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Abstract 
 

 

The purpose of this study was to investigate how special education teachers in Elementary 

school use libraries and how they experience collaboration with the school and public 

librarians and also how the collaboration might be concretized in the library's activities for the 

students. To achieve my purpose I conducted interviews with six special education teachers.  

 

The result from the interviews showed that the students and the teachers use the library for 

many different purposes for example book loans and bringing desire to read but also for social 

training and communication by interacting with the librarians. The result also showed that 

there were no activities in the library that were just for the special need students. A common 

thought among the teachers where when the class doesn’t find anything interesting the 

librarian will because she is the one who knows about the libraries´ materials and has the 

ability to guide the teachers and students through the information load. Some teachers pointed 

out that if the librarians had more knowledge about the special need students’ disabilities the 

library visits could be more effective and collaboration between teacher and the librarian 

could make the visit better.  As a theoretical framework David V. Loertschers teacher 

taxonomy was used. The teachers in the study most of the time were in the beginning and in 

the middle of the taxonomy scale, and never reached higher levels. This means that the 

teachers use and collaborate with the library quite passively.  
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1 Inledning 

För några år sedan när jag jobbade i årskurs 1-3 på en grundsärskola besökte vi det 

närliggande stadsdelsbiblioteket då eleverna inte hade tillgång till ett skolbibliotek. Eleverna 

gick runt i biblioteket och letade bland och tittade i bilderböckerna. Efter en stund reagerade 

jag på att ingen tittade i böckerna på Äppelhyllan som var placerad intill bilderböckerna, där 

det bland annat fanns taktila böcker och bilderböcker med ljud som jag trodde att eleverna 

skulle tycka om. Det visade sig att skolklassen inte visste vad Äppelhyllan var, än mindre vad 

för medier den innehöll. 

Något år senare hade jag verksamhetsförlagd utbildning på samma stadsdelsbibliotek och 

funderade på den tidigare händelsen. Jag undrade om man hade marknadsfört Äppelhyllan för 

den här målgruppen eller om man hade visat hyllan för skolklasserna när de varit på besök 

eller om man på något sätt hade kontaktat grundsärskolan för att se vad de har för mål med 

besöken. De kom ju ändå på regelbundna besök. Det stadsdelsbiblioteket hade gjort var att 

visa god service, finnas tillhands vid frågor och se till så att det fanns böcker på borden som 

eleverna kunde bläddra i direkt när de kom in på biblioteket. 

Den här situationen har jag funderat mycket på och är därför grunden till mitt syfte i denna 

examensuppsats. Eleverna och pedagogerna som jag var med på biblioteket var nöjda med 

biblioteksbesöket. Bibliotekarierna var trevliga, visade god service och klassen kände sig 

välkommen. Utöver bläddrandet i böcker och hemlån så fick eleverna även komma ut på 

äventyr och upptäcka och uppleva kultur. Stadsdelsbiblioteket har således gjort ”ett bra jobb” 

där användarna är nöjda. Men trots att alla är nöjda så finns det ändå medier som passar 

målgruppen som inte kommer dem till användning. Ett samarbete med mer kommunikation 

mellan yrkesgrupperna skulle kunna leda till att eleverna får ta del av ett större utbud av 

bibliotekets verksamhet. 

I den här uppsatsen kommer jag således att undersöka samarbetsformerna mellan 

specialpedagoger och bibliotekarier ur specialpedagogernas perspektiv. Analysen kommer att 

göras genom att yrkesrollernas samarbeten placeras in i nivåer enligt David V. Loertschers 

lärartaxonomi (2000, s. 33). Även pedagogernas syften och elevernas aktiviteter på biblioteket 

undersöks. Genom att göra denna undersökning är mina förväntningar att jag ska kunna se 

vilka samarbetsformer som pågår mellan pedagogerna och bibliotekarierna och vad som kan 

utvecklas för att biblioteksbesöken ska bli så ändamålsenligt som möjligt för eleverna. 
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2 Bakgrund 

I det här avsnittet ges information om grundsärskolan, dess skolformer och pedagogik. Här 

beskrivs även vad som definierar skolbibliotekets uppdrag och varför folkbiblioteket ibland 

används som resurs till skolan. Två samverkansprojekt mellan skolor och bibliotek som har 

utförts i Sverige presenteras samt deras resultat. Avsnittet avslutas med skolbibliotekets plats i 

lagstiftningen.  

 

2.1 Grundsärskolan  

 

Grundsärskolan är en skola för elever som bedöms att inte klara grundskolans kunskapskrav 

på grund av ett begåvningsmässigt funktionshinder, en utvecklingsstörning. Särskolan består 

av två undervisningsformer: grundsärskola och träningskola. I träningsskolan går de elever 

som inte klarar grundsärskola på grund av en mer omfattande utvecklingsstörning (SFS 

2010:800, 11 kap, 3 §). Skolverket (2013) skriver att grundsärskolans utbildning ”ska bidra 

till personlig utveckling, social gemenskap, kunskap och värden och ge god grund för ett 

aktivt deltagande i samhället”. 

 

Utvecklingsstörning innebär att man har kognitiva svårigheter, dessa kan ha uppkommit 

genom hjärnskada eller sjukdom  (Söderman & Nordlund, 2005, s. 42). Ett kognitivt 

funktionshinder innebär att man har problem med minnesfunktion, symbolförståelse och 

språk. Detta innefattar även hur personen uppfattar verkligheten och hur den handskas med 

den exempelvis: ”förstå vad vi vill, ska och behöver göra samt räkna ut hur vi ska bära oss åt” 

(Söderman & Nordlund, s. 21). Den kognitiva förmågan hjälper även till att få ordning i 

tänkandet kring rum, tid, kvalitet, kvantitet samt orsak och verkan. Utvecklingsstörning 

påverkar även personens sätt att tänka och förstå omvärlden och personen kan ha svårt att 

tolka sina känslor och förstå varför den känner så. Utvecklingsstörning delas in i tre nivåer 

grav, måttlig och lindrig utvecklingsstörning (Söderman & Nordlund, s. 43-59).  

 

Personer som har neuropsykiatriska funktionshinder som autism eller aspberger syndrom har 

svårigheter med den sociala samvaron. De personerna har ofta även problem med att reglera 

sin uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspela med andra, inlärning och 

minne, uttrycka sig i tal och skrift samt att kontrollera motoriken (Söderman & Nordlund, 

s.90-91). 

 

Grundsärskolan består av nio årskurser som är obligatoriska. Läroplanen är densamma som 

grundskolans men kursplanerna består av tolv ämnen och är satta efter varje elevs individuella 

behov och förutsättningar. Undervisningen i särskolan ska till största möjliga mån motsvara 

den undervisning som ges i grundskolan (SFS 2010:800, 11 kap, 2 §). Träningsskolans 

kursplan omfattar fem ämnesområden som strävar efter att ge eleven utveckling genom en 

helhetssyn. Ämnesområden är kommunikation, verklighetsuppfattning, motorik, 

vardagskunskaper och estetisk verksamhet. 
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För personer med utvecklingsstörning och eller neuropsykiatrisk diagnos är det i allmänhet 

viktigt med en miljö och ett bemötande som är anpassat till deras funktionshinder.  

Struktur och tydliggörande är viktiga pedagogisa verktyg och hjälper eleven att bli så 

självständig som möjligt. I allmänhet är elever med utvecklingstörning och neuropsykiatriska 

funktionshinder visuellt starka och abstrakta saker kan vara svårare för dem att förstå. Många 

får bättre förståelse när tal kompletteras med bilder eller föremål, om bilder är för abstrakt för 

eleven att förstå. Att använda bilder och föremål ger eleven mer förståelse och därmed 

kontroll över vad som kommer att hända. Upprepning och igenkänning är något som skapar 

förutsägbarhet och därmed ger eleven trygghet i att den har kontroll över olika situationer i 

sitt liv. 

 

2.2 Skolbibliotekets uppdrag 

 

Skolinspektionen är den myndighet som har tillsynsansvar att granska skolor och målet är att 

skolor ska ge god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionens (2015) krav på ett 

skolbibliotek är: 

 

 Att det ska finnas nära, antingen, i skolans lokaler eller tillräckligt nära för att det ska 

kunna användas kontinuerligt.  

 Att beståndet består av både tryckt och digitalt material. Här ska finnas både fack- och 

skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.  

 Att det ska främja språkutveckling och stimulera till läsning genom att vara anpassat 

till elevernas behov. 

 

Det går även att finna information om skolbibliotekets uppdrag i regeringens proposition 

2009/10:165: Den nya skollagen: för kunskap, valfrihet, och trygghet (2010, s. 284). 

Propositionen framhäver att biblioteket ska vara en pedagogisk resurs som verkar för 

elevernas lärande och kunskapsutveckling.  Skolbiblioteket ska även ses som en materiell 

resurs som är en del av skolans läromedel. Beståndet i biblioteket ska vara gemensamt, öppet 

och tillgängligt för alla lärare och elever.  

 

I Kungliga Bibliotekets enkätundersökning Skolbibliotek 2012 (2012b), som kartlagt 

skolbiblioteken i Sverige, konstaterades en variation av arbetsuppgifter för skolbiblioteken av 

skolbibliotekarierna själva. Arbetsuppgifterna som definierades hade fokus mot elever och 

lärare. Exempel på arbetsuppgifter var: läsfrämjande aktiviteter, fjärrlån, insatser för elever 

med lässvårigheter, hjälpa elever och lärare med att hitta rätt medier, undervisning i 

informationssökning och källkritik, handledning i informationskompetens samt planering för 

undervisning  med lärare (Kungliga biblioteket, 2012b, s. 23).  

 

I Unescos skolbiblioteksmanifest (2000, s.15) poängteras samarbetet mellan pedagoger och 

bibliotekarier som viktigt för elevernas lärande. Ett samarbete mellan pedagoger och 

biblioteket leder till att elevernas förmåga att läsa, skriva, lösa problem och utnyttja 

informationsteknik förbättras. 
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Louise Limberg som är professor i Biblioteks- och informationsvetenskap har skrivit mycket 

om skolbiblioteksforskning med fokus på informationskompetens, informationssökning och 

lärande. I Skolbibliotekets pedagogiska roll: En kunskapsöversikt ” (2002, s. 47) skriver hon 

att ”Formuleringar om skolbibliotekens roll i skolornas egna måldokument har betydelse för 

att mejsla ut och tydliggöra bibliotekens funktion, ansvar och uppgifter i skolan och dess 

koppling till skolans hela verksamhet”. En konkret åtgärd på att skolledningen uppmuntrar till 

samarbete mellan lärare och bibliotekarier, och mellan biblioteksverksamheter, är när dem 

skriver in samarbetet i skolans verksamhetsplan. Limberg skriver även att när skolbibliotekets 

verksamhet kopplas till nationella mål ger det skolbiblioteket en mer auktoritär och myndig 

roll (2002, s. 47).  

