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The main purpose of this study was to investigate in what manner librarians and pedagogues can cooperate  
in order to help students with reading and writing problems and consequently enhance their information literacy. 
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Another result is that the informants have a limited knowledge of whether the technical compensatory devic-
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1 Inledning  

I detta kapitel ges en introduktion till ämnet. Därefter kommer dispositionen följt 

av syfte och frågeställningar och till sist en beskrivning av hur uppsatsen är av-

gränsad. 

Introduktion 

De flesta individers läs- och skrivsvårigheter visar sig i vardagen. Det kan handla 

om att inte hinna läsa långfilmens textremsa på Tv:n eller kunna svara på ett sms 

tillräckligt snabbt, men det kan också visa sig i mer allvarliga situationer; till ex-

empel att läsa receptinstruktioner eller tillgodogöra sig viktig samhällsinformat-

ion. Att leva i ett informationsintensivt samhälle är en utmaning för individer med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. För att alla ska kunna bli informationskompe-

tenta medborgare behövs det enligt min åsikt ordentliga stödresurser inom utbild-

ningsväsendet.  

Anna Fouganthine, som har skrivit avhandlingen Dyslexi genom livet, menar i 

en intervju med Dagens Nyheter att skolornas stöd varierar inom landet, att det på 

vissa håll finns mer resurser och fler pådrivande krafter men att stödet på andra 

håll kan vara bristfälligt eller till och med obefintligt.1 Samtidigt fastslår den nya 

bibliotekslagen som trädde i kraft i januari 2014 att biblioteken ska rikta särskild 

uppmärksamhet åt grupper med funktionshinder. Mot denna bakgrund är det in-

tressant att undersöka hur skolbiblioteket och specialpedagogen arbetar tillsam-

mans med att stödja dessa elever. Dessutom anser jag i likhet med Gyda Skat Ni-

elsen och Birgitta Irvall, som har sammanställt Riktlinjer för biblioteksservice till 

dyslektiker, att mer kunskap behöver förmedlas om läs- och skrivsvårighet-

er/dyslexi på bibliotekarieutbildningarna med tanke på att det rör sig om en bred 

användargrupp som de flesta bibliotekarier får möta i arbetslivet.2 Genom att välja 

detta uppsatsämne har jag velat bidra till att läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får 

mer uppmärksamhet, i synnerhet inom det biblioteks- och informationsvetenskap-

liga fältet. 

                                                 
1 Dagens nyheters webbsida > Insidan > En slump om man får hjälp [2014-11-24]  
2 Skat Nielsen, Gyda & Irvall, Birgitta. (2005), Riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker, s. 12. 
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Disposition 

Uppsatsens första avsnitt, Inledningen, ger en introduktion till uppsatsämnet, upp-

satsens syfte, frågeställningar och de avgränsningar som har gjorts. I avsnitt två, 

Bakgrund, ges information om vad dyslexi innebär, vad det kan bero på, skillna-

der mellan läs- och skrivsvårigheter och en kort beskrivning av olika alternativa 

verktyg. Därefter informerar jag om relevanta lagar och styrdokument. I avsnitt 

tre, Översikt av tidigare forskning, ges en genomgång av tidigare forskning om 

dels läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, ur både ett nationellt och internationellt 

perspektiv, dels om samarbeten mellan bibliotek och pedagoger. I avsnitt fyra, 

Teoretiska utgångspunkter, motiveras vilken teoribildning som använts och hur 

den är relevant för uppsatsämnet. Jag redogör även för det sociokulturella per-

spektivet. I avsnitt fem, Material och metod, diskuteras den kvalitativa metoden 

som använts i undersökningen, urvalsprocess och praktiskt tillvägagångsätt. Där-

till beskriver jag hur det insamlade materialet bearbetades samt vilka etiska över-

väganden som jag har utgått ifrån. I avsnitt sex, Empirisk undersökning och ana-

lys, redovisas och analyseras resultaten från intervjustudierna och här knyter jag 

även an till teoretiska redskap och tidigare forskning. I sista kapitlet, Slutdiskuss-

ion avrundas uppsatsen med en sammanfattande diskussion av undersökningens 

slutsatser. 

Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka samarbetsformerna mellan 

specialpedagog och skolbibliotekarie inom det läsfrämjande området och verk-

samheten kring alternativa verktyg. Avsikten är att kunna belysa det stödjande 

arbetet med att göra elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi till informat-

ionskompetenta medborgare. Som ett led i detta ämnar jag undersöka följande 

frågeställningar: 

 Varför behövs ett samarbete mellan specialpedagog och skolbibliotek? 

 Hur ser samarbetsformerna ut mellan specialpedagog och skolbibliotek? 

 Hur ser stödverksamheten ut på skolorna avseende läs- och skrivsvårighet-

er/dyslexi?  

 Vilken kunskap har dessa yrkesprofessioner om läs- och skrivsvårighet-

er/dyslexi och i vilken grad bygger kunskapen på beprövad forskning? 

 Vet specialpedagogen vad skolbibliotekarien kan bidra med för dessa ele-

ver och vice versa? 



 7 

Avgränsningar 

Väl medveten om att även andra grupper, till exempel lärare och rektorer, har be-

tydelse för arbetet med att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, har 

dessa grupper valts bort för att ge samarbetet mellan specialpedagoger och skol-

bibliotekarier en mer framskjuten roll. Endast kommunala skolor ingår i uppsatsen 

för att möjliggöra så adekvata jämförelser som möjligt.  
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2 Bakgrund 

Kapitel två inleds med dyslexidefinitioner och möjliga orsaker, följt av sekundära 

symptom och en förklaring till skillnaderna mellan läs- och skrivsvårigheter och 

dyslexi. Därefter kommer en genomgång av olika alternativa verktyg samt en re-

dovisning av relevanta lagar och styrdokument. 

Vad är dyslexi? 

Ordet dyslexi kommer från grekiskan och betyder svårighet med orden.  

Omkring tio procent av svenska barn har dyslexi och det ser ungefär likadant ut i 

resten av världen. Bland annat på grund av den förhållandevis vida förekomsten 

av dyslexi har forskarvärlden under lång tid eftersträvat en entydig definition efter 

en långvarig period av disparata teorier. Faktum är att man i början av 1900-talet 

sökte orsakerna till problemen i en bristande ögonkoordination eller i samspelet 

mellan ögonfixeringar och sackader (sättet som läsaren flyttar blicken mellan 

olika fixeringspunkter i textraden) vilket betecknades som ordblindhet.  

Andra gånger har svaren på dyslexins gåtor kopplats till hörselsinnet eftersom 

många som har svårigheter med att läsa och skriva dessutom har svårigheter med 

taluppfattningen.  

Även om vissa numera gör gällande att dyslexi i själva verket är en social kon-

struktion och en förklädnad för olika maktintressen är flertalet inom forskarvärl-

den eniga om grundantagandena, nämligen att det rör sig om ett språkbiologiskt 

funktionshinder som inbegriper stora och ihållande läs- och skrivsvårigheter.  

Jag har valt att stödja mig framför allt mot Torleiv Høien & Ingvar Lundberg och 

deras bok Dyslexi: från teori till praktik, som enligt Martin Ingvar, hjärnforskare 

och professor, är att betrakta som ett standardverk inom den svenska dyslexi-

forskningen. Vid fastställandet av sin dyslexidefinition utgår Høien & Lundberg 

bland annat från IDEA 2004 vars kriterier utgör grunden för tre undergrupper av 

dyslexi, där fonologisk dyslexi är den dominerande undergruppen och ortografisk 
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dyslexi och dubbel-defekt dyslexi utgör de två undergrupperna.3 Nedan ett utdrag 

ur Høiens & Lundbergs definition: 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skrif-
tens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med 
att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen visar sig också tydligt ge-
nom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel i arv i familjen, och man 
kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att 
störningen är kvarstående. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 
rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheter-
na finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder.4  

 

”The International Dyslexia Association”, som är en icke vinstinriktad organisat-

ion med säte i Nordamerika, har enligt Dyslexiföreningens hemsida, följande de-

finition: 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi känneteck-
nas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och 
avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 
komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjlig-
heter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsför-
ståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bak-
grundskunskap.5 

 

Høien & Lundberg menar att det saknas exakta gränsvärden att luta sig mot vid 

bestämmandet av om en person har dyslexi eller inte. På samma sätt som man kan 

notera om en person är överviktig går det att igenkänna om en person har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Man ska dock känna till att det finns flera andra definit-

ioner av dyslexi och därför är det upp till var och en att bilda sig en egen uppfatt-

ning i frågan.6 

Orsaker till dyslexi  

Det finns ihärdiga föreställningar om att dyslexi skulle vara förknippat med en låg 

intelligensnivå, men forskningen visar att dyslexi förekommer hos individer på 

alla intelligensnivåer. Problematiken bottnar istället i en otillfredsställande ut-

veckling av en säker ordavkodning, det vill säga att kunna omvandla de skrivna 

                                                 
3 Myrberg, Mats. (2007) ”Dyslexi: en kunskapsöversikt”, s. 27; Høien, T & Lundberg, I. (2013), Dyslexi: 

Från teori till praktik, s. 13; Myrberg, M. (2007) Dyslexi, s. 1; Ingvar, M. (2008), En liten bok om dyslexi, s. 

132; red. Ericson, B. (2010), Utredning av läs- och skrivsvårigheter, s. 68. 
4 Høien, T & Lundberg, I. (2013), Dyslexi: Från teori till praktik, s. 21. 
5 Dyslexiföreningens webbsida > Om dyslexi > Vad är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi [2014-12-11] 
6 Høien, T & Lundberg, I. (2013), Dyslexi: Från teori till praktik, s. 16.  
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orden till tal och därmed göra dem begripliga för hjärnan. Under sitt liv på jorden 

har människan använt skriftspråket en mycket kortare tid än det muntliga språket 

och har därför svårare att behandla det. Läs- och skrivsvårigheter är vidare kopp-

lat till dåliga fonologiska färdigheter vilket innebär att läsaren har svårt att för-

binda bokstäverna med sina specifika språkljud. Dyslektiker upplever med andra 

ord att det är svårt att skilja mellan olika närliggande ljud i språket och måste av 

denna orsak lägga stora resurser på omkodningsprocesserna (det är en del av läs-

ningens tekniska sida) vilket får till följd att förståelseprocesserna blir lidande.  

Att förstå och tolka en text, dra egna slutsatser och knyta läsningen till egna erfa-

renheter blir ansträngande och energikrävande. Den automatiserade avkodningen 

som eftersträvas med lästräningen ställer också höga krav på arbetsminnet, i syn-

nerhet för dyslektiker som kan ha svårt att hålla flera instruktioner i huvudet sam-

tidigt eller att komma ihåg vad de nyligen har läst.7   

Enligt Vetenskapsrådets rapport Dyslexi: en kunskapsöversikt råder det kon-

sensus inom forskarvärlden om att kärnproblemet vid dyslexi är fonologiska svå-

righeter. Studier har visat att problem med fonologisk medvetenhet förklarar en 

betydande del av de dyslektiska individernas läs- och skrivsvårigheter. Att inte 

kunna uppfatta rim eller byta ut vissa bokstavsljud mot andra och på det viset 

bilda nya ord är två exempel på hur det manifesteras. Bristande fonologisk ord-

mobilisering är en annan faktor som ingår i den fonologiska förklaringsmodellen 

som innebär att det tar lång tid för läsaren att hitta det lästa ordet och dess bety-

delse i sitt inre ordförråd.  

Många studier visar att dyslexi vilar på en biologisk grund, men enligt vad som 

framgår i ovan nämnda rapport tillkommer det miljöfaktorer. En miljö som inte 

stimulerar språkutvecklingen i nämnvärd grad försvårar den dyslexi som funnits 

sedan födseln. Karin Zetterqvist Nelson, som är lektor i psykologi och forskar om 

läs- och skrivsvårigheter hos barn och om dyslexidiagnosens konsekvenser för 

identitetskapandet, hävdar att det har riktats kritiska röster mot den traditionella 

dyslexiforskningen av vilken den mest återkommande kritiken har gällt den över-

drivna betoningen av de biologiska faktorerna. Hon menar att de sociala och kul-

turella faktorerna glöms bort vid förklaringen av vad dyslexi innebär för den en-

skilda individen. Man kan konstatera att oavsett hur man ser på problematiken 

kring läs- och skrivsvårigheter är det något som man måste hantera på skolorna 

efter bästa förmåga.8 

                                                 
7 Høien, T & Lundberg, I. (2013), Dyslexi: Från teori till praktik, s. 13ff, 37; Andersson, B, Belfrage, L & 

Sjölund, E. (2006), Smart start vid läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, s. 8f; Ingvar, M. (2008), En liten bok 

om dyslexi, s. 12. 
8 Myrberg, M. (2007) Dyslexi: en kunskapsöversikt, s. 2f, 38, 47; Zetterqvist Nelson, K. (2003), Dyslexi: en 

diagnos på gott och ont, s. 9-10. 
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Sekundära symptom  

Det förekommer även sekundära symptom vilka riskerar att utvecklas som en 

konsekvens av läs- och skrivsvårigheten. Ett vanligt sekundärt symptom är enligt 

Høien och Lundberg dålig läsförståelse, men även socioemotionella anpassnings- 

och beteendeproblem förekommer. Dåligt självförtroende och matematiksvårig-

heter är två andra exempel. Max Frisk framhäver i Utredning av läs- och skrivsvå-

righeter att de sekundära symptomen riskerar att bli delar i en negativ interaktiv 

process där individen riskerar att förlora tron på sig själv. Därför är det viktigt att 

det finns kunskap om dyslexi i samhället och att svårigheterna uppmärksammas 

av alla vuxna som möter barnet eller ungdomen.9 

Distinktioner mellan dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 

Enligt Vetenskapsrådets rapport Dyslexi: en kunskapsöversikt är brister i läs- och 

skrivförmågan det manifesta uttrycket för dyslexi, men samma manifestation kan 

också vara ett uttryck för brister i den språkliga uppväxtmiljön, för koncentrat-

ionssvårigheter, eller för pedagogiska brister i samband med läs- och skrivinlär-

ning. För att förstå skillnaden mellan dyslexi och andra typer av läs- och skrivsvå-

righeter ”måste man komma under ytan, ned till de kognitiva funktioner som lig-

ger bakom dyslexiproblemet.”10 De med läs- och skrivsvårigheter och de med 

dyslexi upplever alltså många gånger liknande symptom men orsakerna skiljer sig 

åt i olika avseenden. Britta Ericson hävdar att läs- och skrivsvårigheter kan bero 

på ett annat modersmål än svenska, en syn eller hörselnedsättning, koncentrat-

ionssvårigheter, dålig undervisning, för lite läsvana eller skololust i tonåren.  

Medan vissa läs- och skrivsvårigheter kan vara av övergående karaktär är dyslexi 

till sin natur permanent. Effekterna kan dock påtagligt mildras.  

Dyslektiker har, till skillnad från personer med läs- och skrivsvårigheter, en di-

agnos. Det finns inget juridiskt dokument som reglerar vem som har rätt att dia-

gnosticera dyslexi. Det finns inte heller ett enda klassificeringssystem. Zetterqvist 

Nelson menar att vissa barn tar emot diagnosen som en befrielse, som ett sätt att 

försvara sig mot eventuella påståenden om lathet eller dumhet medan andra värjer 

sig mot diagnosen och att kopplas samman med specialundervisningen.11 

                                                 
9 Høien, T & Lundberg, I. (2013), Dyslexi: Från teori till praktik, s. 22; Ericson, B. (2010), Utredning av läs- 

och skrivsvårigheter, s. 351f. 
10 Myrberg, M. (2007), Dyslexi: en kunskapsöversikt, s. 60f. 
11 Andersson, B, Belfrage, L & Sjölund, E. (2006), Smart start vid läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, s. 

