skolans pedagoger 
för att i god tid kunna hitta anpassade medier till de olika klassernas projekt och läsningar. 
Jag ser det som rektorns ansvar att skolbibliotekarien fortbildas i ämnet. Det kommer hela 
tiden nya tekniska hjälpmedel som kan vara till nytta för läshindrade elever och det gäller 
således för skolbibliotekarien att hålla sig uppdaterad inom detta område.
Om man som skolbibliotekarie har en bakomliggande förståelse för läshinder och de behov 
det för med sig har man större möjligheter att skapa en biblioteksmiljö som passar för alla. 
Kanske kan en del av biblioteket vara arbetsplats där man får prata och diskutera. Där det 
finns arbetsbord och datorer att tillgå. I denna avdelning kan det vara okej att prata om 
böcker, vad man arbetar med och vilka böcker man ska välja etcetera. En annan del av 
biblioteket,  kan vara ett tyst läsrum, ett rum som går att stänga till och göra mysigt, men där 
man även kan hålla läskoncentrationen. Här kan man även ha högläsning, även för elever i 
tio-tolvårsåldern. Som Chambers menar, är alla lika inför högläsning och det stärker både 
grupptillhörighet och är kulturskapande.
Har man turen att få ett nybyggt bibliotek bör man redan vid planeringsstadiet bestämma vilka 
aktiviteter man ska ägna sig åt och att biblioteket hamnar mitt i skolan som ett kunskapsnav. 
Då blir det lätt och naturligt för alla att använda biblioteket ofta. Miljön i biblioteket är 
mycket viktig och jag har lagt märke till på vissa platser, att biblioteken, ofta små integrerade 
bibliotek, har fått flytta in i en lokal som egentligen är byggd för annan verksamhet, men som 
man fått överta. Detta blir ofta galet, då man eftersträvar ett så tyst rum som möjligt. Även om 
det är tillåtet att prata och arbeta i biblioteket, kanske det inte ska vara byggt av material som 
ekar och förstorar upp ljudet. Det finns i de flesta skolbibliotek något man kan göra för att 
förbättra miljön och trivseln.
Att det faktiskt finns ett skolbibliotek i skolan är viktigt och inte som för en fjärdedel av 
skoleleverna i Sverige, finns på nära håll, men inte på skolområdet. Att det faktiskt finns ett 
skolbibliotek på skolans område borde finnas med i skollagen, för det borde vara ett krav att 
kunna använda sitt skolbibliotek dagligen. Tillgänglighet är a och o i detta sammanhang, inte 
minst om man vill öka läslusten hos elever med läshinder. Det borde finnas bättre beskrivet i 
skollagen på vilket sätt skolbibliotekarien ska ha en stödjande funktion och ett samarbete med 
skolans pedagoger. Då blir det lättare att mäta kvalité och ge eleverna samma förutsättningar 
oavsett var man bor. I slutänden handlar det om ekonomiska resurser och politiska beslut. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning
Jag ser att fortsatt forskning inom området är både intressant och relevant. För att ytterligare 
hjälpa den allt större grupp av unga med läshinder finns olika tänkbara vägar att gå vidare på. 
Hur ser det ut för de elever som går på högstadiet? Vad kan skolbiblioteket göra för dem? 
Skiljer sig 13-15åringarna åt från 10-12 åringarna? Eller kan man se redan i förskolan vilka 
elever som riskerar att få läshinder när de börjar skolan? Hur kan man förebygga läsproblem 
genom att samarbeta med förskolan? Ligger socioekonomiska orsaker bakom läshinder eller 
är de rent biologiska? Vad kan i så fall göras mer för att förebygga läshinder för de elever som
 lever i utsatta delar av samhället?
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7.3 Kritik av val och reflektion
De problem jag haft under min undersökning har dels varit att jag hade vissa problem med att 
få informanter att ställa upp och att det drog ut på tiden innan alla intervjuer var gjorda. Jag 
skulle kontaktat eventuella informanter tidigare i processen. Hade tiden räckt till, hade jag 
velat intervjua fler personer för att få en bredare bild av de båda skolorna.
Jag hade även vissa problem med att hitta en relevant teori. Jag valde Vygotskij och 
Chambers främst att bygga min teori på. I slutänden tycker jag att jag fick med de viktiga 
aspekter av deras idéer som jag ville framhålla.
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 Sammanfattning

Min undersökning handlar om hur skolbiblioteket kan vara en pedagogisk resurs för elever 
med läshinder. Genom att använda kvalitativa intervjuer har jag fått inblick i hur tre 
skolbibliotekarier och två pedagoger arbetar med läshindrade elever på två olika skolor.
De intervjuade personerna upplever att de har den kunskap som krävs för att arbeta med 
läshindrade elever, men önskar att de hade mer resurser i form av tid och personal för att 
kunna hjälpa eleverna att nå skolans mål ännu bättre. Det kommer hela tiden nya tekniska 
hjälpmedel för elever med läshinder och en viktig del i det pedagogiska arbetet från 
skolbibliotekets sida, är att vara uppdaterad i vilka hjälpmedel som finns och hur de fungerar. 
Det framkommer i min undersökning är hur viktigt det är med samarbete mellan skolbibliotek 
och pedagoger för att kunna ge de läshindrade eleverna läslust och arbeta läsfrämjande. Det är 
viktigt att skolbibliotekarien blir en integrerad del av skolans arbetslag för att till fullo kunna 
utnyttja alla chanser att hjälpa de läshindrade eleverna med informationssökning och att hitta 
rätt läsnivå. Andra viktiga delar som jag ser som mycket viktiga för att hjälpa de läshindrade 
eleverna i sin läsutveckling är att de ges mycket tid och en lugn och stimulerande miljö att 
läsa och lära i.
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Bilaga 1
Intervjufrågor 
Min uppsats handlar om hur skolbiblioteket kan hjälpa elever med läshinder att lättare nå 
skolans mål och hitta fram till en läsglädje de inte har självmant. Jag vill att vi under intervjun 
tänker på elever med läshinder i årskurs 4-6 i den ”vanliga” grundskolan.

Bakgrundsfrågor: 
Hur många barn går på skolan?

Hur stor är personalen?

Personliga frågor:
Hur länge har du jobbat inom ditt yrke? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Frågor om skolbibliotek:
Vad är ett skolbibliotek för dig? 

Hur ser miljön ut i ert skolbibliotek ? 

Hur ser samarbetet ut mellan pedagoger och skolbibliotekarier på din skola? 

Om du skulle förändra det sätt skolbibliotekarie och pedagoger samarbetar på idag, vad skulle 
du ändra på då? 

Frågor om läshinder:
Vad är läshinder för dig? 

Vilken är läsandets roll- varför är det viktigt att läsa? 

Vilken hjälp kan elever med läshinder få på ert skolbibliotek? 

Hur jobbar ni annorlunda med de elever som har läshinder när det gäller informationssökning 
än med de elever som har normal läshastighet? 

Finns det någon speciell pedagogik som du tycker passar bättre än andra att arbeta med när 
det gäller elever med läshinder?

Vad styr sättet ni arbetar på med elever med läshinder? 

Avslutning: Är det något mer du vill tillägga?

Tack för att Ni ställde upp!

Kompletterande frågor i epost:
Vilka speciella behov har elever med läshinder i ämnet svenska?
Säg något om hur ni arbetar med de barn som inte har svenska som modersmål. Det kan ju 
vara ett läshinder att inte riktigt behärska det språket man använder i skolan. Pratar ni 
engelska med dem som kan det? Hur väljer man litteratur till/med dessa barn?
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