 

 

2.3 Folkbiblioteket som skolresurs 

 

Folkbibliotekets uppdrag är annorlunda än skolbibliotekets. Folkbiblioteket är öppet för alla 

och ska fungera som kulturförmedlare och mötesplats. Folkbibliotekets ”plikt” mot skolan 

finns inte reglerat i någon lag. Däremot uppmanas det i bibliotekslagen (SFS 2013:801, 14 §) 

att bibliotek inom allmänna biblioteksväsendet kan samverka med varandra: ”I syfte att ge 

alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän 

inom det allmänna biblioteksväsendet samverka”. Många skolor i landet använder sig av eller 

samverkar med folkbiblioteket. Anledningarna kan exempelvis vara av resursskäl eller på 

grund av små skolenheter, och för att man vill skapa en verksamhet med bredare kompe-

tensgrund. Det är vanligt menar Elin Lucassi (2014, s.5) att folkbiblioteken erbjuder 

basverksamhet till skolor i närområdet. Detta kan exempelvis vara bokprat, 

informationssökning, källkritik samt genomgång av bibliotekets resurser. I Skolinspektionens 

(2015) tolkning av styrdokumentens krav på skolbibliotek framgår att skolors användning av 

folkbibliotek inte betyder att dessa skolor kan sägas ha tillgång till skolbibliotek. För att ett 

folkbibliotek ska kunna ses som ett alternativ till ett skolbibliotek måste folkbiblioteket 

anpassa sin verksamhet till skolans mål (Lucassi, 2014, s.6-7). Lucassi (2014, s.8) menar att 

samarbetet mellan folkbibliotek och skola måste formaliseras med tydliga mål och 

ansvarfördelning. 2012 hade endast en fjärdedel av kommunerna i Sverige en biblioteksplan 

som beskriver ett samarbete mellan grundskolan och folkbibliotek (Kungliga biblioteket, 

2012a, s. 23).   

 

2.4 Skollagen och bibliotekslagen 

 

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser inom skolan och här regleras även 

skyldigheter och rättigheter som gäller för eleverna. I skollagen (SFS 2010:800, 2 kap 36 §) 

likväl som i bibliotekslagen (SFS 2013:801, 10 §) är det idag fastställt att alla elever ska ha 

tillgång till ett skolbibliotek. Det var först 1 juli 2011 (Skolinspektionen, s. 5) som 

skolbiblioteket blev inskrivet i skollagen samt att även grundsärskolans och 

gymnasiesärskolans tillgång till ett skolbibliotek skrevs in i skollagen: ”Eleverna i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” (SFS 2010:800, 2 kap, 36 §). 
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Skolbiblioteket likväl som folkbiblioteket hör till det allmänna biblioteksväsendet, vilket 

betyder att det ska bidra till det demokratiska samhällets utveckling. Detta ska göras genom 

att verka för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det allmänna biblioteksväsendet ska 

enligt bibliotekslagen ”främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt” (SFS 2013:801, 2 §). Biblioteket 

ska även enligt bibliotekslagen prioritera personer med funktionsnedsättning ”utifrån deras 

olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del 

av information” (SFS 2013:801, 4 §).  

 

2.5 Tidigare samverkan i projekt 

Det finns några projekt som har pågått i Sverige med mål att integrera särskoleklasser i 

bibliotekens verksamheter. Ett är Spunk-projektet som pågick mellan 2007 och 2009. Det 

involverade över 160 elever i särskolan och träningsskolan samt pedagoger och bibliotekarier 

från både kommunbibliotek och skolbibliotek i Västerbottens län. Projektet drevs av 

länsbiblioteket i Västerbotten. Projektets övergripande syfte var ”att stimulera eleverna till 

läsning och olika former av berättande och skapande, samt visa vuxna i deras närhet hur man 

på olika kreativa sätt kan få tillgång till boken och berättelsen” (Brinkfeldt, 2010, s.4).   

Ett annat projekt är Tänk om 2013 med deltagande  pedagoger, bibliotekarier samt elever i 

grundsärskolan. Tänk om 2013 var ett utvecklingsprojekt inom skolbiblioteksverksamheten i 

Karlskrona kommun. ”Visionen var att göra skolbiblioteket tillgängligt för eleverna genom att 

väcka deras nyfikenhet på litteratur och läsning och bidra till läsupplevelser på lika villkor, 

vilket i förlängningen handlar om att ge dessa elever en ökad delaktighet i det litterära och 

textmässiga utbudet i vårt samhälle” (Holmberg, 2013, s. 2).  

 

Ett tillgängligt skolbibliotek består av kompetent och engagerad personal som kan göra det 

fysiska och digitala utbudet tillgängligt för eleverna (Holmberg, 2013 s. 2). Mål som 

definierades i Spunk-projektet var bland annat att stärka samarbete mellan bibliotek och 

särskola, öka läsandet samt biblioteksbesöken. Målet var även att erbjuda eleverna kulturella 

aktiviteter som de tidigare inte tagit del av ex författarbesök. Tänk om 2013 hade liknande 

mål. Genom att öka samarbetet mellan bibliotekarierna och pedagogerna ville man ge 

eleverna större möjlighet till delaktighet i skolbibliotekets verksamhet. Man ville även utöka 

beståndet för eleverna samt underlätta för dem att använda Ipads och läsplattor. 

 

Verksamheter för att nå målen i Spunk var bland annat: inspirationsväskor och skapande 

tävling där ett tema tilldelades och klassen fick jobba med det hur de ville exempelvis genom 

att skriva, måla, filma, skulptera. De hade även kulturdagar där eleverna fick producera och 

konsumera kultur i olika former. Slutligen hade projektet en websida där eleverna kunde 

tillgängliggöra sina alster samt rekommendera böcker för andra. Verksamheter som fanns för 

eleverna i Tänk om 2013 var bland annat läsfrämjande aktiviteter, utlåning av Ipads, 

förbättring av interiören på biblioteket, öka utbudet av LL böcker samt författarbesök. För 
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skolbibliotekarier och bibliotekspedagoger startades en nätverksgrupp, Skobi-gruppen, för att 

verka för samarbete mellan bibliotek.  

 

Tänk om 2013 resulterade i att fler särskoleelever kände sig delaktiga i skolbibliotekets 

verksamhet och menade att de kände sig mer läsande. Det betyder att när de tittar i 

bibliotekets hyllor så kan de peka på böcker som de har läst och vid författarbesök känner de 

igen författaren och kan säga att de läst författarens böcker. Det finns nu fler böcker som är 

anpassade för eleverna och de digitala hjälpmedlen har blivit mer centrala i biblioteket och 

eleverna samt pedagogerna får hjälp i biblioteket med att ladda ned ljudböcker. Detta har 

kunnat ske för att projektet öppnat upp för en dialog mellan pedagoger och biblioteken. 

Spunk-projektet öppnade dörrarna för fler samarbeten inom kommunerna och olika 

organisationer. För eleverna har inspirationen fått stor plats och läslusten och det egna 

skrivandet ökat (Brinkfeldt, 2010, s.30). 

 

3 Problemformulering 

I situationen som jag beskrev i inledningen fungerade stadsdelsbiblioteket som en extra 

materiell resurs då skolan inte hade tillgång till ett eget skolbibliotek. Detta tar Lucassi (2014) 

upp då det är vanligt att skolor tar hjälp av folkbiblioteken när resurser saknas. Det finns 

samarbeten som pågår mellan skolor och skol- och folkbibliotek och dessa samarbetsformer 

är beroende av hur skol- och biblioteks verksamheter och dess personal vill ha det. 

Samarbetsformerna kan således se olika ut. Då grundsärskoleeleverna är en relativt ny grupp 

som nämns i skollag och bibliotekslag anser jag att de är en viktig användargrupp att 

undersöka i perspektiv av hur de använder biblioteket. Grundsärskolans elever behöver mer 

hjälp än många andra elever för att biblioteket, dess medier och verksamheter ska bli 

tillgängliga för dem. Många elever behöver anpassade medier som lättlästa, tal- och taktila 

böcker. Eleverna kan även ha särskilda behov som rör hur de klarar av att hantera en social 

miljö. Frågan är hur bibliotekarien använder sin kunskap och kompetens för att tillgängliggöra 

bibliotekets resurser för den här användargruppen? Jag vill få en bild av hur specialpedagoger 

och bibliotekarier arbetar tillsammans med denna grupp för att hjälpa dem med 

undervisningens måluppfyllelse och läsfrämjande aktiviteter i biblioteket. Kartläggningen 

(Kungliga biblioteket, 2012b, s.4) av skolbiblioteken i fråga om förekomst och bemanning 

visade att en av sex elever i grundskolan i Sverige saknade tillgång till ett skolbibliotek och 

hälften saknade tillgång till ett bemannat skolbibliotek. I den tätort i mellersta Sverige som 

den här undersökningen har gjorts finns nio grundsärskolor. Åtta av dem hade besvarat 

enkätundersökningen. Tre av skolorna svarade att de inte hade tillgång till ett skolbibliotek. 

Fem hade svarat att de har tillgång till ett skolbibliotek. Fyra skolor hade biblioteket i skolans 

lokaler och ett var integrerat med ett stadsdelsbibliotek. Bemanningen på skolbiblioteken 

inhysta i skolorna var på 40, 10, 1,5 och 1 timmar i veckan. Med liten bemanning och få 

öppettider vill jag se hur specialpedagogerna och bibliotekspersonalen arbetar med 

bibliotekets resurser i undervisningen efter de mål som regering, skolinspektion och lokala 

styrdokument har satt upp. 

  



 

9 
 

4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna i grundsärskolan samarbetar med 

bibliotekarier vid närliggande skol- eller stadsdelsbibliotek och hur det konkretiseras i 

bibliotekets verksamhet och i aktiviteter för eleverna. Fokus i undersökningen ligger på 

samarbetsformerna mellan yrkesgrupperna men jag undersöker även hur bibliotekens uppdrag 

kan kopplas till eleverna och specialpedagogernas aktiviteter på biblioteket. 

 

4.1Frågeställningar 

 

 Vilka verksamheter och aktiviteter anpassat för eleverna pågår i biblioteket?  

 Vilka syften har specialpedagogerna med elevernas biblioteksbesök?  

 Hur ser samarbetsformerna ut mellan biblioteket och specialpedagogerna? 

 

4.2 Avgränsningar 

Jag har endast undersökt ett perspektiv av samarbetet, specialpedagogernas, och inte 

bibliotekariernas, skolledningens eller elevernas perspektiv. Detta beror på att det inte finns 

utrymmer i uppsatsen att undersöka fler perspektiv. Jag har inte heller undersökt hur 

samarbetena kan ha förändrats över tid utan det är vad specialpedagogerna upplever idag som 

har undersökts. Grundsärskolor kopplade till friskolor har inte undersökts utan jag har endast 

kontaktat kommunala skolor i samma kommun. Då eleverna i grundsärskolan har ett stort 

varierat utbud av speciella behov så finns det inte utrymme att i detalj gå in på deras 

problematik. Jag har därför valt att beskriva funktionshindren och behoven mer generellt. 



 

10 
 

5 Tidigare forskning 

Då forskning inom ämnet grundsärskolan och specialpedagoger i samarbete med 

skolbiblioteket och skolbibliotekarierna är ovanlig har jag valt att fokusera på ett bredare 

perspektiv och har även sökt efter samarbete mellan pedagoger och bibliotek. Jag kommer 

även att i det här avsnittet att presentera studier som genomförts inom ämnet pedagogik. Jag 

valde att ta fasta på att samarbete kan ses ur många perspektiv. De flesta sökningar har skett i 

LISTA och ERIC som är ämnesdatabaser för Biblioteks- och informationsvetenskap samt 

pedagogik. Även Onesearch har använts för att lokalisera redan kända titlar och Google 

Scholar för mer övergripande och generella sökningar.  

 

Limbergs forskning kring samarbete och vilka pedagogiska roller det får för biblioteket och 

bibliotekarierna är intressant för min undersökning. Limberg (2002) har bland annat i 

forskningen undersökt hur elever, pedagoger, bibliotekarier samt skolledning ser på 

bibliotekariens pedagogiska roll. Resultatet visade att bibliotekarien ses främst som en 

informationsexpert och litteraturkännare. Bibliotekarien själv ser även sin roll som 

undervisare då hon ägnar mycket tid åt undervisning och handledning i informationssökning, 

denna roll är dock något som elever, lärare och skolledning inte har påpekat (Limberg, 2002, 

s. 51-52). I en annan undersökning (Heeks, 1994, s. 29) som Limberg tar upp i översikten 

beskrevs bibliotekariens roll som materialförsörjare samt en person som de andra kan få hjälp 

av i biblioteket.  