10; red. Ericson, B. (2010), Utredning av läs- och skrivsvårigheter, s. 66-67; Zetterqvist Nelson, K. (2003), 

Dyslexi: en diagnos på gott och ont, s. 281ff; Red. Myrberg, M & Lange, A. (2005), Identifiering, diagnostik 

samt specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter, s. 36.  
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Alternativa verktyg 

Specialpedagogiska skolmyndigheten hävdar att det tidigare uttrycket kompen-

sastoriska hjälpmedel lätt för tankarna till att man vill kompensera en brist hos en 

individ. Under senare år har benämningen alternativa verktyg börjat användas i 

syfte att det ska låta mindre avvikande för dem som är i behov av hjälpmedel.12 

Begreppet alternativa verktyg kommer därför att användas genomgående i denna 

uppsats. Nu följer några exempel på alternativa verktyg. Talsyntes används för att 

få text uppläst med konstgjort tal, vilket gör det möjligt att upptäcka grammatiska 

fel, felstavade ord, avsaknad av markering av ny mening med mera. ClaroRead 

Pro är ett talsyntesprogram som går att använda för att få Word-dokument och 

webbsidor och PDF: er upplästa. Daisy är ett format för talböcker. I detta format 

går det att söka, bläddra och sätta bokmärken. Talböcker är inläsningar av tryckta 

böcker, både facklitteratur och skönlitteratur. Dessa kan lånas eller köpas av per-

soner med läshandikapp via ett bibliotek. Stava Rex är ett svenskt rättstavnings-

program som anses vara bättre än Word på att hitta felstavade ord, rätta felaktiga 

särskrivningar med mera. Spell Right är en engelsk motsvarighet. Appen Legimus 

är Myndigheten för lättillgängliga medias (MTM) egen app som är utvecklad för 

att man både ska kunna söka bland och lyssna på deras talböcker. Det går att välja 

att läsa strömmande eller nerladdning av talböcker. Till skillnad från många andra 

appar som går att använda för att läsa talböcker är denna app gratis.13 

Lagar och styrdokument  

Skolbibliotek 

Det fastslås i bibliotekslagen, som trädde i kraft 1 januari 2014, att det är ett obli-

gatoriskt krav för skolhuvudmän att ha ett skolbibliotek. Det inskärps även att 

samtliga bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärk-

samhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras 

behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna 

ta del av information (4§). Det står också att eleverna i grundskolan, grundsärsko-

lan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 

tillgång till skolbibliotek (10§).14 Unescos skolbiblioteksmanifest från 1999 är 

utformat som en deklaration och ska ses som en rekommendation till Unescos 

medlemsstater att verka i en viss riktning. I manifestet står det att skolbiblioteket 

                                                 
12 Spsm > stod-i-skolan > it-i-larandet > stod-med-it > alternativa verktyg [2015-03-13] 
13 Föhrer, U & Magnusson, E. (2003), Läsa och skriva fast man inte kan, s. 25ff; Myndigheten för lättillgäng-

liga mediers webbsida [2014-01-27]; svensktalteknologi > läshjälp [2015-02-10].  
14 Riksdagens webbsida > Dokument & lagar > Lagar > Svensk författningssamling > Bibliotekslag [2014-

12-13]. 
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förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och kun-

skapssamhälle, att skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället, oavsett ras, kön, 

religion, nationalitet, språk, befattning eller social status, och att skolbiblioteket 

skall erbjuda alternativ för dem som inte kan ta del av gängse material och tjäns-

ter. Något som också nämns är att elevernas förmåga att läsa, skriva, lösa problem 

och utnyttja informationsteknik utvecklas av att bibliotekarier och lärare samarbe-

tar med varandra. Dessutom står det att skolbiblioteket har i uppgift att främja 

elevernas läslust och att lära dem att bli biblioteksanvändare.15 

Skolväsendet 

Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi nämns inte i nu gällande lag- och förord-

ningstexter för skolan. Däremot står det i Skollagen att elever ska ges särskilt stöd 

i de fall där det befaras att de inte når de kunskapskrav som minst skall uppnås. 

Som en övergripande regel står det i skollagens första kapitel att i utbildningen 

ska hänsyn tas till barn och elevers olika behov. Utbildningen i skolan ska främja 

alla elevers utveckling och lärande samt bidra till en livslång lust att lära.  

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möj-

ligt. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förut-

sättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SL 1 kap. 4§). I det tredje kapitlet står 

det att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och att elever 

som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav 

som finns ska ges stöd till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsätt-

ningens konsekvenser (SL 3 kap. 3§).  

När det gäller gymnasieskolan är bestämmelserna sådana att särskilt stöd får 

ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som kom-

plement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven 

tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning (SL 3 kap. 7§). Det 

står också att behovet av särskilt stöd ska utredas om det inom ramen för under-

visningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lä-

rare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås och att om en utredning visar att en elev är i behov av sär-

skilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd (SL 3 kap. 8§). Det står vidare att ett 

åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ges särskilt stöd. Av programmet 

ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska 

följas upp och utvärderas (SL 3 kap. 9§). Det är kommunerna som ansvarar för 

genomförande av verksamheten i det offentliga skolväsendet och det är skolin-

                                                 
15 UNESCOs webbsida > folkbiblioteksmanifestet-skolbiblioteksmanifestet [2014-12-13]. 
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spektionen som kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de 

lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten.16 

                                                 
16 Riksdagens webbisda > Dokument & lagar > Lagar > Svenskförfattningssamling > Skollag [2014-12-13]. 
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3 Översikt av tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning och för att göra det mer åskådligt 

sker en uppdelning i tre kategorier: Uppsatser och avhandlingar inom biblioteks- 

och informationsvetenskap, Rapporter och sammanställningar och slutligen Sam-

arbetsformer mellan skola och skolbibliotek. 

Uppsatser om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

Inom svensk biblioteks- och informationsvetenskap har det knappt skrivits något 

alls kring samarbetesformer mellan skolbibliotekarier och specialpedagoger. I det 

avseendet rör det sig alltså om en mindre forskningslucka som jag med denna 

uppsats vill bidra till att täcka. Jag fann dock några enstaka uppsatser inom biblio-

teks- och informationsvetenskap som på varierande sätt skildrar stödet för perso-

ner med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den första av dem, Karolina Bohlins & 

Helena Hellsbergs magisteruppsats från 2007, Skolbibliotekarier och elever med 

dyslexi: en studie om några skolbibliotekariers upplevelser av sitt arbete och 

samarbete om en marginaliserad användargrupp, syftade dels till att undersöka 

och beskriva hur skolbibliotekarier upplever sitt arbete med grundskole- och 

gymnasieelever som lider av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, dels till att analy-

sera hur samarbetet ser ut mellan bibliotekarien och de pedagogiska yrkesgrup-

perna på olika skolor. Bland annat kommer de fram till att bibliotekariernas kun-

skap om dyslexi inhämtats efter den formella utbildningen och att denna kun-

skapsinhämtning har skett genom egna initiativ. I undersökningen framkom det att 

skolbibliotekarierna inte bara saknade kännedom om specialpedagogens arbete 

med eleverna men också kunskap om i vilken utsträckning de som bibliotekarier 

tillgodosåg elevens informationsbehov. Avsaknaden av dialog mellan yrkesgrup-

perna ledde således till att samarbetet omgärdades av oklarheter kring vilka ar-

betsuppgifter skolbibliotekarien ansvarade för gällande de elever som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi.17  

                                                 
17 Bohlin, K & Hellsberg, H. (2007), Skolbibliotekarier och elever med dyslexi: en studie om några skolbibli-

otekariers upplevelser av sitt arbete och samarbete om en marginaliserad användargrupp. Högskolan i 

Borås.   
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I sin magisteruppsats från 1997, Hur hjälper vi barn och ungdomar med dyslexi 

och läs- och skrivsvårigheter, undersöker Marianne Johansson vilka kompensato-

riska hjälpmedel som erbjuds från skolan och biblioteket. Därutöver ville hon dels 

veta vad skolans speciallärare anser om kommunbibliotekets medier och service, 

dels granska om det behövs ett samarbete mellan skolan och biblioteket. När hon 

diskuterar datorernas inträde som någonting nytt och spännande framstår uppsat-

sen som en smula otidsenlig. Emellertid kan uppsatsen användas i syfte att jäm-

föra dagens och gårdagens föreställningar kring kompensatoriska hjälpmedel.18 

Petra Karlsson och Tuija Roxling har skrivit en magisteruppsats som lades 

fram 2007. I denna kvalitativa studie, Gör skolbibliotekarien någon skillnad? En 

studie av skolbibliotekariens betydelse för unga elevers läs- och språkutveckling, 

ligger fokus på hur förskoleelever upp till sjätteklassare får stöd av skolbiblioteka-

rier med sin läs- och språkutveckling. Resultaten visar att skolkulturen påverkar 

synen på skolbibliotekarierna och huruvida de ses som en värdefull resurs eller 

inte. Betydelsen av en verksamhetsplan för biblioteksverksamheten lyfts fram 

men även att inställningen från den enskilda rektorn är avgörande för skolbiblio-

tekens utveckling på skolorna. De menar att all pedagogisk personal bör engage-

ras för att ett fungerande skolbibliotek ska kunna skapas.19  

Sigrid van der Torres kandidatuppsats, Vikten av bemötande: dyslektikers erfa-

renheter av bibliotek från 2011, är en kvalitativ studie där hon använt sig av inter-

vjuer för att undersöka hur vuxna dyslektiker upplever mötet med biblioteket och 

bibliotekarien och deras upplevelse av att få hjälp att hitta litteratur. Utifrån sina 

intervjuer kunde van der Torre konstatera att det absoluta flertalet av informanter-

na under en längre period haft en ängslig relation till biblioteken. En allmän upp-

fattning som informanterna hade innan de gick med i dyslexiförbundet och innan 

de fick en diagnos var att bibliotek inte var något för dem utan det var för de 

andra. Efter hand skaffade de sig mer positiva erfarenheter av biblioteket.20 

Ann-Sofie Klasons kandidatuppsats, På vilka sätt kan bibliotek vara använ-

darvänliga för människor med dyslexi från 2002, är också en kvalitativ studie där 

intervjuer har använts för att få svar på hur vuxenstuderande med dyslexi upplever 

biblioteket. Dessutom har hon undersökt om det finns några återkommande drag 

av hur användarna upplever biblioteket, samt vad biblioteket kan göra för att ge 

dyslektiker ett så tillfredställande bemötande som möjligt. I hennes undersökning 

framkommer det att bibliotekspersonalen behöver information om dyslexi för att 

kunna bemöta dyslektiker på ett tillfredställande sätt. Bemötandet från biblioteka-

                                                 
18 Johannson, M. (1997), Hur hjälper vi barn och ungdomar med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Högs-

kolan i Borås.   
19 Karlsson, P & Roxling, T. (2007), Gör skolbibliotekarien någon skillnad? En studie av skolbibliotekariens 

betydelse för unga elevers läs- och språkutveckling. Högskolan i Borås. 
20 van der Torre, S. (2011), Vikten av bemötande: dyslektikers erfarenheter av bibliotek. Högskolan i Borås.  
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rierna påverkar i hög grad hur dyslektiker ser på biblioteken. Hon föreslår att olika 

arbetsplatser anordnar biblioteksbesök för de i personalen som är dyslektiker.21 

Samverkan mellan bibliotekarier och lärare kring elever med dyslexi är från 2010 

och är publicerad av Ann Levander. Syftet med undersökningen var att via kvali-

tativa studier med några bibliotekarier beskriva deras dagliga arbete i mötet med 

barn och ungdomar som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt beskriva sam-

arbetet med lärare kring denna användargrupp. Informanterna i hennes studie me-

nar att det krävs samverkan från lärare och/eller specialpedagoger så att bibliote-

karien kan ta del av deras önskemål och kunskap om vilka elever som har sär-

skilda behov. Ett annat resultat som framkom var skolbibliotekariernas efterfrågan 

om större insikter hos lärarna angående skolbibliotekariernas kompetenser för att 

därmed kunna utnyttja skolbibliotekets fulla potential som samverkanspartner.22 

Sammanställningar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

Mats Myrberg, professor i specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm, var 

projektledare för Konsensusprojektet vars resultat sammanställdes i två rapporter 

från 2003 och 2006: Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- 

och skrivsvårigheter och Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska insat-

ser för elever med läs och skrivsvårigheter. Konsensusstudier grundas på att fors-

kare får ta ställning i samhällsfrågor av stor politisk eller ekonomisk betydelse.  

I den första rapporten fick tjugofyra forskare och hundra lärare uttala sig där syftet 

var att hitta en gemensam grund för deras skilda ståndpunkter inom läs och skriv-

svårigheter och inlärningspedagogik. Ett av resultaten som framkom med studien 

var att eleven måste uppleva undervisningen som meningsfull för att nå fram-

gångar med sin långsiktiga läs- och skrivutveckling. Tillgången till bibliotek och 

möjlighet till högläsning ses som två viktiga förutsättningar för att skapa intresse 

för läsningen. Även skolans läsmiljöer lyfts fram som viktiga, i synnerhet till-

gången till avskilda utrymmen.23 

 I den andra rapporten framkommer det bland annat att organisationen av speci-

alpedagogiska insatser ska utformas så att alla elever känner sig inkluderade, att 

en variation mellan enskild, grupp- och klassundervisning ska erbjudas och att 

undervisningsstödet för elever som har läs- och skrivsvårigheter ska vara upplagd 

i projektform. I rapporten lyfts det ett varningens finger mot mindre välgrundade 

läs- och skrivpedagogiska riktningar. ”Det rör sig såväl om omedveten och opro-

                                                 
21 Klason, A. (2002), På vilka sätt kan bibliotek vara användarvänliga för människor med dyslexi? Högsko-

lan i Borås. 
22 Levander, A. (2010), Samverkan mellan bibliotekarie och lärare kring elever med dyslexi. Södertörns 

högskola. 
23 Myrberg, M. (2003), Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter, s. 

36ff, 41. 



 18 

fessionell ’låt-gå’-pedagogik som specialpedagogiska helbrägdabudskap (’one pill 

cures all’), ofta med dubiösa argument hämtade från vad som bland seriösa fors-

kare brukar betecknas som ’neuromytologi’.24 Myrberg & Lange konstaterar vi-

dare i rapporten att det finns en avvaktande hållning på många skolor till läs- och 

skrivforskning och att det ibland även förekommer en kunskapsrelativism.  

En annan frågeställning som berörs är att flertalet elever som har stora svårigheter 

med läsning och skrivning aldrig genomgår någon utredning och därför aldrig får 

någon diagnos. Det tas även upp en del aspekter kring olika läromedel. Ett läro-

medel kan skapa möjligheter till ett fördjupat lärande men vid ett misslyckande 

med att uppbringa elevernas intresse och nyfikenhet kan det likväl bli till ett hin-

der. I båda rapporterna betonas lärarskicklighet som den kanske allra viktigaste 

faktorn när det gäller att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter.25 

 Dyslexi: en kunskapsöversikt från 2007 är en sammanställning om dyslexi som 

vänder sig till den vetenskapsintresserade allmänheten. Exempel på kapitel är Den 

nordiska dyslexiforskningsscenen, Uppkomstmekanismer, utvecklingsförlopp, 

närbesläktade läs- och skrivproblem och Pedagogik, hjälpmedel och andra stödin-

satser. Några av slutsatserna i boken är att läsning är en färdighet som kräver om-

fattande övningsinsatser och att dyslexiproblematiken fortfarande är en fråga som 

gäckar forskarna. Det betonas även att länken mellan forskarvärlden och utbild-

ningsväsendet måste stärkas för att metoder som bygger på beprövad forskning 

ska kunna appliceras i praktiken. Den senaste forskningen om dyslexi är omfat-

tande men långt ifrån allt plockas upp av dem som är verksamma på skolorna.26 

Samarbete mellan skolbibliotekarie och pedagog 

I Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt från 2002 försöker Lou-

ise Limberg skapa en fördjupad bild av skolbibliotekets pedagogiska roll och i 

förlängningen även skolbibliotekariens roll. Skolbiblioteket bör enligt Limberg 

integreras i större omfattning med den övriga verksamheten på skolan. Flera stu-

dier visar att faktorer som hämmar en sådan utveckling är en bristande förståelse 

hos lärare och skolledning för vilka möjligheter biblioteket har att erbjuda, otyd-

liga mål för skolbiblioteksverksamheten, att bibliotekarierna arbetar ensamma och 

därtill ett ambivalent förhållande till informations- och kommunikationsteknikens 

inträde i skolorna och biblioteken. Ytterligare en slutsats som hon drar är att det 

behövs fler studier för att ”utröna hur skolbibliotek och bibliotekarie kan balan-

                                                 
24 Myrberg, M & Lange, A. (2006), Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska insatser för elever med 

läs och skrivsvårigheter, s. 10.   
25 Myrberg, M & Lange, A. (2006), Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska insatser för elever med 

läs och skrivsvårigheter, s. 15, 90. 
26 Myrberg, M. (2007), Dyslexi: en kunskapsöversikt, s. 67, 98f. 
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sera mellan den frihet som bibliotek traditionellt representerar och den styrning 

som är ett av skolans och den formella undervisningens kännetecken”. Det finns 

även en forskningsantologi som är värd att nämna, Skolbibliotekets förändrade 

landskap från 2013, där Limberg och Anna Hampson Lundh står som redaktörer.  

I den tecknas en bild av de svenska skolbibliotekens förutsättningar och historia, 

diskussioner om hur forskning kan användas i skolbibliotekspraktiken och det ges 

även en uppdaterad översikt av läs- och litteracitetsforskningen. Det framkommer 

att samverkan mellan bibliotekarier och lärare är en förutsättning för att an-

vändarundervisningen ska nå sina utsatta mål. I Det moderna skolbiblioteket: en 

framtidsskiss från 2012 redogör Krister Widell och Mats Östling för skolbiblio-

tekens förändring mot att fungera som både fysiska och digitala rum. De konstate-

rar bland annat att skolbiblioteket ansvarar för att förse lärare och elever med de 

bästa resurserna, organisera samsökning av material och att elever och personal på 

skolorna får tillgång till relevant teknik och verktyg för att hantera innehåll.27 

Dr. Janet Murray är VD för ett företag som bedriver konsultverksamhet i bibli-

oteksfrågor. Under 1990-talet deltog Murray i ett fyraårigt forskningsprojekt som 

syftade till att studera hur elever med funktionshinder inkluderades i skolbiblio-

teksprogram i två australiensiska stater, Victoria och New South Wales.  

Femton skolbibliotek valdes ut från bostadsområden med varierande socioekono-

miska villkor. Fokus lades på att studera samarbetet mellan biblioteks- och speci-

alpedagogisk personal. Man sökte kunskap om hur samarbetet påverkade tillgäng-

ligheten av skolbibliotekets resurser och i vilken omfattning som de funktions-

hindrade eleverna utvecklade sin informationskompetens. Resultaten sammanfat-

tas i den fackgranskade artikeln “The implications of inclusive schooling for 

school libraries” från 2002. I artikeln framgår det skolbibliotekarierna behöver 

äga god kännedom om de elever som har funktionshinder för att dessa ska kunna 

erbjudas de resurser som är nödvändiga. Ett villkor för att samarbetet mellan 

skolbibliotekarien och specialpedagogen på de olika skolorna skulle kunna för-

djupas var att skolkulturen i högre grad uppmuntrade till samverkan över profess-

ionsgränserna. I studien framkommer det att skolbiblioteken har behov av en utar-

betad arbetsplan som reflekterar den allmänna skolplanen och i synnerhet de rikt-

linjer som gäller för specialundervisningen. Murray menar att det finns rum för 

förbättringar kring hur de funktionshindrade eleverna får tillgång till den service 

och det stöd som de har rätt till. Mycket är vunnet genom ytterligare kommunikat-

ion och samarbete mellan bibliotekarier och specialpedagoger.28 

Joyce Anderson Downing är professor i specialundervisning vid the College of 

Education and Human Services lokaliserat till Central Missouri State University. 

                                                 
27 Limberg, L. (2002), Skolbibliotekens pedagogiska roll: en kunskapsöversikt, s. 17f; Limberg, L &  Hamp-

son Lundh, A. (2013), Skolbibliotekets förändrade landskap, s. 3; Widell, K & Östling, M. (2012), Det obe-

gränsade rummet: Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss,  s. 2, 9. 
28 Murray, J. (2002), ”The implications of inclusive schooling for school libraries”, s. 301, 319f. 
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Författaren skriver i den fackgranskade artikeln ”Media Centers and Special 

Education: Introduction to the Special Issue” från 2006 om hur biblioteket utifrån 

olika roller kan möta elever med särskilda behov. Enligt Anderson Downing har 

arbetsbeskrivningarna för både specialpedagoger och skolbibliotekarier genomgått 

drastiska förändringar under de senaste två decennierna. Från att i stort sett endast 

tillhandahålla litteratur har skolbibliotekariens roll vuxit till något som liknar en 

medie- och informationsspecialist med uppgift att instruera elever och rådgöra 

med lärare inom en rad olika ämnen. Ett ökat samarbete mellan skolbibliotekarier 

och specialpedagoger ställer krav på självreflexion, flexibilitet och förmågan att 

kompromissa. Det är också viktigt att syftet med samarbetet tydligt framgår. För-

hoppningen är att båda yrkesgrupperna ska dela med sig av sin expertis till 

varandra, ämneslärarna och inte minst eleverna. I artikeln konstateras slutligen att 

samarbetet mellan specialpedagoger och skolbibliotekarier bör inledas med in-

formella möten och enklare aktiviteter som de funktionshindrade eleverna kan 

känna sig trygga med.29 

I artikeln ”Reaching All Learners: Understanding and Leveraging Points of 

Intersection for School Librarians and Special Education Teachers” redogör Anne 

Marie Perrault för en studie där syftet var att undersöka hur skolbibliotekarier och 

specialpedagoger tillgängliggjorde, utvärderade och använde resurser ämnade för 

elever med funktionshinder. I studien intervjuades sex stycken skolbibliotekarier 

och lika många specialpedagoger i staten New York, USA. Informanterna menade 

att det var utmanande att hålla den egna kunskapen uppdaterad och de betonade 

att det kan behövas samarbeten som sträcker sig även utanför skolans väggar.  

En av de intervjuade bibliotekarierna upplevde att hon hade blivit otillräckligt 

förberedd under sin bibliotekarieutbildning på att stödja elever med funktionshin-

der. Perrault föreslår att informations- och biblioteksutbildningarna ser över sitt 

kursinnehåll för att försäkra sig om att studenterna examineras med verktyg att 

hjälpa barn och ungdomar – oavsett funktionshinder. Studien visar att det finns 

outnyttjade områden beträffande samarbetet mellan skolbibliotekarier och speci-

alpedagoger och att det därmed finns möjlighet för tätare samspel och utbyte av 

information och resurser.30 

                                                 
29 Anderson Downing, J (2006), ”Media centers and special education”, s. 69ff.  
30 Perrault, A (2011), ”Reaching All Learners: Understanding and Leveraging Points of Intersection for 

School Librarians and Special Education Teachers”, s. 2, 9f. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel behandlas olika aspekter av det sociokulturella perspektivet.  

Därefter kommer jag att redogöra för vilken teori och modell som jag har valt att 

använda i min studie. 

Ett sociokulturellt perspektiv 

Jag kommer använda mig av ett sociokulturellt perspektiv utifrån hur det beskrivs 

i Leif Strandbergs Vygotskij i praktiken och Olga Dysthes Sociokulturella teori-

perspektiv på kunskap och lärande och till sist Roger Säljös Lärande i praktiken 

och Lärande och kulturella redskap. Både i det sociokulturella perspektivet och i 

min studie är kommunikation och samarbete centrala aspekter, men även begrep-

pet verktyg är relevant då många elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi an-

vänder olika tekniska hjälpmedel. 

Säljö är en svensk pedagogikprofessor som, utifrån den ryske pedagogen och 

psykologen Lev Vygotskys idéer, vidareutvecklat sociokulturell teori och metod. 

De tidigare traditionella ståndpunkterna som antingen menar att människan är ett 

tomt blad eller att människans lärande bestäms av inre, medfödda förutsättningar 

har enligt Säljö bortsett från att se människan som en social och historisk varelse. 

Allt handlande, till och med när eleven sitter ensam hemma och läser inför ett 

prov, sker inom ramen för situerade sociala praktiker. 

Det finns ingen entydig sociokulturell inlärningsteori som gör anspråk på en 

universell ståndpunkt utan det rör sig snarare om olika inriktningar. Detta menar 

Dysthe som är professor i pedagogik. Gemensamt för dessa inriktningar är kun-

skapssynen, som skiljer sig från dels behaviorismen som menar att det som ska 

läras ut kan delas upp i små bitar och att varje liten del kan vara frikopplad från 

sitt sammanhang och bedömas var för sig, dels kognitivismen som förfäktar att 

det finns en kognitiv kärna som är oberoende av kontext och syfte. Säljö beskriver 

det som att behavioristen studerar individens beteende medan kognitivisterna un-
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dersöker psykologiska mekanismer och tankestrukturer som antas finnas hos 

människor.31  

Människan är enligt det sociokulturella perspektivet mycket anpassningsbar 

vilket är en förutsättning för att kunna hantera alla de skiftande villkor som hon 

undergår. Säljö menar att det nyfödda barnet i samverkan med omgivningen for-

mas till en kulturvarelse i allt högre grad, alltså någon som tillägnar sig sociala 

kunskaper och färdigheter om sin plats och sin tid. Barnet lär sig att hälsa, samtala 

och integrera. Dessa ordnade relationer och kommunikationsmönster betecknas 

som kulturella institutioner. Vidare hävdar han att det existerar sociala praktiker 

som är av en mer offentlig karaktär, vilka går under termen praktikgemenskaper 

och det är genom dessa praktikgemenskaper som samhället organiserar sina kun-

skaper och färdigheter. En och samma individ ingår i en mängd olika praktikge-

menskaper och det är upp till varje individ att förhålla sig till och agera inom dem. 

Vi ingår i en praktikgemenskap på arbetet, i en annan med familjen och i en tredje 

då vi besöker biblioteket. Det sociokulturella perspektivet väljer följaktligen att 

inta en genomträngande förståelse av människans förmåga att samspela med andra 

människor och med alla ting som hon själv skapar. Eftersom omgivningen hela 

tiden förändras utvecklas också människan.32 

Begrepp 

En term som ingår i det sociokulturella perspektivets är redskap. Säljö föreslår att 

alla redskap kan kallas kulturella och att redskap antingen är intellektuella (språk-

liga) eller materiella (artefakter). Enligt Säljö är dessa båda former av redskap 

överlappande. Att skriva en uppsats på en dator exempelvis kräver båda formerna 

på det viset att språket och tänkandet växelverkar med den fysiska tekniken.  

Med hjälp av intellektuella redskap kan instruktioner tillgodogöras, kartor använ-

das och det går att följa med i omvärldsbevakningen. Exempel på fysiska redskap 

i förhållande till en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi skulle kunna vara 

lättlästa böcker eller talboksspelare. De flesta av redskapen är produkter av män-

niskor och är i den meningen jämställda med varandra men det förekommer även 

redskap som kan betraktas som naturresurser. Vygotsky delade in redskapen på ett 

liknande sätt men betonade kanske i högre grad användningen av begreppet teck-

en, som han menade att vi använder när vi tänker. Han var även av den uppfatt-

ningen att språket är det viktigaste redskapet för människan. Redskapen, som är 

en omfattande kategori, är centrala för vår syn på oss själva, vårt tänkande och 

våra sätt att lära. Det är värt att notera att verktygen innehåller tidigare generat-

ioners erfarenheter och insikter och genom att använda dem reproducerar vi dessa 

                                                 
31 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 19f; red. Dysthe, O. (2003), Dialog, samspel och lä-

rande, s. 32, 39ff; Säljö, R (2005), Lärande i praktiken, s. 150; Strandberg, L. (2009), Vygotskij i praktiken, s. 

18. 
32 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 46; Säljö, R. (2005), Lärande i praktiken, s. 71. 
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erfarenheter. Dysthe hävdar att kombinationen av personer och verktyg skapar 

nya potentialer. Hon tar upp stavhoppare som talande exempel på hur ständiga 

förbättringar av redskapet, i det här fallet staven, kan öka prestationen.  

Strandberg menar att lärande är beroende av att det finns tillgång till utmanande 

och givande verktyg. Han uttrycker behovet av verktyg på ett kärnfullt sätt:  

”Det jag inte har i huvudet kan jag låna från verktygen.”33 

Mediering är ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

Mediering innebär att vi inte står i en direkt kontakt med omvärlden utan att kun-

skap om världen ges via olika redskap i konkreta sammanhang. Vi är beroende av 

medierande redskap för hur vi tolkar och tar ställning till omvärlden. Säljö går så 

långt som att påstå att vi i princip inte kan handla i en situation utan att använda 

oss av medierande redskap. Om man vill studera hur specialpedagoger eller bibli-

otekarier lär sig nya rutiner och arbetsuppgifter bör man således studera inlärning-

en i förhållande till de redskap som används i skolan och på biblioteket.  

Samverkan är alltså inte bara något som sker genom människor, utan också mel-

lan människor. En särskild form av mediering är kommunikation och interaktion. 

Alla samtal är uttryck för mediering och enligt Säljö innebär det att människor på 

sätt och vis är medierande resurser för varandra. Genom att lyssna, samtala, härma 

och samverka med andra får människan del av kunskaper och färdigheter.  

Dysthe ger uttryck för samma uppfattning i det avseendet att varje språklig fram-

ställning innehåller vissa värderingar och införlivar oss i en kulturell och historisk 

tradition. Att lära sig kommunicera är att bli sociokulturell. 

Ett ytterligare begrepp är appropriering som i huvudsak kan beskrivas som 

vår förmåga att tillägna oss (appropriera) medierande redskap i sociala praktiker 

och i och med det utvecklas som sociokulturella varelser. Det handlar alltså hur vi 

utvecklas som individer genom konfrontation med och appropriering av nya sätt 

att resonera och genom användning av nya redskap. I varje situation har vi en 

möjlighet att ta över och ta till oss kunskaper från våra medmänniskor i samspels-

situationer. Vi har helt enkelt möjlighet att lära av varandra.34 

Lärande 

Enligt Dysthe finns det sex centrala aspekter på den sociokulturella synen på lä-

rande, vilka jag nu kommer att gå igenom i tur och ordning. För det första, lärande 

är situerat. Ett situerat perspektiv är fokuserat på inlärningskontexten. Om man till 

exempel vill lära sig tyska är det en fördel om man åker till Tyskland. Genom att 

det skapas autentiska aktiviteter i skolan som efterliknar verkligheten förbereds 

eleven för ett livslångt lärande. För det andra, lärande är huvudsakligen socialt. 

                                                 
33 Strandberg, L. (2009), Vygotskij i praktiken, s. 30, 41 
34 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 24ff, 66, 70, 81; red. Dysthe, O. (2005), Dialog, sam-

spel och lärande, s. 45ff, 79; Säljö, R. (2005), Lärande i praktiken, s. 119. 



 24 

Vad innebär detta? Att kunskaperna inte finns i hjärnan från början utan måste 

läras i ett socialt avseende. Vi är sociala varelser som lär oss genom att exempel-

vis ta del av det som tidigare generationer lämnat i arv. För det tredje, lärande är 

distribuerat, vilket helt enkelt innebär att olika människor är bra på olika saker och 

att ingen människa sitter på all kunskap eller färdighet. Från att en tröja har sytts i 

ett låglöneland till att den finns att köpa i butiken har många länkar i kedjan varit 

inblandade.  

För det fjärde, lärande är medierat. Människan använder redskap och kunskap-

en om dessa redskap förs vidare genom seklerna. Införandet av vissa verktyg, till 

exempel skriftspråket, har till och med haft makt att ändra vårt tänkande. För det 

femte, lärande är deltagande i praxisgemenskap. Den lärande är till en början inte 

en fullvärdig medlem av gruppen men så småningom integreras den lärande allt-

mer. Den lärande får kunskap av gruppen, till exempel sociala koder, och gruppen 

får i sin tur kunskap av den lärande om nya städer, länder eller något annat som 

har varit okänt för dem. För det sjätte, språket är grundläggande i läroprocesserna, 

vilket kan förklaras i termer av att språket ger oss verktyg att namnge fenomen vi 

stöter på. Det blir alltid mer lättförståeligt när man kan benämna saker, oavsett om 

det rör sig om botanik eller grammatik. Ett uttryck kan emellertid betyda olika 

saker i olika sammanhang vilket medför att språket har en semantisk funktion. 

Betydelserna skiftar. Slutligen har språket även en retorisk funktion i det att man 

använder språket för att uppnå olika motiv.  

En grundsyn i Vygotskys pedagogik är idén om den närmaste utvecklingszo-

nen, det vill säga den utvecklingsnivå som ligger mellan det som barnet klarar 

ensam och det som samma barn kan klara med hjälp av någon annan, till exempel 

en specialpedagog eller en skolbibliotekarie. Den pedagogiska strävan är att bar-

net i framtiden inte ska behöva assistans utan i stället klara en viss uppgift på egen 

hand. Lärandet för barnet bör således präglas av ett starkt element av utmaning. 

Det är inte elevens tillkortakommanden som ska vara undervisningens utgångs-

punkt utan elevens potential till att lära sig nya kunskaper och färdigheter.  

Dysthe hävdar att det sociokulturella perspektivet tydligt pekar på att viljan att 

lära utgår från upplevelsen av meningsfullhet vilket i sin tur bygger på att kunskap 

och lärande betraktas som viktigt i de grupper och sammanhang som individen 

verkar i. Eleven behöver känna uppskattning från andra. 

Detta är ännu ett skäl till att individen, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 

aldrig betraktas som isolerad och autonom; hon är alltid en del av en lång rad so-

ciala kontexter. Kontexten eller situationen är med andra ord en integrerad del av 

det lärande som sker, vilket bland annat visar sig när vi samarbetar med varandra. 

Ett gott samarbete förutsätter att det finns ett gemensamt mål för hela gruppen och 

ett personligt ansvarstagande. En annan viktig pedagogisk aspekt är hur man på 

bästa sätt kan motivera en individ till att lära sig saker. Till skillnad från kogniti-

visterna som betonar den inre motivationen och som anser att barn är naturligt 
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motiverade så länge som de får prova på olika aktiviteter menar de sociokulturella 

förespråkarna att det är samhället och omgivningens förväntningar som gör barnet 

motiverat och att en god läromiljö där lärandet värdesätts av både lärare och ele-

ver därför är avgörande för att nå goda resultat. Vägvalet står alltså mellan om 

motivationen i huvudsak kommer inifrån eller utifrån. Enligt Säljö sker lärande 

ibland avsiktligt men ofta helt oavsiktligt som en konsekvens av något man är 

med om och därför är det en felaktig slutsats att tro att lärande alltid är beroende 

av en undervisningskontext. Han menar vidare att lärande bör förstås som en inte-

grerad del av sociala praktiker. Utifrån det sociokulturella perspektivet bör fokus 

ligga inte bara på vad man lär sig men också på hur man lär sig det.35 

Limbergs & Folkessons samarbetskategorier 

Louise Limberg, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, och Lena Fol-

kesson, lektor och doktorand i pedagogik, har genom projektet Informationssök-

ning, didaktik och lärande (IDOL) definierat tre samarbetskategorier. Trots att 

fokus ligger på samarbetet mellan lärare och bibliotekarier inom informationssök-

ningsområdet anser jag att resultatet av studien även går att använda för att få en 

fördjupad bild av hur andra yrkesgrupper samarbetar på en skola. Resultatet av 

deras studie visar att samarbetet i huvudsak går att dela upp i fyra aspekter.  

En aspekt rör samarbetets innehåll och frågan om vad lärare och bibliotekarier bör 

samarbeta om, en annan aspekt gäller formen och organisationen av samarbetet, 

hur det ska gå till, hur och när och i vilket sammanhang det rent konkret kan äga 

rum. En ytterligare aspekt rör syftet med samarbetet, vad det ska leda till, och den 

fjärde aspekten kan uttryckas som synen på den andre, vilka förväntningar man 

har. Dessa aspekter ligger sedan till grund för de tre samarbetskategorier som nu 

presenteras: A) samarbete som gränsbevarande särarbete, B) samarbete som grän-

söverskridande samspel och till sist C) samarbete som möjlighet till lärande och 

utveckling. Kategori A präglas av en statisk samarbetsprocess. Det råder en tradit-

ionell syn på samarbetet. Arbetsuppgifterna fördelas inbördes genom explicita och 

underförstådda förhandlingar. I denna samarbetskategori fokuserar parterna mer 

på hur samarbetet ska organiseras än på vilket innehåll det ska ha. I ett samarbete 

med fokus på gränsbevarande särarbete är det vanligt att de båda yrkesgrupperna 

uppmärksammar någon egenskap hos den andre som försvårar samarbetet. I ett 

sådant samarbete ligger tyngdpunkten på organisationen snarare än innehållet. 