 

Lena Folkesson (2007) skriver om relationer och samarbete mellan lärare och bibliotekarier. 

Hon menar att  deras olika yrkestraditioner och kulturer är viktiga för hur de ser på varandras 

yrkesroller och biblioteket som ett lärohjälpmedel till skolan. Lärarnas individuella syn på 

biblioteket kan ge eleverna olika tillgång till biblioteket. Bland lärarna som medverkade i 

projektet beskrivs deras relation till biblioteket som bland annat: ett rum att hämta referenser, 

ett rum för upplevelser genom olika media, eller ett rum för att söka fakta och inhämta 

kunskap med hjälp av materiella resurser samt med hjälp från både lärare och bibliotekarier 

(Folkesson, 2007, s. 79). 

 

I projektet IDOL (2006) har Limberg och Folkesson undersökt samarbetet mellan lärare och 

bibliotekarier i informationskompetens ur ett undervisningsperspektiv. Deras slutsats kring 

samarbetet är att en effektiv undervisning i informationskompetens är beroende av att 

pedagoger och bibliotekarier har förståelse för att de som två professioner är effektivare 

undervisare än om de vore ensamma. Pedagogerna och bibliotekarierna behöver ett aktivare 

samarbete där de sätter elevernas lärande i fokus och använder båda yrkesgruppernas 

kompetenser för att skapa nya förutsättningar i undervisningen i informationskompetens. 

 

I Skolbibliotekets roll i förändrade landskap (2013) diskuterar Anna Lundh och Limberg 

skolbibliotekets förändrade pedagogiska roller under tid. Politiskt har skolbiblioteket skrivits 

in i skollagen och har därmed fått en starkare grund i skolpolitiken. Pedagogiskt har 

undersökande arbetssätt där eleverna får arbeta mer självständigt för att bilda kunskap i skolan 

blivit mer vanliga jämfört med traditionell informationsöverföring. Samtidigt har den stora 
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tekniska utvecklingen och globala tillgången till information med databaser och söktjänster 

blivit viktiga informationsresurser. Limberg och Lundh skriver att det har gett biblioteket ett 

större ansvar för att bidra till elevernas kunskapssökande 

 

Farmer (2009) identifierar faktorer för ett effektivt samarbetet mellan skolbibliotekarier och 

specialpedagoger i sin undersökning. Slutsatsen är att skolbiblioteket och specialpedagogerna, 

som alla är experter på sina områden måste dela sin kunskap med varandra för att effektivast 

hitta rätt resurser och verksamheter för elevernas behov. Fyra kategorier identifieras i artikeln 

som viktiga för bibliotekets tillgänglighet för eleverna: lagar och styrdokument, fysiska 

tillgängligheten, riktade medier samt kompetent  personal.  

 

Perrault (2011) undersöker hur bibliotekarier och specialpedagoger arbetar med 

informationssökande praxis och interaktion i sitt stödjande för särskoleelevers undervisning. 

Hon definierade tre punkter som båda yrkesgrupperna tog upp. För det första definierades 

brist på kunskap om olika funktionshinder och hålla den kunskapsbasen aktuell. Det andra var 

brist på rätt resurser och slutligen definierades att problemet med att veta vilka pedagogiska 

förhållningssätt som ska användas med eleverna. Båda yrkesrollerna såg behovet i att ha nära 

samarbete med den andra för att kunna fokusera på elevernas lärande. 

  

Montiel-Overalls (2005) beskriver olika typer av samarbete mellan bibliotekarier och lärare 

och definierar samarbetet som en process i vilket två eller fler jobbar tillsammans för att öka 

elevernas lärande. Hon ställer upp fyra modeller för samarbete mellan yrkesrollerna. 

Modellerna är Coordination, Cooperation/Partnerships, Integrated Instruction samt Integrated 

Curriculum. Modellerna beskriver ett perspektiv på samarbete som går från ytligt samarbete 

till djupt samarbete där det krävs att även skolledningen engagerar sig. 

 

Montiel-Overalls teori är en utveckling av Loertschers (2000) taxonomi. Han har beskrivit 

taxonomier som värderar hur delaktiga bibliotekarier, lärare, elever och skolledning är i 

samarbete med varandra. Loertscher lärartaxonomi är den jag använder i mitt teoretiska 

ramverk och kommer därför att beskrivas mer i teoridelen.  

 

Det finns en del nyare studentuppsatser som undersöker ämnet. Djurström (2015) undersökte i 

sin masteruppsats pedagogers och lärares samarbete och hennes resultat visade att det inte 

pågick några djupare samarbeten mellan pedagoger och bibliotekarier bland hennes 

informanter. Hinder som definierades för djupare samarbeten var bland annat att tiden inte 

räckte till.  

 

En annan uppsats (Johansson, 2014) har undersökt grundsärskolans användning av läsplattor i 

undervisningen. Resultatet visade att läsplattor ökar och breddar elevernas kommunikativa 

förmåga genom att eleverna blir mer delaktiga i undervisningen genom att den mer tydligt 

kunde visa vad den ville och kunde. Resultatet visade  även att pedagogerna omvärderade 

elevernas kunskapsförmågor och  förväntningarna på eleverna och därmed lade 

undervisningen på en högre nivå. 

 



 

12 
 

I uppsatsen Vi får inte skaffa internet (Backlund & Lundström, 2011) undersöker 

uppsatsförfattarna hur informationsvanorna ser ut hos sex personer med mild 

utveckligsstörning. Resultatet visade att vid många tillfällen behövde personerna hjälp av 

någon annan för att informationen skulle bli tillgänglig. Många av informanterna ville kunna 

använda internet självständigt och mycket mer än vad de gör idag.  
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6 Teori  

I det här avsnittet tar jag upp den teori jag ska utgå ifrån i analysdelen. Jag beskriver 

Loertschers lärartaxonomi samt hans teori om bibliotekets grundstenar. Avsnittet avslutas 

med att jag beskriver de analysverktyg som har använts. 

6.1 Lärarens taxonomi  

David V. Loertscher är en amerikansk professor i bibliotek- och informationsvetenskap och är 

en bibliotekarie som har skrivit mycket litteratur om skolbiblioteket. I sin bok Taxonomies of 

school library media program (2000) beskriver han hur samarbetet med biblioteket kan te sig 

och hur det kan placeras i nivåer i en taxonomi. Loertscher har beskrivit bibliotekets 

samarbete i taxonomier ur fyra perspektiv elevernas, lärarnas, bibliotekariernas och 

skolledningens. Perspektiven utgår från hur de samarbetar med skolbiblioteket medan 

bibliotekarieperspektivet handlar om samarbete med de andra perspektiven samt att få 

bibliotekets grundstenar att fungera (Loertscher, 2002, s. 17). Jag har fokuserat på lärarens 

taxonomi i den här undersökningen för att jag vill se hur specialpedagogerna använder 

biblioteket samt hur de upplever samarbetet med bibliotekarierna. Lärarens taxonomi har åtta 

nivåer där lärarens samarbete med biblioteket beskrivs från ett passivt till ett mer aktivt 

samarbete. Nivåerna är inte hierarkiska utan läraren kan hoppa mellan nivåerna under ett 

läsår. Loertscher menar att det bästa för undervisningen är när en lärare varit på alla nivåer 

under ett läsår. 

Loertschers taxonomier översattes till svenska 1987 av Limberg, en översättning som även 

Birgit Kühne använde i sin avhandling (1993). Även Monica Nilsson (1998) har översatt 

Loertschers taxonomi. Då nivåerna från de svenska översättningarna skiljer sig från 

Loertschers utgåva från 2000 har jag valt att följa Loertschers taxonomi men ta hjälp av de 

svenska översättningarna när jag gjorde min översättning för att få en så korrekt översättning 

som möjligt. Det som skiljer beskrivningarna åt är hur de har placerat nivåerna samt att 

Loertscher i sin nyutgåva nämner IKT och det gör inte Limberg eller Nilsson. När jag tog 

hjälp från de svenska översättningarna läste jag först noga igenom Loertschers begrepp och 

nivåbeskrivningar för att sedan hitta motsvarande begrepp och beskrivningar i 

översättningarna av Limberg och Nilsson.  

  

Nivå 1 Undervisning utan hjälp från biblioteket 

Läraren använder inte bibliotekets resurser (rummet, material, aktiviteter eller personal) i 

undervisningen utan läraren håller sig enbart till läromedel samt eventuell samling av böcker 

och artiklar som den samlat på sig. Även tekniska instruktioner kan ske genom klassrummet 

då enbart behörighet till ett nätverk behövs. Av olika anledningar känner sig många lärare 

manade att endast använda klassrummet som sin källa för resurser. Det kan exempelvis bero 

på att de känner trygghet i de läromedelspaket som köps in då här finns allt från lärobok till 

åtkomst för websidor på nätet.  
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Nivå 2 Undervisning med kompletterande resurser från biblioteket 

När läraren behöver komplettera sitt undervisningsmaterial söker den det på skol- och 

folkbiblioteken eller i andra källor. I det här skedet är läraren en självständig låntagare det vill 

säga den vet vad den söker. Ibland kan läraren behöva hjälp av bibliotekarien med att hitta 

materialet. 

 

Nivå 3 Biblioteket som idéresurs för undervisningen 

Läraren känner tillit till bibliotekariens kompetenser och tar gärna emot tips och ideér som 

bibliotekarien kommer med. Dessa tips kan bestå av nytt material, aktiviteter att använda sig 

av eller annan träning i media och teknik som är till hjälp för undervisningen. Dessa spontana 

samtal mellan lärare och bibliotekarie kan ske lite överallt där dem träffas, exempelvis i 

personalrummet eller matsalen. Ibland är det läraren själv som söker upp bibliotekarien när 

den behöver hjälp med något specifikt för undervisningen. 

 

Nivå 4 Biblioteket får berika undervisningen 

Läraren använder bibliotekets resurser för att komplettera och berika undervisningen. 

Aktiviteterna är inte viktiga för just undervisningen men ses som centrala faktorer för 

kunskapsbildning. Detta kan exempelvis vara bibliotekskunskap eller bokprat.  

 

Nivå 5 Biblioteket hjälper läraren 

Läraren har börjat att interagera bibliotekets resurser i undervisningen snarare än att använda 

dem som extraresurs. På den här nivån planerar lärare och bibliotekarien tillsammans genom 

att pratar om lärarens mål för kursen och planera för aktiviteter på biblioteket för eleverna. 

Om bibliotekarien är medveten om uppgiftens syfte så kan de mer effektivt handleda eleverna 

med rätt aktiviteter för att de ska kunna uppnå lärarens mål. 

 

Nivå 6 Läraren och bibliotekarien hjälper varandra 

Läraren och bibliotekarien arbetar tillsammans för att hitta effektiva undervisningsstrategier 

och lärande upplevelser som ska öka elevernas kunskapsbildning. Detta sker exempelvis i att 

de testar nya idéer och aktiviteter men även låter nya tekniker komma in i undervisningen. På 

den här nivån krävs planering långt innan utövande samt att lärare och bibliotekarie är villiga 

att lyssn på och utöva varandras déer. 

  

Nivå 7 Lärare och bibliotekarie samarbetar 

Läraren och bibliotekarien har i den här nivån blivit ett team. I sitt samarbete analyserar de 

elevernas förmåga, går igenom arbetsformerna, genomför arbetet och utvärderar tillsammans. 

Deras samarbete är en naturlig del av deras arbete. 

 

Nivå 8 Lärare och bibliotekarie samarbetar med läroplanen som mål 

Lärare och bibliotekare arbetar tillsammans vid utvecklande utav kurs och arbetsplaner, för att 

se vilken inverkan det har på bibliotekets resurser kan det behöva ske förändringar. 

Exempelvis gäller det inköp av medier, då de kollar vilken information som behöver köpas in 

och vad som redan finns i beståndet. Det är viktigt att bibliotekarien får reda på förändringrar 

i ämnena i ett tidigt skede då den måste kunna komplettera beståndet i biblioteket. 
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6.2 Skolbibliotekets grundstenar 

 

Loertschers (2000) skolbiblioteksmodell beskriver dess uppbyggnad som en resurs för att ge 

effektivast stöd i undervisningen för elever och lärare. Modellen bygger på tre grundstenar 

som är infrastruktur, service och bibliotekets fyra huvuduppgifter som är samarbete, läsning, 

lärande via IKT (informationsteknik) och informationskompetens. Infrastrukturens uppgift är 

att tillgodose elever och lärare med aktuellt material men även att vara fysiskt tillgängligt 

under hela skoldagen samt hemifrån genom digitala verktyg (Loertscher, 2000, s. 11). I 

infrastrukturen ingår även all rekvisita i biblioteket såsom bord och stolar, datorer samt 

nätverk. 

 

Den andra grundstenen, servicen, ska fokusera på att ge hjälp till lärare och elever. Detta ska 

kunna ske både individuellt och i grupp. Servicen kan bestå i att hjälpa eleverna att hitta 

information och samla material samt att ge pedagogerna stöd vid undervisning. Loertscher 

menar även att skolbiblioteket behöver anpassas till alla elever och för elever med 

funktionshinder behövs det köpas in särskild anpassade medier (2000, s. 158). 

 

Den tredje grundstenen är bibliotekets fyra huvuduppgifter: samarbete, läsning, lärande via 

IKT och informationskompetens. Dessa fyra uppgifter ska kunna bidra till att elevernas 

studieresultat höjs. Därmed är samarbete och planering essentiellt då det endast är då som 

bibliotekarien kan lära sig och förstå elevernas individuella behov och lärarnas 

undervisningsteknik och ge den effektivaste servicen (Loertscher, 2000, s. 69). Läsning är 

traditionellt förknippat med biblioteket. Bibliotekarien har en viktig roll i att utveckla 

varierande sätt genom att erbjuda böcker och aktiviteter som främjar läsning. Loertscher 

poängterar att det är viktigt att det inte endast är bibliotekarien som jobbar med detta utan 

även att lärare och skolledningen är med (2000, s. 127). Lärande genon IKT är den tredje 

huvuduppgiften och den sker effektivast direkt när problem uppstår i biblioteket och eleven 

ber om hjälp (Loertscher, 2000, s. 136). Den sista uppgiften är informationskompetens och 

bibliotekariens roll där är att handleda eleven i att få färdigheter som gör att den kan 

lokalisera, förstå och använda information samt att lösa problem och mätta sin nyfikenhet 

(Loertscher, 2000, s. 157). Det är färdigheter som gör eleven självständig och som den har 

nytta av hela livet. 

 

6.3 Analysverktyg 

 

I min analys kommer jag att använda lärarens taxonomi samt Loertscher grundstenar som 

analysverktyg. Taxonomi är en värderingsskala där man lätt kan placera in aktiviteter i nivåer. 

Jag kommer att titta på hur specialpedagogerna beskriver situationer och samarbetet  med 

biblioteket för att kunna placera dem i nivåer i Loertschers taxonomi. Jag undersöker även hur 

pedagogerna använder sig av bibliotekets fyra huvuduppgifter som är samarbete, läsning, 

lärande via IKT och informationskompetens.   



 

16 
 

7 Metod 

 
I det här avsnittet följer en beskrivning av den metod jag valt att använda för min 

undersökning samt genomförande av den. Metodavsnittet avslutas med en presentation av 

analysmetoden. 

 

7.1 Val av metod 

 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann har skrivit boken Den kvalitativa forskningsintervjun 

(2010). Kvale var professor i pedagogisk psykologi och Brinkmann är professor med särskild 

inriktning mot psykologi och kvalitativ metod. Metoden som jag valde att använda när jag 

genomförde min undersökning var kvalitativa intervjuer. Styrkan i kvalitativa intervjuer ligger 

i att de låter intervjupersonen få berätta sin berättelse och sin upplevelse. Intervjuaren har 

chansen att gå intervjupersonen in på djupet och få mer detaljerade berättelser (Kvale & 

Brinkmann, 2010, s. 291). Med öppna frågor får pedagogerna utveckla och klargöra sina svar 

och jag kan ställa följdfrågor för att få mer detaljerade svar. Kvalitativa intervjuer ger mig 

större frihet till tolkning och jag kan i min analys senare beskriva pedagogernas berättelser 

och tolka den till mitt teoretiska ramverk. Kvale menar att det är en konst att lära sig göra bra 

intervjuer och det är något som man får genom erfarenhet (2010, s. 33).  

 

7.2 Urval av respondenter 

Jag har intervjuat sex specialpedagoger från fem olika grundskolor. Specialpedagogerna 

representerar både låg, mellan och högstadiet. Fyra specialpedagoger var från låg- och 

mellanstadiet och två specialpedagoger var från högstadiet. De kommer även från olika 

former av särskolan, både särskoleklass från grundskolan och egen grundsärskola samt 

specialklass (RH, rörelsehindrad) i en grundskola. Alla skolorna har tillgång till olika typer av 

biblioteksverksamheter, vilket jag tycker är bra då det visar hur skolbiblioteksverksamheten 

ser ut idag i skolorna. Jag valde att undersöka denna målgrupp då jag tycker att det är en 

viktig användargrupp på biblioteken men även för att det är en relativt ny grupp som fått plats 

i skollagen då kravet på tillgång på skolbibliotek för grundsärskolan tillkom 2011. Detta är en 

grupp vars tankar och ideer som användare är vikigt att bibliotekarier tar till sig. Detta är 

också en grupp vars upplevelser på biblioteket kan vara svåra att tolka för personer som inte 

känner dem och många gånger är eleverna beroende av personal som hjälper dem i nya och 

okända miljöer.  

Min första kontakt med respondenterna var vid en mailförfrågan till respektive grundskolas 

och grundsärskolas rektor för kontaktuppgifter till specialpedagoger samt information om 

skolans bibliotek. Jag hittade även information, dock olika mycket, om skolans bibliotek på 

respektive skolas webbsida. Jag fick svar på sex av dessa mail och det var även dessa som jag 

valde att söka vidare kontakt med för intervju med specialpedagogerna.  
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7.3 Genomförande av intervju 

En intervjuguide arbetades fram genom att jag först skrev egna frågor och sedan hämtade 

inspiration till fler intervjufrågor från andra uppsatser (Milosavljevic’& Olsson, 2007. 

Djurström, 2015) som handlade om samarbete mellan lärare och bibliotek. Intervjuguiden är 

uppdelad i fyra delar; bakgrund, tillgänglighet, verksamheter och samarbete. Varje del börjar 

med en öppen fråga för att få specialpedagogen att berätta sin erfarenhet och upplevelse. 

Sedan blir frågorna mer snäva då jag ville gå djupare in på frågan och få fler detaljer. Ibland 

har jag hoppat över vissa följdfrågor då pedagogen redan svarat på det i sitt eget berättande. 

 

Intervjuerna genomfördes i fem fall på respektive skola och en intervju hölls på 

stadsbiblioteket på respondentens förfrågan. Denna respondent var även den enda som vid 

förfrågan om intervju svarade att hon inte visste om hon hade så mycket information att delge 

då enbart en av hennes fem elever gick till biblioteket. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 min. 

Alla intervjuer har spelats in på en Iphone och sedan transkriberats. Respondenterna har blivit 

informerade om att informationen endast är till för mig och kommer att sparas så länge den 

behövs för den här uppsatsen, sedan kommer den att raderas. Vid intervjuns start började jag 

att berätta om syftet med intervjun och uppsatsen. Jag berättade även om min erfarenhet inom 

målgruppen. Det som är positivt med att jag har erfarenhet med att ha jobbat med människor 

med utvecklingsstörning och neurospykiatriska funktionshinder är att jag har en förförståelse 

för elevernas handikapp. Därmed kan respondenterna känna mer trygghet med mig och svara 

mer ingående på frågor än de hade gjort om intervjuaren inte hade haft någon erfarenhet. 

Likaså kan respondenterna känna att de inte behöver förklara allt utan jag förstår ändå, vilket 

skulle kunna betyda att jag drar fel slutsatser. Detta har jag försökt att åtgärda och vara noga 

med under intervjuerna att respondenten får tala färdigt och förklara det den menar. 

 

7.4 Metodanalys 

När jag gjorde analysen så använde jag mig av Loertschers lärartaxonomi samt hans teori om 

skolbibliotekets uppbyggnad, det vill säga de tre grundstenarna, som teoretisk ramverk. Jag 

läste noga igenom varje intervju för sig och tittade på vad respondenterna svarat och sedan 

klippte jag ur de intressanta delarna för analysen och resonerade sedan var jag tycker att 

samarbetet passar in i värderingsskalan. Jag klistrade sedan in dem i ett word dokument under 

respektive kategori. Jag använde mig av word då jag tycker det är ett lätt program att flytta 

text mellan dokument. 
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8 Resultat 

Resultatet som beskrivs i det här avsnittet kommer från den empiriska undersökningen och 

har delats upp i sex teman som var återkommande under intervjuerna. Dessa teman är: syfte, 

fysisk tillgänglighet, tillgänglighet genom personal, hinder för biblioteksbesök, samarbete 

samt utvecklande av samarbete. Totalt gjordes intervjuer med sex specialpedagoger som här 

nedan presenteras. Pedagogerna har tilldelats fiktiva namn. 

8.1 Presentationer 

Anna Andersson  

Anna jobbar i en lågstadieklass på en grundsärskola för barn med autism och 

utvecklinsstörning i olika grad. Hon har fem elever i klassen. Hon har jobbat som 

elevassistent på skolan sen 2005 men sen 2013 är hon utbildad specialpedagog och jobbar 

som klasslärare i en klass. Skolan har inget eget bibliotek men de har tillgång till en 

närliggande grundskolas obemannade skolbibliotek samt så använder de ett närliggande 

stadsdelsbibliotek. Struktur och tydliggörande med bilder är en viktig pedagogik för eleverna i 

hennes klass. 

 

Berith Bohlin 

Berith är lärare för en högstadieklass på tio elever. Hon jobbar som klasslärare och har två 

assistenter till hjälp. Hennes utbildning är lärarutbildning i grunden. Hon har jobbat med 

särskoleklasser sedan 7 år tillbaka. Eleverna i hennes klass har lindrig utvecklingstörning  

samt autism. Nio av eleverna går efter särskolans läroplan, individuellt anpassade efter deras 

förmågor. En elev går efter träningsskolans läroplan. I skolan finns ett skolbibliotek som är 

bemannat 20 tim i veckan och i samma byggnad finns även ett stadsdelsbibliotek. 

 

Carina Carlsson 

Carina är elevassistent i en RH (rörelsehindrad) klass på en grundskola årskurs 1-5. Hon har 

jobbat i klassen i ett år och är utbildad undersköterska och barnskötare. Klassen som hon 

jobbar i består idag av sex elever. Eleverna har rörelsehinder samt utvecklingstörning. De har 

alla individuella kursplaner som utgår från grundskolan, grundsärskolan eller träningsskolans 

läroplan. I skolan finns ett obemannat skolbibliotek och i närheten finns ett stadsdelsbibliotek. 

Carina är biblioteksansvarig i klassen och är den som sköter alla aktiviteter som involverar 

biblioteket. 

 

Disa Davidsson 

Disa jobbar i en skola för elever med autism och utvecklinsstörning. Elevernas 

utvecklingsstörning är måttlig till grav. Hon har jobbat där i 23 år och är utbildad 

specialpedagog. I hennes klass finns fem elever och hon har tre assistenter till hjälp. Två av 

eleverna har knapphändigt tal medan de andra tre mest har ljud och läten för att kommunicera. 