Sammanfattningsvis kan nämnas att kategori A till stor del grundas i givna före-

ställningar om den egna och den andres profession och yrkespecifika uppgifter 

                                                 
35 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 20, 66; red. Dysthe, O. (2005), Dialog, samspel och 

lärande, s. 38f, 42ff, 51, 81f. 
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och antaganden grundas i hur det brukar vara. A-uppfattningen av samarbete kan 

beskrivas som ett särarbete där gränserna för de olika yrkesrollerna i viss mån 

bevakas och ogärna överskrids. Rädslan att trampa varandra på tårna kan ge upp-

hov till ett missriktat hänsynstagande som försvårar samarbetet och därför riskerar 

samarbetet att bli slentrianmässigt utan uttalad planering, klargörande av samar-

betets syfte eller diskussion om förväntningar på sig själv och den andre.36  

Kategori B präglas av att det mellan professionerna finns en öppenhet för för-

ändring och nytänkande när det gäller samarbetet. Professionsmedlemmarna tän-

jer på professionsgränserna och arbetar mer flexibelt. Samarbetet är i jämförelse 

med kategori A i högre grad inriktat mot samspel och lagarbete då kraven på for-

malisering och organisation minskar. Det gränsöverskridande samspelet innebär 

ofta en förändring av den egna rollen och det sedvanliga arbetsinnehållet. Det kan 

till exempel handla om att eleverna använder den personal som finns till hands 

utan att fundera över om det är en pedagog eller bibliotekarie. Samspelet känne-

tecknas alltså av ett överskridande av rummet och professionernas gränser.  

En typisk företeelse för denna uppfattning är att läraren inte skickar eleverna till 

biblioteket utan följer med dit och hjälper eleverna i biblioteket tillsammans med 

bibliotekarien. Vidare ingår ofta bibliotekarien i olika arbetslag och deltar aktivt i 

planeringsarbetet med pedagogiska ställningstaganden. Personalen strävar även 

efter att eleverna ska mötas av samma besked när det gäller regler och mål. Det 

gränsöverskridande samspelet sker på grundval att personalen finner vinster av ett 

samarbete, även om det inte är självklart att vinsten fördelas helt lika mellan par-

terna. Sammanfattningsvis kan nämnas att inom kategori B framhävs de olika 

yrkesgruppernas kompetenser som en fördel som kan förbättra samarbetet. Styr-

kan ligger i att vara olika, att ha olika erfarenheter och kunskaper.37 

I kategori C ses slutligen samarbete som en möjlighet till lärande och utveckl-

ing och det kännetecknas av att yrkesgrupperna kombinerar sina olika kompeten-

ser så att resultatet blir bättre än om var och en hade arbetat var för sig. Här kan 

spontana möten mellan bibliotekarie och lärare utvecklas till djupare yrkessamtal 

kring exempelvis ämnesinnehåll. Bibliotekarien upplever ofta att den egna exper-

tisen fördjupas vid de tillfällen som samarbeten sker med läraren. En förutsättning 

för att fördjupningen och problematiseringen av samarbetet ska ske är att bibliote-

karien får ta del av lärarens ämneskunskaper och kunskaper om eleverna. En an-

nan fördel med ett teamarbete är att bibliotekarien får möta elever som inte själv-

mant kommer till biblioteket, något som kan ge kunskaper och insikter om olika 

elevers läsförmåga. Sammanfattningsvis kan nämnas om kategori C att det sker en 

utveckling av samarbetet i och med att man lär sig och bygger vidare på de fortlö-

pande erfarenheter som görs i arbetet. Limberg och Folkesson konstaterar i sin 

                                                 
36 Limberg, L & Folkesson, L. (2006), Informationssökning, didaktik och lärande, s. 97ff. 
37 Limberg, L & Folkesson, L. (2006), Informationssökning, didaktik och lärande, s. 102ff. 
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studie att det pågår två parallella processer i samarbetet mellan bibliotekarier och 

lärare. I den ena höll yrkesgrupperna fast i sina traditionella roller och arbetsupp-

gifter men i den andra pågick en gränsöverskridande process i samarbetet.38  

Läsandets cirkel 

Aidan Chambers är lärare och litteraturpedagog och har utarbetat en läsfrämjande 

modell som betecknas Läsandets cirkel. Den är i första hand inriktad på läraren 

och dennes undervisande roll men jag menar att modellen även går att använda 

ifråga om specialpedagogen och skolbibliotekarien och deras eventuella läsfräm-

jande samarbete.  

 

Läsandets cirkel i formen av ett diagram för att illustrera hur varje akt i läsandets drama knyts 
ihop med nästa. Illustrationen är hämtad ur Böcker inom och omkring oss.39 

Första steget, Att välja, handlar om val av bok innan läsandet kan påbörjas.  

Alla bokval är beroende av tillgången men för att komma åt böckerna måste de 

självklart vara tillgängliga. Både tillgång och tillgänglighet är alltså nödvändiga 

faktorer för att eleverna ska kunna hitta och välja böcker att läsa. Enligt Chambers 

är det också viktigt att böckerna presenteras på ett sådant sätt att de väcker läsa-

rens lust och nyfikenhet. Detta kan ske genom skyltning eller med en van läsare 

som guide. I nästa steg, Att läsa, beskrivs hur läsandet består av flera aktiviteter.  

Förutom att avkoda ord handlar läsandet bland annat också om att uppmärksamma 

                                                 
38 Limberg, L & Folkesson, L. (2006), Informationssökning, didaktik och lärande, s. 105f. 
39 Chambers, A. (2011), Böcker inom och omkring oss, s. 15. 
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och ägna sig åt en bok. Det är upp till läraren och skolbibliotekarien och andra på 

skolan att skapa möjligheter för eleverna att bli delaktiga i läsandets drama, bland 

annat kan det handla om att uppmuntra eleverna. För att främja läsningen behövs 

det enligt Chambers en tyst miljö där det är lätt att koncentera sig. Högläsning är 

en annan viktig faktor som bör finnas med genom hela skoltiden.40  

Det tredje steget präglas av reaktion/respons. En reaktion kan vara att eleven 

efter att ha läst en bok gärna vill få samma positiva upplevelse ytterligare en gång. 

Det innebär att eleven gör ett nytt val och påbörjar ett nytt val i Läsandets cirkel. 

Den andra reaktionen innebär att barnet vill delge andra samma positiva upple-

vese av boken genom att prata om den. Samtal om böcker kan ta två olika former, 

informellt vardagsprat eller genomtänkta organiserade boksamtal. De hinder som 

förekommer på vägen för en läsare under utveckling kan övervinnas genom stöd 

från en vuxen som de har förtroende för. De dubbelriktade pilarna i cirkelns mitt 

visar att det inte bara är eleven som lär sig av den vuxen utan att det också är den 

vuxne som lär sig av barnet.41 

 Chambers resonerar vidare kring hur inre och yttre förutsättningar påverkar 

läsningen. Med inre förutsättningar menas de attityder som vi alltid bär med oss.  

I detta sammanhang nämner han bland annat faktorer som förväntningar, tidigare 

erfarenheter och kunskaper, sinnesstämning och relationer till andra. Alla dessa 

faktorer påverkar i sin tur vårt beteende. När det gäller de yttre förutsättningarna 

syftar Chambers på den fysiska omgivningen och hur väl den lämpar sig för den 

aktivitet som man ska ägna sig åt. Han tillskriver de inre förutsättningarna en 

större betydelse än de yttre men menar att båda bidrar till att forma inställningen 

till det man ska företa sig. Om miljön upplevs som lugn och trygg och om det 

finns möjlighet att läsa ostört ökar förutsättningarna att ägna sig åt läsning en 

längre tid. Om man ständigt blir avbruten däremot är det sannolikt att läsintresset 

sjunker. För att skapa en god läsmiljö krävs att fyra villkor uppfylls: tillräckligt 

med lästid, högläsning, ett bra bokbestånd och lärarledda boksamtal.42  

                                                 
40 Chambers, A. (2011), Böcker inom och omkring oss, s. 16ff. 
41 Chambers, A. (2011), Böcker inom och omkring oss, s. 21ff. 
42 Chambers, A. (2011), Böcker inom och omkring oss, s. 25ff. 
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5 Material och metod 

I detta kapitel kommer jag att presentera den metod som användes vid insamlan-

det av det empiriska materialet, urvalet av informanter och skolor som materialet 

grundas på och utifrån vilken analytisk modell materialet har bearbetats.  

Jag kommer även redogöra för vilka forskningsetiska principer som jag har utgått 

ifrån. 

Kvalitativ metod 

Jag har valt att utgå från en kvalitativ metod som baseras på vetenskapliga inter-

vjuer. Kvale & Svend Brinkmann menar att intervjuer kan användas för att produ-

cera kunskap och begripa hur verkligheten uppfattas av andra individer och 

komma närmare deras subjektiva erfarenheter. För att en forskningsintervju ska 

bli lyckad behöver ett antal kvalitetskriterier uppfyllas: informantens svar bör för 

det första vara spontanta, rika och relevanta, för det andra bör intervjuaren följa 

upp och klargöra innebörden i svaren, för det tredje bör intervjun tolkas under det 

att intervjun genomförs och slutligen bör intervjuaren försöka verifiera sina tolk-

ningar av intervjupersonens svar under intervjuns gång. Intervjuguiden som jag 

har utformat bygger på den semistrukturerade intervjuformen. Fördelen med 

denna intervjuform är att den både rymmer flexibilitet och struktur; samtidigt som 

de olika temana bildar ett ramverk ges det utrymme för spontana frågor samt att 

frågor ställs i en annan ordning under intervjuns gång. Det är i huvudsak tre teman 

som jag har varit intresserad av att utforska. Den läsfrämjande delen, hur arbetet 

ser ut med alternativa verktyg men också hur samarbetet utformas kring dessa 

båda teman. Man kan säga att samarbetet bildar ett tredje och mer övergripande 

tema. 

Den kvalitativa intervjun har en del nackdelar enligt Kvale & Brinkmann, vilka 

bland annat lyfter fram att den erbjuder ett alltför knappt underlag för att resultatet 

ska kunna betraktas med någon statistisk generaliserbarhet.43 Detta kan kopplas till 

min uppsats i den meningen att det är betydelsefullt att ha i åtanke att informan-

ternas erfarenheter inte behöver gälla för andra individer på andra skolor.  

                                                 
43 Kvale, S & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 17f, 180, 280. 
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Göran Ahrne & Peter Svensson väljer istället att som en del i kritiken mot den 

kvalitativa intervjun lyfta fram att resultatet påverkas av hur forskaren tolkar in-

tervjusvaren. Det är inte säkert att den som intervjuar verkligen förstår vad den 

intervjuade vill ha sagt. En styrka med den kvalitativa metoden är å andra sidan 

att många perspektiv blir belysta och att det går att tränga djupare in i enskilda 

människors upplevelser än vad som vore fallet med till exempel en enkätunder-

sökning som istället omfattar en betydligt större mängd individer.  

Intervjuns styrka består också i att det går relativt snabbt att genomföra den.44 

Urvalsprocess & praktiskt tillvägagångssätt 

De fem gymnasieskolorna, som alla ligger i Mellansverige, skiljer sig åt på det 

viset att tonvikten antingen ligger på de praktiska eller teoretiska programmen. 

Dessa skillnader mellan gymnasieskolorna medför en bredare representation i min 

studie, vilket är i linje med metodforskaren Monica Dalens uppfattning om att 

forskaren bör sammanfoga ett urval som återspeglar en maximal variation hos det 

fenomen som ska studeras. Både Dalen och Kvale & Brinkmann menar att inter-

vjumaterialet bör vara av en sådan mängd att analyser och tolkningar möjliggörs. 

Ett för magert material omöjliggör å ena sidan vetenskapliga generaliseringar me-

dan ett för rikt urval å andra sidan omöjliggör grundliga tolkningar av intervjuer-

na. Jag bedömde att två informantgrupper och totalt tolv intervjuer skulle ge till-

räckligt många intressanta infallsvinklar och utgöra ett bra underlag för mitt ämne. 

Informantgrupperna består av skolbibliotekarier och specialpedagoger. I ett fall 

var informanten en speciallärare och i ett annat fall genomfördes en intervju via e-

post. Jag har även intervjuat en ansvarig person på Skoldatateket för att få en dju-

pare insyn i hur arbetet och samarbetet går till kring alternativa verktyg i den be-

rörda kommunen.45 

Den inledande kontakten med informanterna skedde via e-post, där jag berät-

tade lite om mig själv och min utbildning, uppsatsens ämne och centrala fråge-

ställningar. De blev även uppmuntrade att kontakta min handledare ifall de ville 

verifiera något. Efter att informanterna anmält intresse att delta i min undersök-

ning bokades tid för intervju. Det var endast ett fåtal som tackade nej.  

Intervjuerna genomfördes ofta i informanternas arbetsrum eller i något intillig-

gande rum där samtalen kunde förlöpa ostört. Det förekom visserligen ett mindre 

antal avbrott, elever som behövde hjälp med att låna böcker eller dylikt eller att en 

lärare behövde diskutera något om en elev, men eftersom intervjuerna spelades in 

gick det enkelt att spola förbi de ovidkommande delarna. Alla intervjuer utom en 

                                                 
44 Red. Ahrne, G & Svensson, P. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, s. 21, 56.  
45 Dalen, M. (2008), Intervju som metod, s. 51ff; Kvale, S & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forsk-

ningsintervjun, s.129. 
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ägde rum under januari och februari och intervjuerna varierade mellan 40 minuter 

och en timme och 15 minuter, men de flesta var mellan 45 och 55 minuter.  

Det kan tilläggas att intervjuerna utfördes individuellt för att möjliggöra full kon-

centration vad gäller informanternas utsagor och för att minimera risken att an-

vändbar information försummades. Kompletteringar och förtydliganden skedde 

via e-post. För att säkerställa anonymiteten i studien har informanterna fått finge-

rade namn och gymnasieskolorna har endast betecknats med siffror.  

Nu följer en kort presentation av informanterna. Gymnasieskola 1 har cirka 450 

elever. Viktor som är 48 år har arbetat som skolbibliotekarie på denna skola sedan 

ett halvår tillbaka. Han arbetar tillsammans med specialpedagogen Sanna.  

Sanna är 56 år och har arbetat på skolan i 7,5 år. Gymnasieskola 2 har 1150 ele-

ver. Linda, som är 42 år, har arbetat där som skolbibliotekarie sedan 2003. Hon är 

42 år. Specialläraren, Johan, är 50 år och har arbetat på denna skola i 2 år.  

Gymnasieskola 3 har cirka 1000 elever. Anders arbetar som skolbibliotekarie på 

skolan sedan tio år. Han är 43 år och arbetar tillsammans med specialpedagogen 

Magdalena. Hon är 56 år och har arbetat på skolan i 15 år. Gymnasieskola 4 har 

cirka 750 elever. Ellinor är 62 år och har arbetat i skolbiblioteket i 22 år.  

Specialpedagogen på skolan heter Ingrid. Hon är 41 år och har arbetat på skolan 

sedan 2009. Gymnasieskola 5 har cirka 800 elever. Katrin är 36 år och har arbetat 

där som skolbibliotekarie sedan 2005. Ulla är specialpedagog på skolan. Hon är 

48 år och har arbetat på skolan i 4 år.46 

Bearbetning av insamlat material 

Efter att ha genomfört intervjuerna valde jag att transkribera dem. Genom att ned-

teckna intervjuerna strax efter inspelning försäkrade jag mig om att få bästa möj-

liga återgivning av informanternas redogörelser. Kvale & Brinkmann menar att 

vissa nyanser kan gå förlorade när det muntliga språket översätts till skriven form; 

ironi och andra vanliga språkliga och kroppsliga budskap kan vara svåra att upp-

fatta. Detta var något som jag reflekterade över genom att under transkriberingen 

markera ifall informanten till exempel skrattade eller pauserade eller plötsligt änd-

rade tonläge. För att kunna analysera intervjuerna utgick jag från Virginia Braun 

& Victoria Clarkes artikel ”Teaching thematic analysis: Overcoming challenges 

and developing strategies for effective learning” i vilken tematisk analys beskrivs 

i sex detaljerade steg. Första steget var att bekanta sig med det insamlade materi-

                                                 
46 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1; Sanna; specialpedagog vid Gymnasieskola 1; Linda; skol-

bibliotekarie vid Gymnasieskola 2; Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2; Anders; skolbibliotekarie vid 

Gymnasieskola 3; Magdalena, specialpedagog vid Gymnasieskola 3; Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasie-

skola 4; Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4; Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5; Ulla; 

specialpedagog vid Gymnasieskola 5.    
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alet; andra steget var att generera initiala koder och därmed lyfta ut intressanta 

aspekter av materialet; tredje steget bestod i utväljandet av teman och underteman 

som därefter jämfördes för en försäkran om de gav en bra överblick av materialet 

och var skilja från varandra; under det fjärde steget granskades temana i relation 

till koderna och materialet som helhet; femte steget handlade om att definiera och 

namnge temana; sjätte och sista steget gick ut på att producera själva undersök-

ningen. Jag har även valt att exemplifiera med lämpliga citat då jag menar att 

detta bidrar till att öka genomskinligheten i mitt material.47 

Etiska överväganden 

Syftet med de forskningsetiska principerna är att ge underlag för forskarens egna 

reflexioner och insikter i sitt ansvarstagande. Det gäller som forskare att hitta en 

god avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet. Det grundläg-

gande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forsk-

ningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom att informanterna innan 

intervjun informeras om undersökningens syfte och uppläggning och att deltagan-

det är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckekravet upp-

fylls genom att samtycke erhålls från skolan och informanterna. Konfidentialitets-

kravet innebär att informationen om deltagarna hanteras med försiktighet och att 

tystnadsplikten respekteras för att kunna skydda informanternas identitet.  

Slutligen uppfylldes nyttjandekravet genom att den information som samlades in 

endast användes för forskningsändamål. Forskare måste avstå från att sälja eller 

låna ut uppgifter om enskilda människor till företag och andra vinstdrivande orga-

nisationer. Det kan vidare finnas skäl att avstå från att använda material som kan 

innebära negativa konsekvenser för informanten. Det kan röra sig om information 

som är av en alltför känslig natur. Det är således av stor vikt att låta intervjuerna 

genomsyras av hänsyn och respekt för att i största möjliga mån motverka makt-

asymmetrin mellan informanten och mig i rollen som forskare. De inspelade in-

tervjuerna raderades efter användandet.48 

                                                 
47 Kvale, S & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 194; Braun, V & Clarke, V. 

(2013), “Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learn-

ing”, s. 3ff. 
48 Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet, s.6ff. 
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6 Empirisk undersökning och analys 

Kapitel sex rymmer en tematiserad analys och presentation av materialet som 

framkommit efter genomförda intervjuer. Följaktligen kommer samarbetet mellan 

de olika yrkesgrupperna att analyseras utifrån tre huvudteman: den Läsfrämjande 

verksamheten, följt av Alternativa verktyg, samt Samarbetets ramar.  

Samtliga teman kommer att delas upp i ett antal underrubriker. 

Läsfrämjande verksamheten 

Skolbibliotek 

Läslust & läsfrämjande åtgärder 

Intervjumaterialat visar att samtliga skolbibliotekarier som ingår i undersökningen 

anser att det är viktigt att väcka ett läsintresse, men det är ingen som anpassar den 

läsfrämjande verksamheten specifikt för elever med läs- och skrivsvårighet-

er/dyslexi. ”Det är som för alla elever, det gäller att hitta rätt bok”, framhäver en 

av skolbibliotekarierna.49 Ett vanligt tillvägagångssätt för att få upplysningar om 

elevernas läsförmåga och läsvanor är referenssamtalet. Viktor som är skolbiblio-

tekarie på Gymnasieskola 1 brukar föreslå litteratur med hänsyn till elevernas 

olika intressen, till exempel fotboll eller musik.50 Eleverna uppmanas att läsa ett 

kapitel och berätta vad de tycker. Enligt Chambers är det viktigt att eleverna 

själva får känna att de väljer sina böcker för att deras läslust ska stimuleras.  

Jag uppfattar därför deras arbete som en balansgång mellan att pusha och entusi-

asmera eleverna till läsning och att inte bli alltför styrande och bestämd i sina re-

kommendationer.    

All läsning börjar enligt Chambers med just valet av bok och bästa sättet att 

hjälpa läsare under utveckling är att ge dem bekräftelse varje gång de lyckas med 

något medan de rör sig runt i Läsandets cirkel. Att botanisera i en bokhylla, till 

exempel, är en framgång i sig som bör uppmuntras av den erfarne läsaren.51  

                                                 
49 Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2.  
50 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1.  
51 Chambers, A. (2011), Böcker inom och omkring oss, s. 18f, 25f. 
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Det råder en samstämmig syn bland informanterna om att det finns en koppling 

mellan självförtroendet och läsningen. Anders, som är skolbibliotekarie på Gym-

nasieskola 3, hävdar att eleverna blir informerade i början på varje läsår om läs-

ningens betydelse med hjälp av en statistikpresentation; detta leder enligt honom 

till att en del elever läser mer. Han menar att ju smalare språk man har desto lägre 

självförtroende får man. ”Om du är sjutton och inte har läst kan du så här många 

ord.”52 Skolbibliotekarien på Gymnasieskola 1 väljer att resonera på ett liknande 

sätt. 

Jag tror att läsningen måste påverka självförtroendet jättemycket, sen om de inte gillar boken 
har de ändå fått större ordförråd, och de tog sig igenom en text. Ah, jag tog mig igenom 
boken, jag gillar det inte men jag tog mig igenom den, det måste göra mycket för självförtro-
endet. Det gäller också att uppmuntra dem att inte ge upp. De som ger upp däremot och inte 
läser klart böckerna vilket ju händer där kan jag tänka mig att de får sig en törn i stället, jag 
klarar inte det här.53 

Anders upplever också att många elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

känner en motvilja till att läsa på grund av att de tidigare under sin skolgång inte 

fick det lässtöd som de borde ha fått. Därför gäller det enligt Anders att försäkra 

dem om att det finns mycket positivt med att öppna en bok, läsa en sida och 

kanske slukas av berättelsen.54 Limberg menar att det finns en hel del forskning 

som pekar på att läsmotstånd kan vändas till läsglädje genom att eleverna ges fria 

händer att själva få välja vilka böcker som ska köpas in till skolbiblioteket.  

Hon menar att resultatet ofta har blivit lyckat i det hänseendet att eleverna axlar 

utmaningen på ett seriöst sätt och läser böckerna med stor noggrannhet. En annan 

effekt av att ansvaret för arbetsuppgiften omfördelas är att skolbibliotekarierna 

omprövar sin egen uppfattning om vilka böcker som kan tänkas fånga elevernas 

uppmärksamhet. Nya perspektiv innebär på så sätt nya insikter.55 I ett senare skede 

gäller det förstås för skolbibliotekarierna att bidra till att elevernas uppväckta läs-

intresse hålls vid liv. Vanligtvis föreslås liknande böcker, eventuellt inom samma 

genre. Chambers menar att positiva reaktioner som bör noteras efter att en individ 

har läst en bok kan vara alltifrån att man vill ha en liknande bok, en bok av samma 

författare eller att man vill berätta om den eller att man vill läsa boken igen.56  

När det gäller vilken nivå och typ av böcker som elever med läs- och skriv-

svårigheter/dyslexi bör läsa råder det delade meningar. Skolbibliotekarierna är i 

det närmaste samstämmiga om vikten av att känna till olika nivåer av litteratur, 

men de är däremot oeniga om var ribban ska ligga. 

                                                 
52 Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3. 
53 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1. 
54 Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3. 
55 Limberg, L. (2002), Skolbibliotekens pedagogiska roll: en kunskapsöversikt, s. 58f. 
56 Chambers, A. (2011), Böcker inom och omkring oss, s. 21. 
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Det där är vi inte riktigt överens om vi skolbibliotekarier. Många tycker ju att det är bättre att 
de läser ungdomsböcker än ingenting alls och så. Jag kan ju tycka att det är synd att man inte 
utmanar sig själv, men det är en svår gräns det där att ösa på men det de har börjat och fastnat 
för samtidigt som man vill visa dem hur mycket annat det finns.57 

Diskussionen mellan skolbibliotekarierna kan till exempel gälla om man bör pro-

pagera för vuxenböcker redan under gymnasietiden eller om det går lika bra med 

ungdomsböcker, vidare om tunna böcker är liktydigt med lätta böcker, eller om en 

talbok är att föredra framför en lättläst bok.58 Skolbibliotekarierna har alltså skilda 

uppfattningar kring vilka texter en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi bör 

läsa. Monica Reichenberg, som är docent och vars forskning är inriktad på elevers 

lässtrategier, menar att det finns en övertro på att om en text är kort och saknar 

bisatser så blir den per automatik lättläst. I en avskalad text kan det vara svårt att 

få fram ett engagemang och att få läsaren att vilja göra djupdykningar i texten. 

Hon menar att läsare med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi istället behöver en hög 

andel logiska relationer som hjälper dem att följa resonemangen i texten vilket 

motverkar en opedagogisk utantillärning av innehållet i texterna.59  

Nästan alla skolbibliotekarier hävdar alltså att de avstår från särskilt inriktade 

läsfrämjande aktiviteter för elever med läs- och skrivsvårigheter eftersom de 

ogärna vill särskilja dem och därmed riskera att inkräkta på elevernas integritet, 

eller som en av skolbibliotekarierna uttrycker det: ”Här är det ju så att de läser det 

som är i klassen, det finns ingen lägre nivå.”60 Problemet med ett sådant resone-

mang kan vara att de med särskilda behov inte fullt ut får det särskilda stöd som 

de har rätt till. Det står ju i bibliotekslagen att särskild uppmärksamhet ska ägnas 

åt personer med funktionsnedsättning. Frågan är alltså om de får tillräcklig upp-

märksamhet. I utsagorna framkommer också att på skolor med så kallade högpre-

sterande och studiemotiverade elever kan skolbibliotekarierna ibland förvänta sig 

mer av sina elever jämfört med skolor med fler praktiska program där eleverna 

sällan behöver läsa en hel bok utan endast fristående utdrag. I det avseendet tycks 

skolorna förhålla sig olika till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Chambers menar 

att elever bör få hjälp med att uppskatta böcker som ligger precis i utkanten av 

deras förmåga, det slags berättelser som de ännu inte har lärt sig uppskatta, och 

det gäller alla elever oavsett om de har funktionshinder eller inte.61  

På frågan om det är ett bra initiativ att anpassa en läsfrämjande aktivitet som 

exempelvis en bokcirkel för att ge elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

                                                 
57 Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2.  
58 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1; Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2; Anders; 

skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3; Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4; Katrin, skolbibliote-

karie vid Gymnasieskola 5. 
59 Reichenberg, M. (2008), Vägar till läsförståelse, s. 47. 
60 Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5. 
61 Chambers, A. (2011), Böcker inom och omkring oss, s. 99. 
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mer tid och uppmärksamhet till att utveckla sitt läsande har skolbibliotekarie Elli-

nor på Gymnasieskola 4 ger ett tydligt svar. 

Nej, det låter ju helknasigt. Då blir man ju utpekad, nej. Och det är inte säkert att elever med 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöver vara intresserade av litteratur, det måste de ju inte 
vara. Nej, i min värld är det väldigt konstigt. […] Inte går man ifrån kompisarna och säger nu 
ska jag sitta och traggla (skratt), gamla bibliotekarien sitter här, stackars eleverna, det skulle 
vara som ett straff.62  

Här tar skolbibliotekarien för givet att eleverna inte känner sig motiverade att 

delta i aktiviteten. En annan skolbibliotekarie hävdar att deltagarna behöver lock-

as med poäng, ett högre betyg eller något annat incitament för att vilja ta del av ett 

sådant upplägg.63 På de fem gymnasiebiblioteken riktas även bokpraten åt samt-

liga elever utan några anpassningar för vissa grupper. Att Ellinor däremot alltid är 

noga med att har med sig ljudböcker ut i klasserna och att hon håller i minnet att 

minst två i varje klass är dyslektiker är enligt min mening mycket positivt. För att 

öka motivationen hos elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan man be-

höva pröva olika grepp. 

I en video-intervju där intervjuaren är Erik Fichtelius hävdar Sofia Malmberg, 

som arbetar som skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musiklasser i Stockholm, om 

ett projekt som går under beteckningen digitala boksamtal. Det digitala med bok-

samtalen är att de sker på bloggen istället för i det fysiska rummet. Den största 

vinsten med digitala boksamtal är enligt Malmberg att det gynnar de svagare ele-

verna i och med att eleverna får mer tid att reflektera och att de får möjlighet att 

redigera sina inlägg. Det här medför också att eleverna känner större trygghet.64 

En annan läsfrämjande metod som är värd att nämna är högläsning. Det är intres-

sant att notera att denna läsfrämjande åtgärd sällan utnyttjas på gymnasieskolorna 

med undantag för Gymnasieskola 3 där de har för avsikt att påbörja ett läsprojekt 

nästa år i vilket det kommer ingå element av högläsning. De kommer att rikta läs-

projektet dels för elever som har läs- och skrivsvårigheter, dels för elever som inte 

har lärt sig läsa från grunden och som har en svag läsförmåga av andra orsaker.65 

Viktor på gymnasieskola 1 menar att högläsning var vanligare förr och att man 

förmodligen har tappat bort det en del: ”Just det här med att sitta i ett rum och 

lyssna på någon som läser bra och inger lite känsla. De inlästa böckerna är det 

kanske inte någon jättekänsla i det de läser alla gånger […].”66 Vidare påpekar han 

att hans kollega på ett annat skolbibliotek brukar läsa högt i klasser och att elever-

na har för vana att sitta tyst och koncentrerat. ”Jag tror att eleverna tycker att det 

                                                 
62 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4.  
63 Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2.  
64 UR > Produkter > En-bok-en-författare > Bibliotekarien-som-medpedagog. 
65 Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3.  
66 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1.  
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är jätteskönt faktiskt.”67 Chambers menar att högläsning är ett sätt att öka intresset 

och kunskapen om läsning och texters uppbyggnad. Han understryker att högläs-

ning är viktigt inte bara i de lägre klasserna utan det är en aktivitet som bör följa 

genom hela skoltiden. En viktig anledning till högläsning är att det ger individen 

en möjlighet att upptäcka texters olika dramaturgiska uppbyggnad. Han betonar 

att all skönlitteratur är som ett teatermanus där de tryckta tecknen tack vare hög-

läsningen har kapacitet att förvandlas till levande dramatik.68 

God läsmiljö & utbud av fysiska böcker  

I Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek av bland annat 

Limberg framhävs forskning som visar att skolbibliotek ses som rum för medie-

samlingar, rum för arbete, rum för kommunikation och möten och rum för fritid 

och avkoppling. Chambers ser dock ett ytterligare rum som enligt honom inte får 

glömmas bort eller negligeras: läsandets rum. Varje individ behöver enligt Cham-

bers platser som reserverats för speciella ändamål och av den anledningen blir det 

bättre för eleverna om det i skolan finns speciella platser reserverade endast för 

läsning. Helst ska det endast få förekomma läsning som aktivitet på dessa platser 

för att därmed påvisa läsandets stora värde.69  

På samtliga skolbibliotek finns ett sådant rum där elever med och utan läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi kan läsa någorlunda ostört. Dessa rum går ofta under be-

teckningen tysta rummet. Emellertid varierar storleken och kvalitén på rummen. 

Katrin, som arbetar som skolbibliotekarie på Gymnasieskola 5, anser att ”biblio-

teket är väldigt litet” och att det är ”trångt över huvud taget.”70 Det finnas ett otill-

räckligt antal platser i det tysta läsrummet. Även på Gymnasieskola 2 måste de 

enligt skolbibliotekarien anpassa sig åt ”rummet på ett väldigt olyckligt sätt.”71  

I deras tysta rum ryms all skönlitteratur och tystnaden och koncentrationen bryts 

således varje gång som de väljer böcker med eleverna. Det ska dock tilläggas att 

skolbiblioteket inom kort ska renoveras vilket kommer innebära att det framtida 

tysta rummet blir större än det nuvarande och förhoppningsvis utan böcker eller 

annat material, som andra behöver komma in och hämta. En annan skillnad blir att 

speciallärarna kommer att ha sina lokaler i direkt anslutning till skolbiblioteket.  

 Chambers menar att varje val är beroende av utbud och åtkomlighet. Det måste 

finnas böcker att välja mellan och de måste vara lättåtkomliga. Några av infor-

manterna uttrycker farhågor om att de har för få böcker som riktar sig till elever 

med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi men de menar samtidigt att då eleverna kan 

ladda ner via Legimus öppnas plötsligt dörrarna till ett enormt bokbestånd.  

                                                 
67 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1.  
68 Chambers, A. (2011), Böcker inom och omkring oss, s. 62ff. 
69 Alexandersson, M m.fl. (2007), Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek, s. 15; 

Chambers, A. (2011), Böcker inom och omkring oss, s. 15.  
70 Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5.  
71 Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2.  
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”Det gäller ju att ge dem en hint om att Legimus finns, där finns ju massor med 

litteratur, det är vad jag kan hjälpa till med och vad jag kan.”72 Det är bra enligt 

min mening att de känner en stor tilltro till Legimus men det kan finnas en risk att 

det fysiska bokbeståndet och den del som är anpassad för dessa elever försummas. 

Som ett svar på detta menar en av informanterna att elever med läs- och skrivsvå-

righeter/dyslexi sällan lånar egen litteratur, så kallad nöjesläsning utan de kommer 

till skolbiblioteket för att låna läsning till svenska- och engelskalektionerna.73  

Det är å andra sidan möjligt, att om det fanns ett större utbud med fysiska böcker 

speciellt anpassade för dessa elever, skulle utlåningen komma att öka.  

En av skolbibliotekarierna, Ellinor på Gymnasieskola 4, uttrycker farhågor om 

att ”tappa kontakten” med den här gruppen av elever. ”Nu har jag noll koll på hur 

många det är som laddar ner. Jag har tappat lite insyn.”74 Hon upplever att hon har 

tappat samtalet kring boken mot hur det var för ett par år sedan när hon lånade ut 

Daisyskivor åt dem. Förr om åren visste hon på ett annat sätt vilka som hade läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi, men nu när de laddar ner själva är det svårare att 

minnas dem och att skapa en hållbar relation, vilket hon upplever som bekymmer-

samt.75 Det personliga mötet har till vissa delar blivit ersatt med teknikens inno-

vationer, vilket är på gott och ont. Att dessa elever inte längre behöver skylta med 

sitt funktionshinder för sina klasskamrater är givetvis bra, men det är också bra 

om personalen på skolorna känner till vilka som är i behov av mer stöd för att 

därmed kunna hjälpa dem i så stor utsträckning som möjligt. Det borde gå att 

ordna på ett sådant sätt att skolbibliotekarierna är väl medvetna om vilka elever 

som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utan att eleverna behöver känna sig ut-

pekade. Skolbibliotekens webbsidor kan användas för att bjuda in dessa elever på 

informationsträffar och andra aktiviteter ett par gånger per läsår.  