De har inget skolbibliotek men dem har tillgång till en närliggande grundskolas obemannade 

skolbibliotek samt så använder dem ett närliggande stadsdelsbibliotek. Struktur och 

tydliggörande med bilder är en viktig pedagogik för eleverna i hennes klass. 
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Eva Eriksson  

Eva har jobbat inom specialpedagogiken i 16 år. Först som assistent men har varit lärare sen 

13 år. Hon jobbar nu i en klass med fyra elever i mellanstadiet. Eleverna har lindrig till 

måttlig utvecklingstörning och några har även tilläggshandiapp som autism och 

hörselnedsättningar. Eleverna läser efter grundsärskolans och träningsskolans läroplaner. På 

skolan finns ett skolbibliotek som är obemannat, men det finns en biblioteksansvarig. Det är 

läraren som hjälper eleverna i biblioteket. Eva använder sagan mycket i sin undervisning och 

då läser hon sagan som högläsning, låter eleverna få läsa sagan själv och de spelar även in 

filmer av sagor och gör en del av rekvisitan själv. Klassen får in mycket lärande i att använda 

sagan som ett pedagogisk verktyg. 

 

Frida Fransson  

Frida har jobbat som specialpedagog i 15 år. Hon jobbar nu i en högstadieklass med elva 

elever med lindrig utvecklingstörning. I klassen finns även två elevassistenter. Alla eleverna 

går efter grundsärskolans läroplan. Deras läsförmåga skiljer sig allt från att inte ha knäckt 

läskoden till att en elev läser nästintill vuxenböcker. Skolan har ett skolbibliotek med en 

biblioteksansvarig men klassen använder främst stadsdelsbiblioteket som ligger i närområdet.  

 

8.2 Syfte 

 

Syftena med besöken varierade mellan klasserna, men återkommande syften hos alla 

pedagogerna var att ge eleverna tillgång till böckerna genom att utveckla och öka läslust hos 

dem, hitta och låna böcker samt att lära eleverna att biblioteket är en mötesplats där alla är 

välkomna. Eva som jobbar i en mellanstadieklass menar att hon vill att eleverna ska få grepp 

om biblioteket som kultur och att det här finns mycket att läsa och lära samt att det finns 

någonting för alla. Disa är av samma mening ”lär sig eleverna hur det går till på biblioteket 

och förstår möjligheterna så kan de ha glädje av det livet ut” menar hon. I klasserna varierar 

läskunnigheten allt från de som läser nästintill flytande till de som är lässvaga. Frida påpekar 

att många elever kan tycka att det är jobbigt att läsa ”eftersom de flesta inte har flytet i sin 

läsning och då önskar man ju att de hittar de här böckerna som man känner är spännande och 

vill fortsätta att läsa”. 

 

Andra syften som definierades var att ge eleverna miljöombyte, använda biblioteket som 

läserum samt att eleverna ska få social övning det vill säga öva på hur man gör i sociala 

sammanhang och på biblioteket. På träningsskolan där Anna och Disa jobbar med elever med 

autism var biblioteksbesöket även ett sätt att få öva på kommunikation genom att interagera 

med bibliotekarien, detta sker exempelvis när eleverna söker kontakt med bibliotekarien för 

att få hjälp. När eleverna kontaktar bibliotekarien är det ett sätt för dem att öva på sin 

självständighet säger Anna. Disa säger även att när eleverna kan bläddra i böcker och hitta 

något som de tycker är roligt och intressant är det ett sätt att hitta ett fritidsintresse. 
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8.3 Fysisk tillgänglighet 

 

Tillgängligheten definierar två saker. Det första är den fysiska miljön och det andra är elevens 

tillgänglighet till informationen. Skolinspektionen (2015) menar att skolans läge är viktigt för 

elevernas tillgång till biblioteket men även att här ska finnas tryckta och digitala resurser. 

Detta påpekar även Loertscher (2000, s. 11) i sin skolbiblioteksmodell. Infrastrukturen står för 

närhet, öppettider och resurserna i biblioteket. Av sex klasser var det tre, där Berith, Eva och 

Frida undervisade, som hade ett skolbibliotek. De två förstnämnda är bemannade med 

biblioteksansvariga medan skolbiblioteket på Evas skola är obemannat. Alla klasserna 

förutom Evas klass använde stadsdelsbiblioteket kontinuerligt. Alla pedagogerna säger att 

biblioteket som de använder ligger fysisk nära och är lättillgängligt för eleverna att gå till. I de 

flesta klasserna skulle eleverna kunna gå själva, men i några fall är de för unga eller har för 

gravt funktionshinder och behöver därför en personal med sig. Endast en pedagog påpekar att 

öppettiderna gör det svårt att använda biblioteket alla dagar.  

  

Biblioteket som fysisk rum är attraktivt och tillgängligt för eleverna menar pedagogerna. Att 

miljön inte förändras så ofta är bra då eleverna kommer ihåg var de brukar vara och leta 

böcker. Detta är speciellt bra för klasserna som jobbar mycket med struktur då eleverna har 

kontroll över situationen. Anna tycker att barnhörnan fungerar bra för hennes klass och de 

använder den mycket: ”vi brukar sitta där med barnen i barnhörnan och läsa böcker. I barnens 

perspektiv tycker jag det är tydligt just var man söker barnböckerna”. Eva menar att böckerna 

är tillgängliga för eleverna speciellt när de står på snurror och ligger i boklådor för då blir det 

enkelt för eleverna att titta och leta bland böckerna. Berith påpekar även att när böckerna i 

biblioteket är uppdelade i kategorier som exempelvis lättläst och skräck gör det lätt för 

eleverna att hitta. 

 

Carina som jobbar i en klass där många av eleverna använder hjälpmedel för att ta sig fram 

(exempelvis rullstol, rullator) tycker inte att biblioteket är så lättillgängligt för eleverna: ”De 

flesta eleverna sitt ju i rullstol och då är en del böcker för högt upp så nån måste hjälpa dem 

att ta ned böckerna. Barnen kan inte heller läsa och väljer däför böcker efter hur framsidan ser 

ut och den ser de inte för nästan alla böcker står i bokhyllor med ryggarna utåt. De tittar även i 

boklådorna som är bra då det är lätt att se bilderna som är det som barnen tilltalas av”. Dessa 

elever kan även ha svårt att röra sig, böja på benen, hålla balansen eller sträcka på sig att det 

kan bli svårt när de ska nå böcker som är högt upp eller långt ned på hyllorna. Detta 

funktionshinder gör att personal alltid måste vara med och hjälpa dem. Disa håller med om att 

det blir svårt för eleverna att hitta de böckerna som står på hyllorna, då eleverna inte kan se 

framsidan. Carina saknar även en soffa i barnhörnan där hela klassen kan sitta tillsammans 

och läsa medan de är i biblioteket men också för att göra besöket mer mysigt så att det inte 

bara blir att de går dit och lånar och sen går hem igen. Trots att det finns förbättringar att göra 

för att anpassa biblioteket till eleverna så har ingen av pedagogerna försökt att förändra miljön 

på biblioteket. 
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8.4 Tillgänglighet genom personal 

 

Tillgång till informationen på biblioteket kopplar Kungliga biblioteket till 

skolbibliotekspersonalen som har till uppdrag att leda, inspirera, föreslå och visa eleverna till 

innehållet i skolbiblioteket (2012, s. 10). Bibliotekarierna ska kunna hitta nivå- och 

åldersanpassade medier som eleverna finner intressanta för att göra bibliotekets utbud 

tillgängligt för eleverna. Alla pedagoger som träffar bibliotekarier anser att de får den hjälp 

och service de och klassen ber om. Böcker som de inte hittar själva kan bli tillgängliga när de 

söker i katalogen, annars får de hjälp av bibliotekarierna. Carina och Disa påpekar hur viktig 

bibliotekarierna är för eleverna för det är den personen som ska hjälpa dem på biblioteket. Det 

problematiska med det är att det oftast finns flera bibliotekarier då de går till 

stadsdelsbiblioteket och då är det bibliotekarier som inte eleverna känner igen och som inte 

känner eleverna och deras särskilda behov. När bibliotekarierna är obekanta kan det bli svårt 

för eleverna att söka kontakt.  

 

Frida och Berith är de två pedagoger som har ett bemannat skolbibliotek, men biblioteket har 

inte rätt nivåanpassade böcker för eleverna, beståndet består av böcker för målgruppen 

högstadiet och det finns bara någon enstaka elev i varje klass som är tillräckligt lässtark för 

dessa böcker. ”Det är lite svårt för oss som har tonårselever som är svagare då deras 

kunskapsnivå är mer som mellanstadiet men då kan det bli larvigt och får man författarbesök 

för högstadiet då kan det bli för abstrakt. Så vi har svårt att hitta balans” säger Berith. Både 

Frida och Berith hittar böcker för eleverna på stadsdelsbiblioteken istället. Berith berättar 

även att det nu på biblioteket köps in mycket böcker för nyanlända svenskar och det är böcker 

som med sitt enkla språk passar hennes elever och som fortfarande har en historia som inte är 

på tonårsnivå. 

 

8.5 Hinder för biblioteksbesök 

 

Flera av pedagogerna berättar om olika typer av problematiska situationer som hindrar dem 

från att besöka biblioteket. 

 

Disa berättar att  endast en av hennes fem elever går till biblioteket. Eleven som går till 

biblioteket går dit för att hitta böcker. Tre av eleverna finner inget av intresse på biblioteket 

och den fjärde eleven förstår inte bibliotekets koncept med att låna och lämna tillbaka. Eleven 

förstod inte att böckerna måste lämnas tillbaka och varje gång det skulle göras blev det 

konflikt, likaså hände när eleven bestämt sig för att låna en bok och så var den utlånad och 

besvikelsen blev stor. Den besvikelsen fanns kvar vid nästa biblioteksbesök och då var det 

inte ens säkert att eleven ville gå dit.  

 

Anna och Disa berättar att då deras elever med autism är i behov av struktur kan det när det är 

för mycket människor i biblioteket bli rörigt för eleverna och de kan då lätt tappa 

koncentrationen. För att minska risken för ett ”sämre” besök försöker de gå på tider när det är 

lite folk på biblioteket. Både Anna och Disa berättar att deras elever kan ha många ljud för 
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sig, det ingår i deras funktionshinder. Eleverna förstår inte heller att de stör andra och att 

andra kan tycka och tänka saker om dem. En lösning skulle vara om det fanns små rum att 

använda vid besöken säger Disa: ”det skulle vara bra både för integritet mot våra elever och 

respekt mot de andra så att de inte stör andra och för att de lättare ska kunna fokusera”. 

Stadsdelsbiblioteket tillhandahåller aktiviteter i form av sång, teater och sagostunder för 

allmänheten oftast så är dessa aktiviteter till för mindre barn och kommer Disa dit med sin 

klass som består av mellan- och högstadie elever kan det bli konflikt när de äldre barnen beter 

sig annorlunda på det sätt att de har läten för sig eller har vissa rörelser de gör. 

 

8.6 Samarbete 

 

Ingen av specialpedagogerna har ett uttalat samarbete med något bibliotek. Däremot så 

påpekar alla hur hjälpsamma bibliotekarierna är vid besöken och när klasserna efterfrågar 

hjälp får de det. Anna säger: ”Jag tycker bibliotekarierna har varit väldigt hjälpsamma mot de 

elever som har tal men som ändå har lite svårigheter. Så de hjälper till och söker efter böcker 

som eleverna frågar efter, nåt intresseområde så har de varit väldigt behjälpliga och visat vart 

det finns i hyllorna också”. Berith berättar att hon känner sig välkommen på 

stadsdelsbiblioteket: ”Det har ju även funnits sån här gårdsfest där även biblioteket ingår. Det 

känns verkligen som att vi är en del av biblioteket. De har kanske frågat om man har ideer. Så, 

det känns som om de tänker lite på oss här på grundsär också”. Hon får även en del tips från 

skolbibliotekets ansvarige genom att han mailar henne eller informerar henne när de träffas 

om information och saker han hittat som kan vara bra för henne i undervisningen. I en skola 

har biblioteket skickat ut information och programblad om biblioteket till eleverna. 

Pedagogerna använder biblioteket till att låna böcker som är till hjälp för dem i 

undervisningen exempelvis är det böcker till teman som ska användas i klasserna.  

 

Pedagogerna ser på bibliotekarien som en person med mer kunskap om vad det finns för 

medier att tillgå på biblioteket och kan hitta sånt som klassen inte gör exempelvis 

nivåanpassade medier. Berith, Carina och Frida använder bibliotekens boktipstjänst. Då är det 

pedagogen som får ta initiativet till att boka in tid hos biblioteket samt berätta om målgruppen 

som ska lyssna. Sen är det bibliotekarierna som visar ålders- och nivåanpassade böcker.  

 

Eva har inte tillgång till ett bemannat bibliotek nära skolan däremot finns ett obemannat 

skolbibliotek med aktuella böcker. Biblioteket används framförallt för två saker att byta 

klassrumsböcker då eleverna själva väljer böcker efter intresse samt att låna böcker till teman 

de läser om. Evas klass har tillgång till biblioteket en timme i veckan och då är det hon som 

finns i biblioteket med eleverna. Till biblioteket finns två biblioteksansvariga som köper in 

nya böcker och som tipsar pedagogen om nyheter som kan passa hennes klass. De har ingen 

tid schemalagd för att jobba med elever i biblioteket. Berith och Frida fann inte några böcker 

för sina elever på skolbiblioteket ändå upplever de situationen och kommunikationen som bra 

då Frida har fått förfrågan från de biblioteksansvariga om inköp. Hon har dock avböjt då hon 

tycker att det kostar för mycket pengar för skolan när klassen lika bra kan gå till 

stadsdelsbiblioteket. Beriths klass använder skolbiblioteket som en mötesplats och ett socialt 
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rum istället. Eleverna brukar gå dit och sitta i fåtöljer och låna Ipads av skolbiblioteket. Ingen 

pedagog har varit engagerad i att anpassa verksamheterna till eleverna.  

 

Anna, Disa, Eva och Frida upplever att skolledningen uppmuntrar till användning av 

biblioteket genom att de pratar med rektorn om att de går till biblioteket och berättar vad de 

gör där. Fyra av pedagogerna har fått tillstånd från rektorn att använda skolbibliotekskort och 

Frida har även fått igenom från biblioteket att hennes elever får längre lånetid då eleverna inte 

hinner läsa ut sina böcker under en vanlig låneperiod. Eva menar att skolledningen tycker att 

biblioteket är en viktig resurs därför att de ser till så att det är trevligt att befinna sig i 

biblioteksrummet, det finns aktuella böcker samt att det är bestämt att varje klass ska ha en 

schemalagd timme där i veckan. 

 

8.7 Utveckla ett samarbete 

 

Många av pedagogerna hade tankar på hur de skulle kunna utveckla ett aktivare samarbete 

med biblioteket för att ge eleverna ett gynnsammare biblioteksbesök. Anna tänker att en 

handledning i bibliotekskunskap för hennes elever i lågstadiet skulle fungera då hon har haft 

det tidigare när hon jobbat i förskolan. Men även att bibliotekarierna skulle få kunskap om 

hennes elever och deras funktionshinder: ”Ett samarbete för att öka förståelsen också det kan 

ju vara att man inte har kunskap om våra barn kan ju göra att det är svårt att förstå våra dem”. 

Carina vill ha en kontaktperson så att eleverna träffar samma bibliotekarie varje gång och att 

denna bibliotekarie får kunskap om hennes elevers speciella behov: ”Då kan det bli lättare för 

eleverna att söka kontakt med bibliotekarien när den vill fråga om hjälp, så kanske de känner 

sig mer självständiga”. Disa vill liksom Carina ha en kontaktperson som har kunskap om 

elevernas behov. Hon tror även att många av de tankar hon har kring att få eleverna till 

biblioteket kan gå att få igenom bara hon tar initiativet ”de är ju ändå inte omöjliga” säger hon 

och menar att bibliotekarierna är flexibla i sätten att hjälpa användarna i biblioteket. Eva 

skulle vilja att en bibliotekarie fungerade som en inspiratör för eleverna som kan ge dem 

bokprat, lässtunder och boktips. ”Jag skulle vilja att mina elever ibland kunde få bokprat från 

någon annan än mig. Får lära sig respekten för böcker. Det finns mycket man kan använda för 

att locka barn till böcker och då tror jag att det kan var till hjälp att någon annan hjälper till 

som kan prata om böcker på rätt sätt”. Eva använder sagan mycket i sin undervisning då hon 

ser hur mycket ämnen hon får in i den: musik, bild, svenska, matematik, etik samt moral- och 

värdegrundssfrågor. Idag har hon ett samarbete med en mediepedagog på skolan när de gör 

projekt bland annat filmprojekt där klassen filmatiserat sagor. Eva kan tänka sig ett samarbete 

även med en bibliotekarie dock vet hon inte exakt vilken roll den skulle ha men ”att samla 

gruppen och läsa för dem skulle vara en del” säger hon. Frida tänker att hon skulle vilja gå på 

författarbesök med klassen och då skulle hon först ha läst något av författaren som högläsning 

för klassen så att eleverna känner till författaren och sen skulle de få ställa frågor och 

inspireras till eget skrivande. Berith är den enda pedagogen som inte vill förändra eller 

utveckla det samarbete hon redan har med bibliotekarierna. 
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9 Analys 

 
I den här delen binder jag samman min empiri med mitt teoretiska ramverk vilket är 

Loertschers lärartaxonomi. Dispositionen är upplagd på så sätt att jag först går igenom 

begreppen i lärartaxonomin och kopplar dem till informationen från empirin. Slutligen 

diskuterar jag hur jag uppfattar att frågeställningarna kring specialpedagogernas syften med 

biblioteksbesöken och elevernas aktiviteter på biblioteket används av biblioteket och 

pedagogerna. 

 

9.1 Nivåanalys 

 

Nivå 1 Undervisning utan hjälp från biblioteket 

Pedagogerna använder alla mer eller mindre biblioteket. De tycker alla att det är en bra 

verksamhet som kan hjälpa dem i deras undervisning därför anser jag inte att någon pedagog 

står på nivå ett då de är för positiva till verksamheten, dock så rör de sig där ibland. 

Loertscher menar att i nivå ett känner inte pedagogen något särskilt behov av bibliotekets 

verksamhet ”with no real need for the LMC facilities” (2000 s. 33). Disa som är den pedagog 

som använder biblioteket minst då fyra av hennes fem elever inte går till biblioteket är ändå 

positiv till verksamheten. Disa anser att när eleverna väl förstått bibliotekets koncept har de 

nytta av det hela livet och hon är även öppen för att samtala med bibliotekarierna för att kunna 

få resterande elever att uppskatta biblioteket. Skulle hon få igenom sina idéer om utvecklande 

av ett samarbete skulle hon börja röra sig mot dem högre nivåerna. 

Nivå 2 Undervisning med kompletterande resurser från biblioteket 

På nivå två anser jag att alla pedagogerna rör sig mest. Detta sker när dem lånar 

klassrumsböcker eller böcker för speciella teman som de behöver komplettera sin 

undervisning med. När eleverna får låna klassrumsböcker på biblioteket för att läsa eller titta i 

böcker för att hitta ett fritidsintresse är det en del av deras undervisning som utgår från 

grundsärskolan och träningsskolans läroplan där dem ska få kunskap och personlig utveckling 

(Skolverket, 2013). Loertscher menar att på den här nivån är låntagaren en ”independent 

borrower” det vill säga pedagogen agerar självständigt i biblioteket då den vet vad eleverna 

söker. Därför behöver inte pedagogen bibliotekariens hjälp, förutom ibland när material 

behöver lokaliseras (s. 34). Jag menar även att Anna och Disas befinner sig här rätt ofta då de 

använder biblioteket för social träning och kommunikationsträning. Jag anser att denna 

situation med träning som ingår i deras undervisning och i träningskolans läroplan 

(skolverket, 2013) ligger på en så pass passiv nivå beror på att bibliotekarierna inte är 

involverade och inte känner till pedagogernas syften och att lärarna även här agerar 

självständigt. 

 

Nivå 3 Biblioteket som idéresurs för undervisningen  

På nivå tre börjar pedagogen känna tilltro till bibliotekarien och kan därför efterfråga tips och 

idéer angående bibliotekes resurser som nya böcker, databaser eller andra slags 

träningsformer för deras undervisning menar Loertscher (s. 35). Alla pedagogerna känner 
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tilltro till bibliotekariernas kompetens att kunna förmedla ålder- och nivåanpassade böcker 

samt deras kompetens att lokalisera dem i beståndet. Vilket betyder att nivå 3 även är en nivå 

där pedagogerna ofta rör sig. Loertscher menar att när kommunikationen är god mellan de 

båda yrkesgrupperna kan bibliotekarien tipsa pedagogen om hon hittar något som passar 

hennes undervisning (s. 35). Detta sker på två av de tre skolbiblioteken. Berith får tips av den 

biblioteksansvarige om exempelvis hemsidor där hon kan använda material till sin 

undervisning. Eva blir tipsad av skolans biblioteksansvariga när nya böcker köpts in som 

passar hennes klass.  

 

Nivå 4 Biblioteket får berika undervisningen 

Nivå fyra handlar om att berika en undervisning med en aktivitet som inte behöver vara viktig 

för det aktuella ämnet men som ändå är centralt för kunskapsbildning (Loertscher, s. 35). Av 

mitt empirimaterial anser jag att det främst gäller boktips som tre av pedagogerna använder 

sig av. Det är inget kontinuerligt men bokas in några gånger per läsår. Likaså gäller detta 

teater- eller sångföreställningar som Carinas klass gått på några gånger. Det som berikar 

elevernas lärande på många sätt är att de får uppleva kultur, eleverna blir glada av att lyssna 

på musik, det ökar även ordförrådet och förståelsen för ord och situationer och detta är en del 

av grundsärskolans läroplans mål (Skolverket, 2013). På den här nivån finns inte heller något 

uttalat samarbete utan biblioteket tillhandahåller tjänster som efterfrågas och är pedagogerna 

intresserade får de boka tid för boktips eller en plats för klassen på en föreställning. Det krävs 

dock planering från båda sidor skriver Loertscher (s. 35). 

Nivå 5 Biblioteket hjälper läraren 

Vid den här nivån har läraren börjat ta hjälp från och planera för aktiviteter för eleverna på 

biblioteket med bibliotekarien för att eleverna ska nå lärarens mål. Jag tolkar att den här nivån 

har ett mer behavioristisk perspektiv än de andra och det förklarar Loertscher med att han 

delar in lärarna i två kategorier behaviourister och konstruktuvister (s. 73-74). Den 

beaviouristiska läraren samarbetar lite med andra och tar inte heller emot så mycket hjälp. 

Den använder mål och syften för att bestämma vad kunskap är (s.73). Jag kan inte efter ett 

samtal bestämma åt vilken lärostil pedagogerna tenderar att vara men jag kan tolka det i 

situationer som de berättar om. Berith är den pedagogen som påpekar att hon inte vill utveckla 

samarbetet något mer då hon menar att hon är nöjd med det som det är. Frida tenderar även i 

situationen med sitt skolbibliotek att bli mer behaviouristisk eftersom hon inte vill vara med 

och utveckla det och föredrar att använda stadsdelsbiblioteket där beståndet redan finns. Det 

som talar emot att pedagogerna inte når helt fram till nivå fem är att besöken inte är planerade 

tillsammans med bibliotekarierna som de bör vara enligt Loertscher på den här nivån (s. 36).  