Ett exempel på skyltning är informationshyllan på Skolbibliotek 3 där de har 

ljudböcker, listor på tips på böcker som eleverna kan ladda ner samt skyltning 

kring hur eleverna kan få tag i böcker i mobilen.76 En annan typ av skyltning står 

Skolbibliotek 4 för där man genom ett Legimus-klistermärke på bokryggarna väl-

jer att markera vilka skönlitterära böcker på engelska som även är nedladdnings-

bara. Hon har avstått från att göra likadant med skönlitterära böcker på svenska då 

hon menar att det stora flertalet av dem som regel finns att hämta i Legimus.77 

Enligt rapporten Riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker bör skyltningen 

vara tydlig och lätt att läsa och piktogram rekommenderas på alla skyltar. En fär-

gad linje i golvbeläggningen som leder till relevanta media är också enligt rappor-

                                                 
72 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4. 
73 Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2. 
74 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4.  
75 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4.  
76 Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3.  
77 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4.  
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ten en god hjälp för personer med lässvårigheter lika väl som för synskadade lån-

tagare.78 

En iakttagelse värd att notera i intervjuerna är att många informanter upplever 

att det är svårt att närma sig den lättlästa hyllan i samband med att de ska hjälpa 

elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att hitta en passande bok. Skolbiblio-

tekarierna menar nämligen att eleverna kan känna sig utpekade. Av den anled-

ningen aktar sig många av informanterna för situationer där dessa elever riskerar 

att bli kategoriserade i något hänseende. 

Nej, när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter i allmänhet går vi inte på lättlästhyllan 
i första hand eller i andra hand utan det är mer en reservåtgärd i så fall. Det ska vara vanliga 
böcker som är inlästa men det finns ju olika nivåer där också förstås […] dels har jag märkt 
att elever kan känna sig utpekade om de får gå till lättlästhyllan, fast de är ju som vilken 
gymnasieelev som helst, de brukar inte gå till lättlästhyllan.79 

Informanterna hävdar även att det främst är elever som går på introduktionspro-

grammen som botaniserar vid de lättlästa hyllorna. Viktor, skolbibliotekarien på 

Gymnasieskola 1, som dessutom arbetar på en annan gymnasieskola i samma 

stad, upplever att det skiljer sig mellan de båda skolorna ifråga om skyltningen av 

den lättlästa hyllan. På den förra skolan ”har jag inte så mycket skyltar, jag håller 

på och skyltar upp hyllorna” men på den senare skolan ”har vi en enorm lättläst 

hylla, där är det stora skyltar, där är det väldigt tydligt.”80 Han menar att det har att 

göra med det stora antalet SPRINT-elever som går på den andra skolan och deras 

oproblematiska förhållande till att välja dessa böcker.81 Deras oblyga beteende för 

med sig det goda att han oftare vågar gå fram till dessa hyllor och föreslå lättlästa 

böcker även åt elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Specialpedagog 

Läslust & läsfrämjande åtgärder 

Samtliga specialpedagoger anser att det är viktigt att väcka läslust hos eleverna 

men uppgiften att åstadkomma detta läggs i huvudsak på skolbibliotekarierna.  

I Skolbibliotekets pedagogiska roll refererar Limberg till en rad studier vilka på 

olika sätt belyser betydelsen av biblioteksrummet. Limberg refererar bland annat 

till Mark Dressman. Dressman, som är professor inom pedagogik på Illinois uni-

                                                 
78 Nielsen, G & Irvall, B. (2005), Riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker, s. 16; Piktogrammen är ofta 

stiliserade och kan ofta knytas till vissa bestämda ord. Vissa konventionella tecken på skyltar och dylikt kan 

också betraktas som piktogram, till exempel den överkorsade cigaretten i tecknet för rökning förbjuden. 

Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: piktogram [2015-04-22].   
79 Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3. 
80 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1. 
81 SPRINT är en förkortning för språk och innehållsintegrerad inlärning och undervisning. SPRINT innebär 

ofta ämnesundervisning på ett främmande språk. Skolverket > publikationer > visa-enskild-publikation. 
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versitet, anser att skillnaden mellan skolbiblioteksrummet och skolans övriga rum 

inte är en motsättning utan en möjlighet. Han ser möjligheter i att kombinera de 

olika traditionerna, nämligen skolans traditionella lärorum och skolbibliotekets 

mer lustfyllda inriktning. Det är i detta gränsland som det finns en potential för 

utvecklande av skolbibliotekets pedagogiska roll.82  

Utifrån intervjusvaren handlar det inte så mycket om att delta i läsprojekt och 

att berätta om enskilda böcker som att informera övergripande till elever med läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi om att all läsning är givande oavsett om det rör sig 

om en boksida eller en artikel i tidningen, samt att läsningen ger både omvärlds-

kunskap, ordförståelse och ett rikare ordförråd. Som ett led i att ytterligare sporra 

eleverna till ökad läsning nämner en specialpedagog att hon brukar informera ele-

verna om forskning som visar att regelbundna läsare får större ordförråd och 

bättre betyg.83 Specialpedagogerna lär eleverna lässtrategier vilket enligt min upp-

fattning är liktydigt med en läsfrämjande metod. De menar att eleverna behöver 

lära sig att läsa taktiskt, det vill säga, undvika att läsa uppifrån och ner men i stäl-

let sålla ut det viktigaste i texten och komma ihåg att läsa sammanfattningar, ru-

briker, bildtexter. Ulla, som är specialpedagog på Gymnasieskola 5, menar att 

”många har svårt att få en överblick” och att ”de flesta läser tio gånger i stället, 

det tar mer tid och kraft.”84 Att se till att eleverna över huvud taget har en lässtra-

tegi lyfts fram av en annan pedagog.85  

En läsförståelsemodell som betecknas reciprok undervisning återkommer också 

i intervjumaterialet, ibland utan att den nämns explicit.86 ”Det finns ju de där fyra 

punkterna, att man ska ha överblick, ställa frågor och så där. Den tycker jag är 

viktig att man lär sig.”87 Sanna, som är specialpedagog på Gymnasieskola 1, valde 

för en tid sedan att genomföra ett läsprojekt med reciprok undervisning som 

grund. Hon skickade en inbjudan till de föräldrar vars elever behövde mer träning. 

Syftet var att få dem att öka deras läskoncentration och att förbättra deras minnes-

förmåga.88 Att stödja eleverna i deras läs- och skrivutveckling genom samverkan 

med hemmen är enligt Konsensusprojektet ett framgångsrikt specialpedagogiskt 

arbetsätt. Andra exempel som nämns i rapporten är att eleverna stimuleras att ut-

veckla egna effektiva strategier i sin läsning och skrivning och att deras intresse 

                                                 
82 Limberg, L. (2002), Skolbibliotekens pedagogiska roll: en kunskapsöversikt, s. 77f; Alexandersson, M m.fl. 

(2007), Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek, s. 16. 
83 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
84 Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5.  
85 Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2.  
86 Reciprok undervisning har utvecklats av Ann Brown & Annemarie Palincsar. I reciprok undervisning 

tränas fyra strategier: 1) förutspå bokens handling, det vill säga göra inferenser. 2) Ställa egna frågor före, 

under och efter läsningen. 3) Reda ut oklarheter, exempelvis svåra ord, komplicerad syntax, centrala idéer. 4) 

Sammanfatta med egna ord. Skolverket > polopoly_fs > Menu > article > attachment    
87 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
88 Sanna; specialpedagog vid Gymnasieskola 1.  
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och motivation för att träna läsning och skrivning upprätthållas.89 Även den reci-

proka undervisningen som modell har enligt Monica Reichenberg, som är docent 

och specialiserad på elevers lässtrategier, ett pedagogiskt värde i det att eleverna 

får en möjlighet att lära sig lässtrategier av goda och erfarna läsare vilka deltar i 

samtalet kring texterna. Genom att använda olika lässtrategier kan elever med läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi skapa mening i texten och öka sin generella läsför-

ståelse. Dessutom blir de bättre på att bedöma sin egen förståelse, närmare be-

stämt, de ökar sin metakognitiva förmåga.    

 När det gäller nivån på böckerna hävdar Reichenberg att det gäller att välja väl 

utformade och anpassade läroböcker som ger möjlighet för såväl sammanhang 

och repetition som fördjupning och reflektion. Hon lyfter även fram risken för att 

elever med läs- och skrivsvårigheter kan få ytterligare minskat självförtroendet 

om de känner att de inte ens förstår texter som klassas som lättlästa. 90  Jag uppfat-

tar det som att det gäller att välja böcker med omsorg och att de ska vara indivi-

danpassade. Skillnaderna mellan att läsa ett teoretiskt eller praktiskt program be-

rörs även av specialpedagogerna. En av informanterna, Johan, som arbetar som 

speciallärare på Gymnasieskola 2, hävdar att i vissa sammanhang är det viktigare 

med kulturellt kapital och att man ses som en läsande person men att det kan se 

väldigt olika ut beroende på ”vilket program man går på.”91 Samma informant 

menar att på vissa program på gymnasiet kan eleven nästan skryta om att aldrig ha 

läst en bok och att det nästan ses som en bedrift.  

En återkommande aspekt som tas upp på flera skolor är att ett stort antal av 

eleverna lider av tidsbrist och att det därför kan vara svårt för specialpedagogerna 

att uppmuntra dem att läsa ytterligare en bok. ”Det känns inte som läge, du kläm 

ett par … har du läst Bruno K Öijers senaste diktsamling.”92 Enligt en informant är 

betygsystemet en orsak till den stressiga situationen för gymnasieeleverna. Han 

menar att dagens kursbetyg innebär ett stort antal pressande tidsgränser, istället 

för att ha till exempel ha ett slutbetyg i trean. En annan företeelse som spär på 

stressen och oron är enligt Ulla att det numera är otillräckligt med endast praktisk 

kunskap för att få ett arbete. Även i praktiska ämnen ingår det numera krav på att 

kunna formulera sig i text för att få ett betyg. Det finns dessutom undersökningar 

som pekar på en nedgång av barns och ungdomars läsförståelse.93 En pressad skol-

situation och en ökad teoretisering av skolämnena kan enligt min uppfattning in-

nebära ytterligare stress för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

                                                 
89 Red., Myrberg, M & Lange, A (2006), Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska insatser för elever 

med läs- och skrivsvårigheter, s. 102. 
90 Reichenberg, M. (2008), Vägar till läsförståelse, s. 90. 
91 Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2.  
92 Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2.  
93 PISA 2012: 15-åringars kunskaper I matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Rapport 398. (2013); 

PISA 2009 Results: Learning Trends. Changes in Student Performance since 2000. Volume 5 (2010).  
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Både skolbibliotekarier och specialpedagoger menar att självförtroendet och läs-

lusten ofta går hand i hand, att det är ett ömtåligt samspel. 

Vet man med sig att man är en läsare, man kan läsa, det tror jag betyder mycket i positiv be-
märkelse men om det sitter en elev som aldrig hinner med att läsa det man ska på lektionen. 
Jag tror att det är ganska förödande. Bilden av en själv … alla andra hinner läsa men inte jag. 
Den bild de har av sig själv blir en annan om de lyckas ta sig igenom en bok eller två böck-
er.94 

Ingrid som citerades framhäver dock att det ofta går att finna något som passar för 

alla. Även när läsningen går kämpigt kan det vända. Det har hon upplevt med 

flera av sina elever och ibland går det mycket fort. En av eleverna som tidigare 

aldrig hade rört en bok beskrev stolt efter att ha läst Ondskan av Jan Guillou att 

han gick ”från att vara någon som inte kan läsa” till att ”faktiskt kunna läsa det 

här.”95 Detta är ett exempel som hon enligt utsago berättar för alla som behöver 

uppmuntran med läsningen. Vikten av att elever får uppleva jag-kan-känslan 

framhålls i forskningen. Med utgångspunkt i det som eleven behärskar bygger 

man vidare för att eleven ska få möjlighet att utmana sig själv i de svagheter som 

behöver tränas.96  

God läsmiljö & utbud av fysiska böcker  

Utbudet av böcker varierar mellan skolorna. På Gymnasieskola 1 har specialpeda-

gogen ett eget område i skolbiblioteket som kallas för Kojan där det finns ett stort 

sortiment med lättlästa böcker.97 På andra håll är utbudet betydligt mer begränsat. 

Ett par specialpedagoger har någon enstaka bokhylla på sina kontor där tyngd-

punkten ligger på läroböcker i hög grad. I rapporten Det obegränsade rummet: det 

moderna skolbiblioteket – en framtidsskiss poängteras det att om skolbiblioteket 

visar upp vad man har att erbjuda även på andra platser i skolan, exempelvis inne 

på specialpedagogens arbetsrum kan läsintresset öka bland eleverna. Det kan 

alltså vara ett steg i rätt utveckling om även specialpedagogen erbjuder ett litet 

sortiment av både lättlästa och vanliga böcker. För att åstadkomma en större ex-

ponering av skolbibliotekets resurser kan andra lokaler användas än den tradition-

ella skolbiblioteksytan.98  

På Gymnasieskola 4 har specialpedagogen haft som ambition att ha en hylla 

med lockande böcker som inspiration för eleverna i sitt arbetsrum men att det föll 

på att lånetiden gick ut och att hon ständigt fick krav på böckerna.99 Enligt min 

                                                 
94 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
95 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
96 Myrberg, M. (2007), Dyslexi: en kunskapsöversikt, s. 86 
97 Sanna; specialpedagog vid Gymnasieskola 1.  
98 Widell, K & Östling, M. (2012), Det obegränsade rummet: det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss, 

s. 5.  
99 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
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mening borde detta gå att lösa genom att specialpedagogen och skolbibliotekarien 

sätter sig ner och tillsammans diskuterar saken. En annan informant, Johan, har 

inte heller något emot att ha vissa av skolbibliotekets resurser i sitt arbetsrum men 

han tror samtidigt att det är av marginell betydelse på gymnasiet. Å ena sidan me-

nar han att detta material till viss del behöver vara speciellt anpassat för att elever 

med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska kunna förstå det, å andra sidan att det 

ofta är bättre att lägga tiden på att hjälpa dessa elever med mer utmanande texter, 

med reservation för att det naturligtvis finns en gräns för hur stor utmaningen får 

vara. 100 När det gäller att använda mer lättlästa texter hävdar Reichenberg att ett 

problem med dem är att innehållet endast inbjuder till faktafrågor. Det blir svårt 

att ställa inferensfrågor, det vill säga frågor där läsaren förväntas läsa mellan ra-

derna och ge reflekterande svar tillbaka, eftersom det förutsätter att texten har 

ledtrådar som hjälper eleven att finna vägar in i texterna. 101 

Samarbete 

Det drivs inga gemensamma läsprojekt mellan skolbibliotek och specialpedagog 

på skolorna. Däremot har några av dem haft den typen av projekt längre tillbaka i 

tiden eller planerar eventuellt att ha det i framtiden. Både specialpedagoger och 

skolbibliotekarier anser att ett närmare samarbete inom det läsfrämjande området 

skulle vara motiverat men de ger inga ingående beskrivningar kring hur det skulle 

kunna se ut, utan de verkar alltjämt vara mer eller mindre nöjda med den rådande 

formen. Den person som kommer närmast en konkret framställning av hur ett 

närmare samarbete skulle kunna se ut är specialläraren Johan på Gymnasieskola 2. 

Enligt Johan är detta ingen prioriterad fråga men om behov uppstår skulle han 

kunna tänka sig aktiviteter i form av till exempel temadagar där fokus ligger på 

något som kan väcka elevernas intresse för läsningen.102 ”Jag är inte så bestämd, 

jag har liksom inte tänkt igenom det och jag skulle behöva mycket tid för att 

komma fram till något vettigt.”103  

Det närmaste samarbete han kan erinra sig är en händelse då han och ett par 

specialpedagoger stod i skolbiblioteket och informerade om att det finns ljud-

böcker, som ett sätt att synliggöra ett alernativt verktyg. Ett stort urval av litteratur 

nämns också som en läsfrämjande faktor som bidrar till samarbetet. Det gemen-

samma målet och syftet för den läsfrämjande delen av verksamheten verkar vara 

av en allmän karaktär. Alla informanter talar i termer av att ”alla elever ska läsa 

mer” och att ”alla ska hitta lusten i att läsa” men det finns inga tydliga delmål eller 

konkreta planer på hur de tillsammans bör arbeta för att uppnå detta.104 När det 

                                                 
100 Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2.  
101 Reichenberg, M. (2008), Vägar till läsförståelse, s. 42ff. 
102 Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2.  
103 Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2.  
104 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
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gäller frågan om hur samarbetena avslutas menar till exempel Viktor, skolbiblio-

tekarie på Gymnasieskola 1, att ”det slutar bara.”105 Utvärderingen består av feed-

back från elever men han tror samtidigt att de utvärderar för lite. En annan infor-

mant är av uppfattningen att det skulle vara väldigt tidskrävande att hämta feed-

back från alla elever som varit med i ett läsprojekt och att det därför inte är möj-

ligt.106 

Ett tydligt hinder som framgått i intervjumaterialet är tidsbristen. Framför allt 

specialpedagogerna lyfter fram att deras arbetsdagar är fyllda med många andra 

uppgifter som är mer prioriterade än att öka läslusten i form av läsfrämjande pro-

jekt tillsammans med skolbiblioteket. Samarbete tar tid och att blanda in någon 

annan upplevs som tidsödande i en situation där stressen ofta är påtaglig.  

Dessutom menar flera informanter att även eleverna lider av tidsbrist och att det 

därför kan vara svårt att få de att läsa mer och att delta i olika läsprojekt. På Gym-

nasieskola 4 menar skolbibliotekarien att ”ungdomar är upptagna nu för tiden, 

man ska vara glad om de får i sig hälften av läroböckerna […].”107 Som Limbergs 

& Folkessons samarbetskategorier visar grundas det läsfrämjande samarbetet i 

givna föreställningar om den egna och den andres profession och yrkespecifika 

uppgifter och antaganden grundas i hur det brukar vara.  

Samtidigt som många informanter anser att det är viktigt att arbeta tillsammans 

i syfte att gifta ihop varandras kompetenser, väljer de i realiteten att ha ett relativt 

gränsbevarande särarbete, i den meningen att de är nöjda med ett begränsat sam-

arbete. En informant hävdar ”att den här delen fungerar rätt bra, till skillnad från 

mycket annat i skolan.”108 En annan säger att man ”inte vet vad man missar om 

man inte har ett närmare samarbete.”109 Det tycks förekomma två parallella reso-

nemang som i grunden är oförenliga med varandra. Ibland lyder svaret att det vore 

bra att utveckla samarbetet, andra gånger att det fungerar bra som det är.  

Limberg och Folkesson kommer fram till en liknande slutsats utifrån sin forsk-

ning, att det finns två parallella processer, den ena präglas av tradition och bun-

denhet vid givna roller och arbetsuppgifter medan den andra tydligt visar en pot-

ential för utveckling och gränsöverskridande i parternas inbördes samarbete.110 

Inom framför allt det läsfrämjande området ser jag en möjlighet till att samarbetet 

kan fördjupas men detta förhindras bland annat av en okunskap bland informan-

terna kring hur de ska gå vidare och exakt vad i samarbetet som behöver förnyas. 

De kan tänka sig att ta samarbetet till en annan nivå men de är osäkra på färdrikt-

ningen. 

                                                 
105 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1.  
106 Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3.  
107 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4.  
108 Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2.  
109 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4.  
110 Limberg, L & Folkesson, L. (2006), Informationssökning, didaktik och lärande, s. 106. 
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Att skolbibliotekarien och specialpedagogen tillhör olika professioner är också en 

faktor som måste vägas in i sammanhanget. Abbott menar att olika professioner 

tillsammans bildar ett system av ömsesidigt beroende och att varje profession 

hävdar sin behörighet till att dominera inom ett ämnesområde. Det handlar om 

makt och kontroll. Ibland har en profession full kontroll över till exempel vissa 

arbetsuppgifter och andra gånger har en del av kontrollen överlämnats åt en annan 

grupp. Konflikter mellan professioner kan enligt Abbot lösas på olika sätt, ibland 

genom att en grupp underordnar sig den vinnande sidans vilja och idéer.  

Andra gånger blir underkastelsen endast intellektuell och att det praktiska arbetet 

tillåts delas i större utsträckning mellan de inblandade professionerna.  

En annan lösning på konflikten kan vara att en profession tillåts ha en rådgi-

vande roll när det gäller vissa inslag i arbetet. Jag upplever inte att det skulle fin-

nas en öppen konflikt mellan skolbibliotekarierna och specialpedagogerna kring 

ett specifikt ämnesområde. Det går emellertid inte att utesluta att den ena profess-

ionen i någon mån har underordnat sig den andra, men att man inte är helt klar 

över det förhållandet eller att man inte talar högt om det. När det gäller kunskaps-

synen kring läs- och skrivsvårigheter upplever jag att skolbibliotekarierna har un-

derordnat sig specialpedagogernas expertis. Man kan säga att det är specialpeda-

gogerna som har sista ordet. Angående den läsfrämjande delen av verksamheten 

tycks specialpedagogerna framför allt göra anspråk på lässtrategier och skolbiblio-

tekarierna på de aspekter som rör den lustfyllda delen med läsningen. Här finns 

det enligt min uppfattning möjligheter för professionerna att korsbefrukta och 

stimulera varandras arbetssätt.111 

Alternativa verktyg 

Skolbibliotek 

Utbud & tillgänglighet 

Samtliga skolbibliotekarier hävdar att utbudet och användningen av vissa alterna-

tiva verktyg, framför allt Daisyspelaren, har minskat kraftigt de senaste åren.  

I stället föredrar eleverna att lyssna till böcker via datorn eller mobilen. En av 

skolbibliotekarierna uttrycker sig på följande vis: ”Det är ju smart-phones nu och 

surfplattor, det är ju det som gäller även om man ibland lånar ut de här gamla spe-

larna, men vem vill gå runt med en sådan nu när man har en telefon.”112 I enstaka 

fall bränns det ut cd-skivor men det sker nästan alltid på begäran av antingen en 

specialpedagog eller lärare och väldigt sällan på begäran av en elev. Utbudet vari-

                                                 
111 Abbott, A. (1988), The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor, s. 2, 69. 
112 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1.  
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erar mellan skolbiblioteken. På en del håll är utbudet magert medan på andra håll 

finns en större mängd med alternativa verktyg. På gymnasieskola 3 köps det till 

exempel in ljudböcker inför varje termin utifrån listan med planerade läroboksin-

köp. Det tillhandahålls även cd-spelare för de elever som vill lyssna på vanliga 

ljudböcker, i stället för att gå via Legimus. Därtill har de mp3-spelare och ett antal 

läsplattor.113 På ett av de andra skolbiblioteken har de i stort sett inga alternativa 

verktyg eftersom det anses överflödigt att köpa in i och med att elever med läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi kan få ett eget nedladdningstillstånd på Legimus.114 

Olika appar ingår även i utbudet på en del skolor. Överlag är informanterna nöjda 

med de alternativa verktygen men en av informanterna riktar dock kritik mot de så 

kallade text-to-voice programmen. Han menar att de är alltför svåra att använda 

och dyra för att kunna köpas in i större volymer, och detta innebär enligt honom 

ett stort problem.115 Utifrån utsagorna är det dock sällan som kostnaderna stoppar 

nödvändiga inköp.  

När det gäller läroböcker så har ju vår rektor den synen att behöver de ha böckerna inlästa så 
ska de köpas också inlästa, det är inget mer med det. Bibliotekets budget går inte åt att köpa 
läroböcker utan det ligger på skolan, läromedelsbudgeten. När vi köpte in de här spelarna som 
är ganska dyra då frågade vi rektorn om det är okej att göra det, jo det är det oftast. Man be-
kostar ju, det är inget mer med det […]  vi får kanske beställa ljudböckerna via USA och det 
kan ju kosta ganska mycket men ibland har det hänt att vi har gjort det också.116 

Teknikutvecklingen har enligt informanterna underlättat för elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi att dölja sitt funktionshinder. Tidigare var det stora 

orange lådor med kassetböcker som eleverna var tvungna att bära runt på i korri-

dorerna, men i och med Legimus-appen har situationen ändrats. Utgångspunkten 

för informanterna är att elevernas språkliga funktionshinder ska framträda så lite 

som möjligt och detta medför att majoriteten av skolbibliotekarierna är försiktiga 

med att använda vissa stödåtgärder. De menar att det finns en mängd elever som 

känner en rädsla för att sticka ut och som därför väljer att dölja sitt funktionshin-

der så gott det går.117 Katrin, skolbibliotekarie på Gymnasieskola 5 hävdar att pro-

blemet är att eleverna vill hantera sina läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på egen 

hand i stället för att ta hjälp av relevant personal på skolan. Hon menar vidare att 

detta omöjliggör för henne att hjälpa dem i någon större utsträckning och att dessa 

elever först behöver prata med specialpedagogen eller programrektorerna innan 

hjälpen kan sättas in.118 En tänkbar risk med den snabba teknikutvecklingen som 

forskningen visar på enligt Limberg är att för mycket av bibliotekariernas resurser 

                                                 
113 Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3.  
114 Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5.  
115 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1.  
116 Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3.  
117 Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4; Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1; Ellinor; 

skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4; Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2. 
118 Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5.  
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riskerar att läggas på att lösa tekniska problem, omstart av datorer, skrivare som 

krånglar, avbrutna Internet-uppkopplingar och liknande. Bibliotekarien upptas då i 

rollen som betjänande datatekniker.119   

På alla skolor finns IT-personal som har i uppgift att lösa olika teknikproblem. 

Den tekniska kompetensen anses av informanterna vara fullgod men med ett un-

dantag. På Gymnasieskola 1 finns IT-didaktiker vilka har en förvaltande roll men 

tidigare hade de datatekniker och de vill gärna ha tillbaka dessa för att få ett bättre 

stöd med tekniken.120 Förhållandevis ofta kommer eleverna till skolbiblioteken och 

ber om hjälp med tekniska saker som inte fungerar. Det ser också olika ut i vilken 

utsträckning som man inhämtar information om alternativa verktyg. Det finns 

informanter som prenumererar på nyhetsbrev om läs- och skrivsvårigheter och 

som uppdaterar sig via olika webbsidor och så finns det informanter som väljer att 

inte inhämta någon information alls. Kontakten med myndigheter och organisat-

ioner, till exempel Myndigheten för lättillgängliga medier (MTM), Skoldatateket 

eller Infoteket är förhållandevis liten. En del av informanterna har gått på någon 

enstaka kurs på någon av dessa men det är ingen som menar att kontakten i 

nämndvärd grad har utvecklat deras arbete.121 En av informanterna anser att det 

vore en bra idé om MTM hade recensioner på olika alternativa verktyg på sin 

webbsida för att underlätta valet av vilka av som bör köpas in.122 

Kvalitetsgranskning & arbetsmetoder 

Proceduren för hur de hjälper eleverna att använda de alternativa verktygen skiljer 

sig delvis åt mellan skolorna. Ellinor på Gymnasieskola 4 förklarar nedan hur hon 

hjälper en elev med Legimus. 

När man får en ny elev, att man då visar hur till exempel Legimus-sidan ser ut och hur man 
laddar ner och då gör vi det. Vi laddar ner en fil på datorn och sen gör vi samma sak på deras 
mobil och så säger vi alltid, återkom om du får bekymmer. Och det har väl någon gjort, men 
oftast är det att de har glömt inloggningen och då ger man dem en ny inloggning.123  

Alla ger däremot inte en lika grundlig genomgång av hur Legimus fungerar.  

Vissa meddelar endast att Legimus-appen finns att tillgå, att ett nedladdningstill-

stånd är skickat och att personen ifråga är välkommen tillbaka för mer information 

om detta skulle behövas. På Gymnasieskola 1 har de emellertid workshops i bör-

jan på varje termin efter att ha fångat upp vilka som har behov av alternativa verk-

tyg.124 Majoriteten av informanterna hävdar att de har den tekniska kompetens som 

                                                 
119 Limberg, L. (2002), Skolbibliotekens pedagogiska roll: en kunskapsöversikt, s. 40f. 
120 Sanna; specialpedagog vid Gymnasieskola 1. 
121 Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2; Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4; Katrin; 

skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5.  
122 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1.  
123 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4.  
124 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1.  
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behövs. En av informanterna, Viktor, framhäver den specifika informationskom-

petensen som är knuten till yrket och menar att ”vi bibliotekarier är ganska duk-

tiga på att leta rätt och hitta.”125 Han berättar vidare att han och specialpedagogen 

har suttit tillsammans och letat efter lämpliga appar för mobiltelefoner och surf-

plattor men Viktor framhåller kostnaden som ett problem.126 I en undersökning 

som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har genomfört framgår 

det dessutom att det saknas forskning kring nyttan av dem. I dagsläget finns alltså 

ingen forskning som kan påvisa att just dessa alternativa verktyg kompenserar och 

stödjer läs- och skrivförmågan för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårig-

heter/dyslexi. I stället visar rapporten att strukturerad träning av fonem-grafem-

koppling har positiv effekt på att förbättra läsförmåga, stavning, läsförståelse, 

läshastighet och fonologisk medvetenhet jämfört med ordinarie undervisning.127   

Det råder en osäkerhet bland informanterna om i vilken omfattning som de al-

ternativa verktygen bygger på beprövad forskning. En skolbibliotekarie svarar att 

hon inte har en aning om det. En annan svarar att utvärderingen förmodligen görs 

av specialpedagogen i första hand. En tredje hänvisar mig vidare till Myndigheten 

för lättillgängliga medier (MTM).128 Detta upplevs inte som ett problem utan de 

litar på att de alternativa verktygen fungerar och ger resultat. Skolbibliotekarien 

på Gymnasieskola 3 betonar dock att om det kommer fram andra alternativ som 

visar sig vara bättre så byter han ut de gamla verktygen. ”Till exempel Daisyspe-

larna för åtta år sen som man bytte till mp3-spelarna och så vidare.”129 Han hävdar 

att det är lätt att avgöra vilka alternativa verktyg som behöver bytas ut eftersom 

han dagligen arbetar med teknik. I rapporten Dyslexi: en kunskapsöversikt föror-

das en vägledande princip för lärare benämnd det sunda förnuftets princip, som 

för min del påminner om skolbibliotekariens resonemang. Den innebär att man 

inte ska förändra saker i arbetet förrän man på goda grunder finner att det nya sät-

tet är bättre än det nuvarande arbetssättet.130   

Specialpedagog 

Utbud & tillgänglighet 

Gymnasieskolorna ingår i en kommun som har köpt kommunlicenser på både 

stavningsprogram och talsyntesprogram vilka specialpedagogerna använder för att 

stödja elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Exempel på dessa är Spell 

Right, Stava Rex, ClaroRead och Claro Capture. Inläst läromedel och inläst skön-

                                                 
125 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1.  
126 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1.  
127 SBU:s sammanfattning och slutsatser (2014), s. 26ff. 
128 Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5; Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1. Anders; 

skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3.  
129 Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3.  
130 Myrberg, M. (2007), Dyslexi: en kunskapsöversikt, s. 96. 
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litteratur ingår även i utbudet. Det råder ingen experimentslusta på skolorna utan 

snarare ett försiktighetstänkande när det gäller urvalet av alternativa verktyg.  

Det är samma typ av verktyg som återkommer på skolorna och det är sällan som 

det framkommer tankar om att pröva nya, annorlunda verktyg i verksamheten.  

En informant kan förvisso tänka sig att testa en ”sådan där översättningspenna” 

som man kan använda för att stryka över texten och få den uppläst men sådana 

exempel är mer undantag än regel.131 Ett annat alternativt verktyg är den bärbara 

datorn som alla elever får låna på skolorna, och som de sedan har möjlighet att 

köpa ut i samband med att de slutar på gymnasiet. En fördel med att varje elev har 

tillgång till en egen dator är enligt min uppfattning att de med läs- och skrivsvå-

righeter/dyslexi slipper särskiljas från sina klasskamrater under lektionerna. 

Forskningen visar enligt Myrbergs rapport att datorstöd kan medverka till förbätt-

rad läs- och skrivutveckling på flera sätt. Datorn höjer ofta motivationen och gör 

att skolarbetet blir mer lustbetonat. Dessutom ger datorprogram för elever med 

läs- och skrivsvårigheter kontinuerlig feedback på elevernas läsning och skrivning 

utan att eleven behöver bli exponerad inför klasskamraterna. Forskningen poäng-

terar dock att tangentbordsträningen ofta försummas vilket försämrar den positiva 

effekt som datorstödet annars hade inneburit.132 

Specialpedagogerna är på det hela taget tillfredsställda med de alternativa verk-

tyg som de förfogar över. Att både kunna lyssna och följa med i boken lyfter en 

av informanterna fram som ett särskilt effektivt verktyg. ”Fördelen med detta är 

att många elever med dyslexi läser väldigt långsamt och då är det lätt att tappa 

orken och förståelsen för det man läser.”133 Nyttan med ljudstöd är alltså först och 

främst att det är tidsbesparande. En annan informant menar att det framför allt är 

talsyntes och stavningsprogram som gör skillnad för läs- och skrivträningen.134 

Specialläraren på Gymnasieskola 2 väljer istället att tona ner behovet av stav-

ningsprogrammen då han menar att det är lätt att man fastnar i detaljer. Han bru-

kar föreslå att man stänger av stavningskontrollerna under arbetet med större in-

lämningsuppgifter och i stället gör en avslutande granskning.135 På frågan om vilka 

alternativa verktyg som ger bäst resultat väljer specialpedagogen på Gymnasie-

skola 5 att betona vilken betydelse elevens ålder har för den generella läs- och 

skrivträningen. 

Nej, jag kommer tillbaka till det där med att det beror på vilken ålder eleverna har för på 
gymnasiet är det inte så riktat mot vare sig stavning eller läsning eftersom som forskningen 
visar för att träning ska ha någon effekt, stavning och så, måste man vara lite yngre när man 

                                                 
131 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
132 Red. Myrberg, M. (2007), Dyslexi: en kunskapsöversikt, s. 91ff. 
133 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
134 Sanna; specialpedagog vid Gymnasieskola 1.  
135 Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2.  



 50 

gör det. Sen om jag ska säga specifikt här på skolan så hinner inte eleverna sitta och nöta, det 
finns inte den tiden, där är det mer att uppmuntra att de själva läser på fritiden.136 

Myrberg ger uttryck åt samma uppfattning då han menar att det är viktigt att barn 

med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi uppmärksammas tidigt i språkutvecklingen 

och att de får adekvat träning. De tidiga insatserna i barnets utveckling är de vik-

tigaste för att barnets läs- och skrivutveckling ska bli så normal som möjligt.  