Nivå 6 Läraren och bibliotekarien hjälper varandra 

Vid den här nivån har läraren och bibliotekarien börjat att samarbeta och planera för olika 

undervisningsmetoder tillsammans och de är villiga att testa något nytt för att se om eleverna 

förbättrar sin kunskapsinhämtning. Jag tolkar den här nivån ha ett mer konstruktuvistisk 

perspektiv än de andra då det handlar om att läraren och bibliotekarien testar olika idéer 

tillsammans (s.74). Det finns inga sådana samarbeten mellan pedagogerna och 

bibliotekarierna. Däremot kan man se hos de flesta pedagoger att potentialen och kreativiteten 
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finns där då de har många idéer hur de med ett samarbete skulle kunna göra besöket bättre för 

eleverna då de ser hur bibliotekariernas kompetens skulle hjälpa dem. Undervisning baserade 

på projekt är en typiskt konstruktuvistisk stil. Eva som ser sagans som sin pedagogik använder 

det här lärosättet mycket. Tyvärr har hon ingen bibliotekarie att samarbeta med. Anna skulle 

vilja testa bibliotekskunskap för sina lågstadiebarn och det skulle kunna vara början till en 

långtidsplanering för att eleverna ska lära sig bibliotekets koncept. Skulle hon få till ett sådant 

samarbete med stadsdelsbiblioteket är det en aktivitet som skulle göra att Anna rör sig på nivå 

sex och kanske högre beroende på hur mycket samarbete det blir. 

Nivå 7 Lärare och bibliotekarie samarbetar 

Enligt pedagogerna finns ingen planering eller samarbete mellan de båda parter. De som 

lättast borde nå denna nivå är Berith och Frida som har tillgång till ett skolbibliotek och som 

har biblioteksansvariga som vill hjälpa särskoleklasserna. Men båda pedagogerna har dock 

avböjt ett samarbete med att utveckla bokbeståndet för sina elever och för att vara på den här 

nivån krävs att båda parter är villiga och tycker det är kul att planera för 

undervisningsaktiviteter tillsammans menar Loertscher (s. 36). Eva samarbetar mycket med 

andra pedagoger på skolan i olika projekt exempelvis när klassen dramatiserar och filmar 

sagor så är det naturligt att hon har ett samarbetet med medieläraren. Skulle det finnas en 

bibliotekarie skulle hon även vilja involvera denna och hon skulle då kunna nå denna nivå om 

de finner att samarbetet fungerar. Eventuellt skulle detta samarbete även kunna vara under 

nivå 6 det beror helt på hur samarbetet går till. Enligt Loertscher söker lärare och bibliotekarie 

tillfällen att få jobba ihop på denna nivå och deras samarbete känns som en naturlig del av 

deras arbetsuppgifter (s. 36). 

Nivå 8 Lärare och bibliotekarie samarbetar med läroplanen som mål 

Loertscher menar att vid nivå 8 konsulterar läraren bibliotekarien vid ändringar av läroplanen 

för att bibliotekets resurser ska kunna nå upp till läroplanens mål (s. 36). Det gäller 

exempelvis om beståndet behöver kompletteras då kan det även vara bra om bibliotekarien får 

reda på det i god tid så att denne hinner komplettera (s. 37). Ingen pedagog har ett samarbete 

med bibliotekarien eller ens har försökt att utveckla bibliotekets resurser efter grundsärskolans 

läroplan. 

9.2 Analysdiskussion   

Både Skolinspektionen (2015) och Loertschers grundsten infrastruktur (2000, s. 11) 

poängterar att skolbiblioteket måste ligga i nära anslutning till skolan för att det ska kunna 

räknas som tillgängligt för eleverna. Detta är själva grunden för att biblioteket ska kunna vara 

en materiell och pedagogisk resurs för skolan. Alla specialpedagoger har tillgång till antingen 

ett skol- eller stadsdelsbibliotek så det finns alla möjligheter för dem att ta till vara på 

resurserna. 

I empirin kunde jag utläsa att specialpedagogernas syfte fämst var att skapa läslust och 

läsfrämjande aktiviteter. Att kunna läsa hjälper eleven bland annat med ordförståelse och att 

få ett rikt språk samt så ger det fantasi och förståelse för det abstrakta tänkandet. Läsning är 

även en viktig kompetens i vårt samhälle och besitter man inte den kunskapen hamnar man 
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lättare i utanförskap. I Loertscher biblioteksmodell är läsning en av bibliotekets 

huvuduppgifter. Två skolbibliotek i undersökningen kan inte erbjuda eleverna i 

grundsärskolan nivåanpassade böcker, dessa får de istället låna på stadsdelsbiblioteket. 

Pedagogerna ser inte detta som ett problem men jag anser att skolbiblioteket inte tillgodoser 

sitt pedagogiska uppdrag som är att tillgodose skolans alla elever med material anpassat för 

att främja språkutveckling och väcka läslust (Skolinspektionen, 2015). Loertscher menar att 

service är en av skolbibliotekets grundstenar och där ingår att tillhandahålla individanpassade 

medier. Det är oftast pedagogerna som hjälper eleverna i biblioteket med att hitta rätt bok och 

bibliotekarierna tillfrågas endast när deras hjälp behövs. Vid dessa situationer upplevs 

bibliotekarierna som hjälpsamma och serviceinriktade mot både individer och grupp. 

Skolinspektionen (2015) har dock inget krav på service och handledning från 

skolbibliotekarier då det inte finns skrivet i skollagen. Loertscher är dock av en annan mening 

och anser att bibliotekarierna ska finnas i biblioteket för att hjälpa användarna, individuellt 

som i grupp. Även skolbibliotekarier (Kungliga biblioteket, 2012b.) säger att hjälpa 

användarna att lokalisera medier och handledning i informationskompetens är en av deras 

vanligaste arbetsuppgifter. Det som man kan se i undersökningen är att hälften av 

respondenterna, Anna, Carina och Disa, har tillgång till ett obemannat skolbibliotek som de 

inte använder då de hellre går till stadsdelsbiblioteket där det finns aktuella medier, aktiviteter 

och bibliotekspersonal att tillgå.  

Aktiviteter som finns på biblioteken för eleverna var främst läsfrämjande aktiviteter. Vissa av 

aktiviteterna gör klassen själva andra tar dem hjälp av bibliotekarierna. Det finns inga 

aktiviteter på biblioteken som är anpassade just för den här användargruppen. Enligt 

bibliotekslagen (SFS 2013:801, 4 §) ska biblioteken prioritera denna användargrupp med 

anpassade medier och tekniska hjälpmedel för att de ska kunna ta del av information. Vilket 

jag inte tycker att de gör då exempelvis två skolbibliotek inte köper in böcker till 

särskoleeleverna. Några av biblioteken tillgängliggör särskilda medier för användargruppen 

såsom de även gör för andra grupper. I projektet Spunk  var målen att öka 

grundsärskoleelevernas biblioteksbesök. Det gjorde man genom att arrangera aktiviteter just 

för den här användargruppen. I Spunk arrangerades exempelvis författarbesök och kulturdagar 

där eleverna fick konsumera kultur i olika former samt så startades en websida där eleverna 

själva kunde producera och publicera alster. Spunk var ett större projekt och arrangemangen 

stora men för ett bibliotek och en klass kan det räcka med några mindre aktiviteter som är 

speciellt utformade för den här användargruppen. Syftet är att få eleverna att känna sig 

delaktiga i bibliotekets verksamhet och de kan räcka med att biblioteket exempelvis några 

gånger per år bjuder in till speciella aktiviteter som författarbesök eller skrivarverkstad för 

den här gruppen. Pedagogerna arbetar inte med tekniska hjälpmedel i undervisningen med 

biblioteket förutom att några elever själva kan söka i bibliotekens katalog. Det är endast några 

få elever i en högstadieklass som använder Ipads på ett skolbibliotek och eleverna använder 

dessa privat och inte i undervisningen. Informationskompetens i benämningen hitta, förstå, 

utvärdera och använda nämns inte av pedagogerna men mellan raderna då vi samtalar om 

eleverna ser jag träning för att de ska bli så informationskompetenta som de kan. Det gäller 

främs när de söker i bibliotekets lokal eller katalog och väljer och väljer bort böcker för att 

hitta något att läsa som intresserar dem.  
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Samarbetet mellan pedagogerna och skolbiblioteket är centralt i Loertschers 

skolbiblioteksmodell men påpekas även av andra (Limberg, 2006. Unesco, 2000) som en 

viktig och positiv del för elevernas kunskapsutveckling. Nivåanalysen visade att pedagogerna 

rör sig mellan nivå ett och fem och aldrig når högre nivåer på grund av för lite aktiv planering 

och samarbete mellan parterna. Perrault (2011) definierar i sin undersökning brister som finns 

mellan yrkesrollerna och som skapar klyftor i samarbetet. Bibliotekarierna saknar kunskap om 

funktionshinder och specialpedagogerna tycker det kan vara svårt att hålla sin kunskap 

aktuell. Därmed känner båda yrkesrollerna att det finns brist på rätt resurser i biblioteket och 

bibliotekarierna menar att det även finns brist i kunskap kring vilka pedagogiska 

förhållningssätt de ska ha till eleverna. Detta påpekar även några av pedagogerna i min 

undersökningen som uttalar att det vore positivt om de kunde tala med bibliotekarierna om 

deras elevers funktionshinder så att bibliotekarierna bättre skulle förstå elevernas individuella 

behov. Farmer (2009) menar att ett effektivt samarbete bygger på flera faktorer där den första 

är att det finns lagar och styrdokument som beskriver samarbetet. Den andra är den fysiska 

tillgängligheten och den tredje att biblioteket kan erbjuda anpassade medier. Slutligen behövs 

kompetent personal. Det finns inga formella samarbeten mellan yrkesrollerna i 

undersökningen. Samarbetet sker den stund pedagogerna befinner sig i biblioteket och öppnar 

upp för hjälp. Ett formaliserat samarbete mellan verksamheterna som Lucassi (2014, s. 8) 

beskriver skulle kunna öka och bredda aktiviteterna på biblioteken för eleverna då 

specialpedagogerna och skolledningen formellt kan uttrycka de behov som finns. Folkesson 

(2007) skriver att yrkestraditioner och kulturer är viktigt för hur pedagogerna ser på 

bibliotekariens yrkesroll och biblioteket som en resurs till undervisningen och därmed kan det 

ge eleverna olika tillgång till biblioteket. Pedagogerna i undersökningen framhäver 

bibliotekarierna som experter på böcker och som har kunskap om vilka medier som finns i 

biblioteket som kan passa olika behov. Det är också just den kunskapen pedagogerna 

eftersträvar när de söker hjälp.  

 

 

  



 

29 
 

10  Diskussion 

Av Loertschers fyra perspektiv har endast ett undersökts. Eftersom jag har gjort en kvalitativ 

undersökning ser jag det inte som ett problem att jag endast fört fram specialpedagogernas 

upplevelser. Däremot kan det alltid vara intressant att jämföra perspektiv med varandra men i 

den här uppsatsen fanns det inte utrymme till det. 

Vid genomförandet av intervjuerna märkte jag skillnad på intervju ett och sex i att hålla 

samtalet flytande. Det handlar framförallt om att min intervjumetod har förbättrats, och att det 

nu är mer flyt i samtalen. Intervju tre hölls i en annan lokal än de andra intervjuerna och den 

stod ut mer. Samtalet blev även här mer flytande. Det kan bero på att miljön vi var på var lugn 

och tog spetsen av det formella och allvarliga i sammanhanget eller att det var den tredje 

intervjun jag gjorde och hade då börjat få in flyt i min konst att intervjua. Men det kan även 

bero på att vi i det samtalet diskuterade kring temat hinder för biblioteksbesök och det var ett 

engagerande och intressant problem att belysa. Hade jag kunnat göra något annorlunda hade 

jag gjort en träningsintervju på exempelvis en arbetskamrat innan jag utförde de riktiga 

intervjuerna. Då hade jag troligtvis fått ur mer information redan från den första respondenten. 

Jag har valt att i en intervju inte använda mig av en del av informationen jag fått från 

respondenten då jag vid transkribering upptäckte att jag dragit egna slutsatser på svar som 

respondenten gett utan att ha kontrollerat vad denne menade. Det här var en sak som jag varit 

medveten om innan intervjutillfällena och har försökt att utesluta.    

Viktigt att poängtera är att Loertscher i sin taxonomi och skolbiblioteksmodell menar just 

skolbiblioteket. I min undersökning har jag även undersökt specialpedagogers samarbete med 

folkbiblioteken. Det har jag gjort för att klasserna som undersökts främst använder 

stadsdelsbiblioteken. Detta kan ses som problematiskt då verksamheterna har olika roller. 

Dock är det vanligt idag att skolor använder folkbiblioteken till syften för sin undervisning 

(Lucassi, 2014) och även skolgrupper, elever och pedagoger kan vara användare på 

folkbiblioteket. Därför anser jag att det fungerar bra att använda Loertschers teorier. 

Loertschers taxonomi tyckte jag var intressant att arbeta med. Det var lätt att dela in 

situationer i nivåer så som jag såg på dem utifrån hur respondenterna berättade. Positivt var 

även att en pedagog kan befinna sig på flera nivåer under ett läsår. Vilket betydde att jag bara 

behövde tolka situationer och inte hela lärarens undervisningssätt. Vilket jag ändå inte skulle 

kunna göra under ett samtal på 30 min och hade då fått använda mig av en annan metod vid 

genomförandet. Däremot tyckte jag att det var svårt att översätta nivåerna och få förståelsen 

av de olika nivåerna rätt och använde mig därför av två svenska överättningar till hjälp. Vissa 

nivåer var så snarlika att det tog ett tag innan jag tolkade det så att Loertscher i nivå fem och 

sex sätter ett mer behaviouristisk och konstruktivistisk perspektiv. Detta är ingenting som han 

skriver i taxonomin men som han lägger stor vikt på i själva kapitlet om lärares 

undervisningsstilar (2000, s. 73-74).  

Ser jag till resultaten i hur aktivt samarbetena är mellan pedagoger och lärare så är de vad jag 

förväntade mig innan jag började undersökningen. Det förväntade resultatet var även något 

som visat sig i den tidigare forskningen kring samarbeten mellan pedagoger och bibliotekarier 
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(Limberg, 2002, 2006. Perrault, 2011. Djurström, 2015). Det vill säga de är ganska passiva 

och sker utan planering. Däremot så var det roligt att höra att så många pedagoger ändå såg de 

positiva fördelarna för eleverna om samarbetena utökade. Förvånande var att höra att 

pedagoger inte känner att de behöver skolbibliotekets resurser trots förfrågning från 

biblioteksansvariga då pedagogerna tycker att det är ”högstadieelevernas” skolbibliotek, som 

om särskolan högstadieelever inte är inkluderade. Här menar jag att skolledningen måste ha 

en större inverkan på biblioteket som pedagoisk resurs för alla elever. Det påpekar även 

Farmer (2009) som menar att skolledningen är en viktig del av de faktorer för att ett 

samarbete ska fungera effektivt. Nu i efterhand kan jag även önska att jag hade gått djupare in 

i samtalen om IKT och informationskompetens och diskuterat kring varför det inte använts 

och hur det skulle kunna användas till elevernas fördel i undervisningen. Johansson (2014) 

undersökning om användning av läsplattor i undervisningen visade på hur pedagogerna kunde 

öka undervisningens nivå då elevernas kommunikativa förmåga breddades och eleverna 

kunde visa mer tydligt vad de kunde. 

 

10.1 Framtida forskning 

Förslag på framtida forskning är studier på fler perspektiv på grund- och 

gymnasiesärskoleelevers användning av skol- och folkbibliotekets resurser. Forskning som 

finns inom det här ämnet är minimal. Det finns många intressanta perspektiv man kan anta på 

ämnet. Intressant skulle bland annat att vara att undersöka hur eleverna upplever biblitoket 

som verksamhet anpassad för dem eller hur deras informationssökningsvanor ser ut i 

biblioteket. Man kan även studera hur särskoleeleven och bibliotekarierna inteagerar och 

samarbeter med varandra för att eleven ska kunna uppnå kursens mål. Det har kommit ut 

några studentuppsatser som tar upp IKT användning i skolans ämnen men det skulle också 

vara intressant att studera hur grundsärskoleelevers skulle kunna använda IKT på biblioteket.  
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11 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna i grundsärskolan upplever samarbetet 

med bibliotekarier vid närliggande skol- eller stadsdelsbibliotek och hur det konkretiseras i 

bibliotekets verksamhet och i aktiviteter för eleverna. De frågeställningar jag ville besvara 

var: Vilka verksamheter och aktiviteter anpassat för eleverna pågår i biblioteket? Vilka syften 

har pedagogen med elevernas biblioteksbesök? Samt hur ser samarbetsformerna ut mellan 

biblioteket och specialpedagogerna? 

 

Första frågeställningen var: vilka verksamheter och aktiviteter anpassat för eleverna pågår i 

biblioteket? I biblioteken fanns inga aktiviteter som var anpassade direkt för 

grundsärskoleeleverna. Däremot finns det aktiviteter som alla får deltaga i som eleverna kan 

vara med på exempelvis boktips och sagostunder. Pedagogernas aktiviteter med eleverna i 

biblioteket var främst att hitta och låna böcker. Ett skolbibliotek använder eleverna dock mer 

som ett mötesrum där de pratar med kompisar och lånar Ipads av bibliotekt. Istället för att 

skolbiblioteket fokuserar på att vara en pedagogisk resurs för alla elever har det istället blivit 

en arena för elevernas sociala interaktion, vilket i sig inte är ”dåligt”. Men ställer man det i 

kontrast till att det i det biblioteket inte finns böcker för alla elever så bör nog skolbibliotekets 

uppgift som pedagogisk resurs ses över. Den andra frågeställningen var: vilka syften har 

pedagogen med elevernas biblioteksbesök? Syftena med besöken var många men det mest 

framträdande var att öka läslust hos eleverna och låna böcker samt att eleverna skulle få lära 

sig hur biblioteket fungerar. Den tredje frågeställningen var: hur ser samarbetsformerna ut 

mellan biblioteket och specialpedagogerna? Samarbetsformerna mellan pedagoger och 

bibliotekarier visade sig vara av mer passiv karaktär då det inte fanns någon planering eller 

samarbete dem emellan. Aktivare samarbete och kommunikation mellan yrkesrollerna behövs 

där brister definieras. Specialpedagogerna menar att det skulle var positivt om 

bibliotekarierna fick mer kunskap om elevernas funktionshinder för att då få mer kunskap om 

elevernas och pedagogerna behov och vad dem eftersträvar med besöken.  
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Sammanfattning 

I en undersökning (Kungliga biblioteket, 2012) visade det sig i kommunen där studien ägde 

rum hade endast tre av nio grundsärskolor tillgång till ett skolbibliotek, varav två var 

bemannade med biblioteksansvariga. Många är de som har påpekat de positiva effekterna av 

hur samarbetet mellan pedagoger och bibliotekspersonal får på elevernas lärande. I den här 

uppsatsen nämns förutom Loertscher (2000) exempelvis Limberg (2006) och Perrault (2011). 

Grundsärskoleeleverna är i behov av särskilt stöd och då även i biblioteket för att utveckla sitt 

lärande och bli informationskompetenta.  

Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna i grundsärskolan upplever samarbetet 

med bibliotekarier vid närliggande skol- eller stadsdelsbibliotek och hur det konkretiseras i 

bibliotekets verksamhet och i aktiviteter för eleverna. De frågeställningar jag ville besvara 

var: Vilka verksamheter och aktiviteter anpassat för eleverna pågår i biblioteket? Vilka syften 

har pedagogen med elevernas biblioteksbesök? Samt hur ser samarbetsformerna ut mellan 

biblioteket och specialpedagogerna? 

Metoden jag använde för att besvara mitt syfte var kvalitativa intervjuer. Sex stycken 

intervjuer genomfördes med personer som arbetade som specialpedagoger. David V. 

Loertschers lärartaxonomi användes som teoretisk ramverk för min undersökning.  

Resultatet visade att det inte fanns några aktiviteter som var direkt riktade till 

grundsärskoleeleverna i biblioteken utan klasserna använder de aktiviteter som finns som 

utbud för alla. Läsfrämjande aktiviteter och låna böcker var pedagogernas främsta syften för 

biblioteksbesöken men även att eleverna skulle lära sig hur biblioteket fungerar samt att öva 

på att kommunicera var också vanliga syften. 

Analysen visade att pedagogerna upplevde samarbetet som bra men vid en jämförelse av 

empirin och det analytiska verktyget visade det sig att samarbetena var av passiv karaktär och 

de flesta pedagoger rörde sig mest på nivå två och tre i Loertschers taxonomi för lärare. Det 

fanns även tillfällen då pedagogerna nådde nivå fyra och fem. Nivå ett där pedagogerna ställer 

sig tveksamma till bibliotekets verksamhet och inte använder sig av det alls under 

undervisningen var något som var sällsynt. De högre nivåerna sex, sju och åtta nåddes aldrig. 

Varför samarbetsformerna inte når högre nivåer beror på att det inte finns planerade 

samarbetsformer mellan yrkesgrupperna. Många av pedagogerna har idéer för hur samarbetet 

kan utvecklas. Detta kan exemplvis göras genom att bibliotekarierna får mer kunskap om 

elevernas funktionshinder och pedagogernas syften med biblioteksbesöken. Även aktiviteter 

där eleverna får bibliotekskunskap togs upp och hur bibliotekets miljö kan förbättras för att 

passa elevernas behov och pedagogernas syften med biblioteksbesöken.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide med specialpedagog 

Hur länge har du jobbat inom specialpedagogiken/här? 

Vad har du för utbildning? 

Hur många elever finns i din klass? 

Vad för slags funktionshinder har eleverna i din klass? 

 

Hur använder du och din klass biblioteket? 

Hur ofta besöker ni biblioteket? 

Vilka syften har ni med besöket?  

Hur är tillgängligheten på biblioteket för din klass? (i första hand skolbiblioteket) 

Hur ser miljön ut? 

Är biblioteket anpassat för din klass? 

Är det lätt att ta sig dit? Kan eleverna gå själva? 

Finns medier tryckta/digitala som är riktade till din klass? 

Kan du och din klass påverka biblioteksmiljön eller beståndet?  

 Hur gör ni då? 

 

Vilka aktiviteter brukar din klass använda sig av? 

Vad för aktiviteter finns i biblioteket? 

Kan/har du och din klass påverka aktiviteterna på biblioteket?  

 Hur gör ni då? 

Har klassen/skolan fått inbjudan till aktiviteter på biblioteket? 

Har bibliotekarien varit på besök i klassen? Hur ofta sker det? 

 

Finns det uttalade samarbeten mellan skola och biblioteket? 

Uppmuntrar skolledningen samarbete mellan lärare och biblioteket? 

Hur ser du på bibliotekariens roll, hur kan denne vara till hjälp för dig i undervisningen? 

Finns det uttalade samarbeten mellan dig och biblioteket? 

 Berätta om de samarbetena? 

Vid samarbete, vem har tagit initiativet till det? 

Vid kontakt, vilka kommunikationskanaler använder ni? 

Finns det svårigheter med samarbete? 

Hur skulle du vilja utveckla samarbetet? 

 