Ju senare insatserna sätts in desto mindre effekt har de.137 

Ett önskemål som informanterna ofta framför i intervjuerna är att de skulle 

vilja ha rätt till ett eget nedladdningskonto på Legimus. Faktum är att endast skol-

bibliotekarierna får ordna med nedladdningstillstånd åt eleverna. En specialpeda-

gog menar att när eleverna får problem med sina Legimus-konton kommer de ofta 

till henne med frågor eftersom de har svårt att närma sig biblioteket, antingen för-

svinner de på vägen eller så kommer det annat emellan.138 Följaktligen hävdar en 

del informanter att de endast kan hjälpa till om eleven själv har ett nedladdnings-

konto. Sofie är IT-bibliotekarie och arbetar med användarservice på Myndigheten 

för lättillgängliga medier (MTM) uttrycker via e-post att de känner till önskemålet 

från lärare och specialpedagoger men att det är den så kallade svenska modellen 

för talboksverksamhet som gäller, vilken fastlägger att MTM samarbetar med 

Sveriges bibliotek för att förmedla och låna ut talböcker. Enligt denna modell ska 

kommunernas bibliotek ansvara som låneförmedlare gentemot personer med 

läsnedsättning. Det framgår av e-post-korrespondensen att det finns ett demon-

strationskonto till Legimus-katalogen som pedagogerna på respektive skola kan 

använda för att testa och lära sig mer om nedladdning av talböcker och de verktyg 

som finns. På Legimus webbsida står det i klartext att ”demokonto är till för dig 

som inte arbetar på bibliotek men har behov av att visa talböcker i ditt arbete.”139  

Information om de olika alternativa verktygen inhämtas från olika håll. Till ex-

empel ”duktiga kollegor, biblioteket och sen har jag gått en sådan där basårsut-

bildning på Skoldatateket” hävdar en av informanterna.140 Just Skoldatateket åter-

kommer som en informationskälla i intervjumaterialet. Flera av specialpedago-

gerna har haft kontakt med Skoldatateket som är en pedagogisk verksamhet där 

specialpedagogik och IT-kompetens kombineras. Skoldatateket vänder sig till 

skolpersonal som undervisar elever med till exempel läs- och skrivsvårighet-

er/dyslexi.141 Somliga av informanterna riktar kritik mot Skoldatatekets basårsut-

bildning som bestod av tolv träffar under ett kalenderår och där det gavs en intro-

                                                 
136 Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5.  
137 Red. Myrberg, M. (2007), Dyslexi: en kunskapsöversikt, s. 3f. 
138 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
139 Legimus > demokonto; Sofie; IT-bibliotekarie vid MTM.  
140 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
141 Skoldatatek > skoldatatek > vad [2015-02-25] 
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duktion till olika alternativa verktyg och där deltagarna fick pröva att använda 

verktygen på egen hand. Informanternas kritik består i att nivån var enkel.  

I intervjumaterialet framförs åsikten att det hade varit bättre om utbildningen 

hade varit nivågrupperad efter deltagarnas tidigare erfarenhet och kunskap om de 

olika verktygen. De menar att Skoldatatekets personal borde ha besökt de berörda 

skolorna och tagit reda på var ribban låg. 142 ”Det kunde ha varit mer effektivt” 

konstaterar en av informanterna.143 Stina, som är ansvarig på Skoldataket i kom-

munen, har förståelse för att vissa som är teknikkunniga och lättlärda kan tycka att 

det går långsamt på basårsutbildningen men att man kanske får acceptera det för 

att få med sig alla på tåget. Hon menar även att det finns speciallärare som går 

basårsutbildningen som har ”väldigt låg nivå så det blir samma dilemma som man 

har i skolan, det vill säga att hitta en undervisning som alla känner att dem får 

någonting ut utav.” Hon hävdar vidare att det inte finns tid att besöka skolorna 

eller fråga dem om vilken nivå de vill lägga utbildningen på.144   

Kvalitetsgranskning & arbetsmetoder 

Enligt intervjumaterialet är det vanligt med en genomgång av de alternativa verk-

tygen för de elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som precis har börjat 

gymnasiet. Det delas också ut lathundar, ibland direkt till elever, andra gånger till 

lärarna. Många av informanterna tycker att det är viktigt att eleverna själva får 

pröva programmen. En specialpedagog framhåller att hon gärna skulle ge ett mer 

grundligt stöd men att tidsbristen sätter stopp för det. Samtidigt framhåller hon att 

många elever är duktiga på att ta sig fram själva och se hur det fungerar på da-

torn.145 Alla specialpedagoger erbjuder ytterligare stöd om det visar sig att någon 

elev skulle behöva det. Specialpedagogen på Gymnasieskola 1 har valt att ändra 

tillvägagångsättet för hur hon introducerar de alternativa verktygen. 

Ett tag gick jag ut och visade alla de här programmen, det har vi slutat med. Dels finns det ju 
de som behöver dem och som har dem redan på grundskolan, de har funnits ett par år, dels 
blir det lite fel när man visar stavningsprogram. Det var inte så pedagogiskt att visa det för 
alla, till exempel skillnad mellan hat och hatt och de andra tyckte att det var jättelöjligt, det 
var inte så pedagogiskt.146   

Hon ser en fara med att genomgången sker klassvis eftersom elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi då kan känna sig utpekade och annorlunda. Numera väl-

jer hon i stället att visa programmen enskilt. Gunvor Damsby menar i stället i stu-

dien Kompensastoriska datorprogram: en dyslektikers möjlighet, som är utgiven 

av Forsknings- och utvecklingsenheten i Region Skåne, att det är bra lärarna och 

                                                 
142 Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5; Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
143 Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5.  
144 Stina; ansvarig på Skoldatateket.  
145 Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5.  
146 Sanna; specialpedagog vid Gymnasieskola 1.  
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specialpedagogerna informerar öppet i klassrummen om varför vissa elever be-

höva använda datorn i läs- och skrivsituationer och på vilket sätt dessa elever kan 

bli hjälpta av datorprogrammen.147 En av specialpedagogerna, i likhet med Dams-

bys rekommendationer, uppmanar samtliga elever att använda till exempel datorns 

talsyntes eller olika stavningsprogram i så stor utsträckning som möjligt för att få 

bort känslan av att det endast är dyslektiker som har nytta av dem.148  

I en annan studie som Gunvor Damsby har genomfört, Implementering av 

kompensatoriska datorprogram i undervisningen, framgår det att många faktorer 

behöver fungera för att arbetet med alternativa verktyg ska bli framgångsrikt.  

Hon betonar särskilt att bristande motivation från elevens sida inte får vara en 

anledning till att avstå från användning av alternativa verktyg. Specialpedagoger-

na måste arbeta för att vända elevernas olust till motivation och att ge det stöd 

som vissa av dem saknar hemifrån. Om eleverna själva får välja om de vill an-

vända alternativa verktyg leder det ofta till att de omotiverade eleverna väljer bort 

hjälpen. Det som kan hindra arbetet med alternativa verktyg är tekniska problem, 

tillgänglighet till datorer, elevers motvilja, brist på kunskap och tid. Bland infor-

manterna är det främst tidsbristen och elevers motvilja som nämns. Damsby me-

nar vidare att det krävs struktur och planering - i vilket det ingår ansvar, samver-

kan och attityder - för att arbetet med alternativa verktyg ska bli bra. Även kun-

skap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har betydelse vilket förutsätter utbild-

ning. Organisationen av alternativa verktyg på en skola är ofta omfattande, vilket 

illustreras med tankekartan nedan som jag hämtat från nämnda studie.149 

 

                                                 
147 Damsby, G. (2007), Kompensatoriska datorprogram: en dyslektikers möjlighet, s. 29f.  
148 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
149 Damsby, G. (2008), Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen: belyst ur speci-

alpedagogers perspektiv, s. 65ff, 78. 
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Tankekarta över hur verksamheten för alternativa verktyg kan se ut och hur komplex den kan vara. 

Informanterna har bristande kännedom kring om de alternativa verktygen är 

forskningsmässigt utvärderade. En del informanter lyfter fram att kommunen har 

köpt in dem med kommunlicens och att de därför borde vara forskningsmässigt 

utvärderade. Övriga informanter svarar antingen att de inte vet eller att program-

men förmodligen har vetenskapligt stöd med grundval i den omfattande använd-

ningen av dem. 150 En av specialpedagogerna menar att de förmodligen borde veta i 

vilken utsträckning som de alternativa verktygen bygger på beprövad forskning.151 

Trots rådvillheten kring om de alternativa verktygen har vetenskapligt stöd eller 

inte är informanterna trygga med att låta eleverna använda dem. ”Jag tror inte att 

jag skulle använda mig av något som jag inte trodde var så bra”, säger till exempel 

Ingrid.152 Ingen av informanterna anser att de alternativa verktygen har gett ett 

dåligt resultat, istället accepterar informanterna de alternativa verktygen utan en 

närmare kritisk granskning. Med denna inställning finns det en risk att andra al-

ternativa verktyg glöms bort eller att bristerna med de nuvarande verktygen förbi-

ses. Enligt ett informationsblad från Skoldatateket kan det vara bra om pedagogen 

emellanåt frågar sig varför man väljer att låta en elev använda datorn. Ibland kan 

                                                 
150 Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5; Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4; Sanna; special-

pedagog vid Gymnasieskola 1; Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2.  
151 Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2.  
152 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
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det finnas andra metoder som fungerar bättre eller tillfällen då en kombination av 

metoder är lämpligare.153 

Med detta sagt ska man komma ihåg att det är många faktorer som påverkar 

inköp av alternativa verktyg i en kommun. Ofta sker det en upphandling eller lik-

nande där det kanske inte alltid är det dyraste och bästa som köps in utan det som 

skolorna de facto har råd med. Dessutom hävdar Stina från Skoldatateket att den 

evidensbaserade forskningen kring användningen av alternativa verktyg är ringa 

men att en del rapporter och uppsatser finns tillgängliga. Enligt Maria Jarl och 

Linda Rönnberg vinner föreställningen om det evidensbaserade allt större mark. 

Denna kunskap vilar på en stark tilltro till vetenskapen och dess företrädare menar 

att en vis metod eller ett visst test måste ha visat sig effektiv vid en vetenskapligt 

genomförd utvärdering.154 Med hjälp av ett nätverk med kontaktpersoner, vilka ska 

ses som skoldatatekets förlängda arm på skolorna, och som består av både lärare 

och specialpedagoger, går det enligt Stina att komma fram till vilka verktyg som 

fungerar och vad som bör bytas ut. Genom sitt dagliga arbete med att stödja och 

informera elever bygger de upp en hög erfarenhet om alternativa verktyg som 

sedan ska förmedlas till Skoldatateket. Att utveckla samarbetet ytterligare mellan 

Skoldatateket och skolorna kan däremot bli svårt på grund av att Skoldatateket har 

drabbats av nedskärningar den senaste tiden.155 

Samarbete 

En aspekt som är signifikant för ett utvecklat samarbete är att arbetsuppgifterna 

delas upp i stor utsträckning istället för att parterna utför dem tillsammans, vilket 

illustreras med följande utsaga: ”Vi har gjort någon form av uppdelning, de löser 

det här med Legimus och jag med inlästa läromedel. Jag servrar eleverna med 

det.”156  En av få uppgifter som någon av parterna skulle kunna tänka sig att an-

tingen utföra tillsammans med den andre eller eventuellt ta över från den andre 

har att göra med nedladdningstillstånden för Legimus. Många av specialpedago-

gerna skulle själva vilja ha ett Legimus-konto för att bättre kunna visa eleverna 

hur det fungerar. Å andra sidan betonar Ellinor, skolbibliotekarien på Gymnasie-

skola 4, att tack vare av att de ordnar med nedladdningstillstånd ges tillfälle att 

odla en tätare kontakt med eleverna.157  

Nedladdningstillståndet visar sig fungera som en inkörsport till skolbiblioteket 

och kontakten upplevs därför som värdefull. Elever med läs- och skrivsvårighet-

er/dyslexi som kanske i annat fall hade undvikit att besöka skolbiblioteket helt och 

                                                 
153 Ahrnéll, E. (2005), Läslust och skrivglädje för alla: om Skoldatatekens arbete för elever i behov av sär-

skilt stöd, s. 32. 
154 Jarl, M & Rönnberg, L. (2010), Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum, s. 173f. 
155 Stina; ansvarig på Skoldatateket.  
156 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4.  
157 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4.  
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hållet dirigeras av denna anledning till skolbiblioteket och får en möjlighet att lära 

känna skolbibliotekarierna och på samma gång får skolbibliotekarierna möjlighet 

att bidra till deras läsutveckling i form av till exempel boktips. Sofia Malmberg & 

Teo Graner påpekar i Bibliotekarien som medpedagog att bibliotekarien behöver 

upprätthålla det sociala nätverkandet med eleverna och visa att denne är engage-

rad och delaktig i deras vardag.158 Ett återkommande mönster i min undersökning 

är dock att skolbibliotekarierna verkar sakna en utvärderande dialog med eleverna 

om skolbibliotekets olika resurser. Om man sällan diskuterar med varandra vad 

som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra kan det vara svårt att veta hur 

verksamheten bör utvecklas.   

På Gymnasieskola 4 har parterna kommit överens om att lägga över en upp-

gift på en annan person. Ellinor, skolbibliotekarien, förklarar att ”de lånar ut Dai-

syspelarna, det gör inte jag. Jag har så mycket annat att låna. Jag tycker att det är 

jättebra att det är de som har det, de vet ju vilka elever som behöver det, de har ju 

testat.”159 Jag delar informantens uppfattning om att det är en förbättring att speci-

alpedagogerna lånar ut Daisyspelare mot bakgrund av att det, enligt flera infor-

manter, ytterst sällan är elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som ber om 

att få låna Daisyspelare av skolbibliotekarierna och därför är det nog bättre att 

specialpedagogerna förmedlar dem. I samband med att de introducerar andra al-

ternativa verktyg kan de även erbjuda en Daisyspelare, ifall de upplever att eleven 

behöver en sådan. är det Att de lägger över en uppgift på en annan är enligt Lim-

berg och Folkessons teori kännetecknande för ett gränsöverskridande samspel. 

Det finns alltså en försiktig öppning mot förändring och nytänkande på Gymna-

sieskola 4 kring den egna rollen och arbetsinnehållet. I sin helhet är dock samar-

betet förhållandevis statiskt. Det kan även nämnas att Gymnasieskola 1 planerar 

att använda de alternativa verktygen (till exempel Claro capture och talsyntes) 

också under informationssökningstillfällena som skolbiblioteket organiserar.160  

Det händer redan nu att skolbibliotekarien på denna skola hjälper till med rätt-

stavningsprogrammen när elever sitter i skolbiblioteket och kämpar med stav-

ningen. På det viset fungerar han ibland som ett pedagogiskt komplement.  

Samtidigt betonar informanten att ”det är ju inte så ofta det händer, det är ju just 

läsningen som jag bidrar med.”161 Här kan man utifrån Limbergs & Folkessons 

samarbetskategorier skönja en motvilja mot att få rollen som ställföreträdande 

specialpedagog och en försiktighet ifråga om att kliva över yrkesgränserna. En 

annan av skolbibliotekarierna har en något flexiblare syn på hur yrkesrollen bör se 

ut, i det att hon betonar betydelsen av att elever ska kunna komma till henne för 
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att få hjälp med till exempel skoluppgifter och dylikt.162 Min uppfattning är att hon 

på så vis glider över i lärarrollen i och med att hon tar på sig ett pedagogiskt an-

svar som vanligtvis ingår i deras arbetsbeskrivning. Detta visar på en dynamik i 

skolbibliotekets pedagogiska roll som andra rum i skolan saknar. Skolbiblioteket 

har utifrån intervjumaterialet både en pedagogisk och social dimension. Skol-

biblioteket ska vara en trygg plats i skolan, en plats där eleverna ska känna sig väl 

hemmastadda och få möjlighet till samtal på ett annat sätt än med pedagoger i 

klassrummet eller korridorer.163 

Parternas olika kompetenser kan alltså ses som antingen en tillgång eller en 

barriär, beroende på situationen. Delano Abbott som är professor i sociologi häv-

dar i boken The System of Professions: An Essay on the Divison of Expert Labour 

att det akademiska kunskapssystemet spelar en stor roll i mötet med andra pro-

fessioner på en arbetsplats, det vill säga att man har blivit skolad i olika utbild-

ningar och blivit bärare av den egna professionens yrkestraditioner och erfaren-

heter. Detta påverkar i sin tur vilka anspråk professionerna gör på olika arbets-

uppgifter. 164 Skolbibliotekarierna har genom sin utbildning skaffat sig kunskaper 

om litteratur, om hur information kan organiseras för att återvinnas och hur man 

kan finna relevant information i ett stort informationsöverflöd, men de saknar 

formell kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och om alternativa verktyg. 

De upplever därför att de är mindre lämpade att inneha en stödjande pedagogisk 

funktion på detta område.165 

Samarbetets ramar 

Skolbibliotek 

Kunskapssyn och synen på den andre 

Kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och vad det innebär att ha dessa 

svårigheter är grundläggande för att kunna rikta insatser till dessa elever.  

Samtidigt som många av skolbibliotekarierna menar att de sällan funderar över 

vad till exempel dyslexi är ger de alltjämt en tämligen nyanserad och genomtänkt 

beskrivning av funktionshindret, där tonvikten ligger på att dyslektiska elever har 

                                                 
162 Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2.  
163 Limberg, L & Folkesson, L. (2006), Undervisning i informationssökning, s. 99. 
164 Abbott, A. (1988), The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor, s. 52ff. 
165 Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2; Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5; Viktor; 

skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1; Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3. 



 57 

svårt att ta till sig skriftlig information och att de har svårigheter med läsningen. 

Flera skolbibliotekarier lyfter också fram att det finns olika grader av dyslexi.166 

Oj, vilken svår fråga. Jag tänker mig att dyslexi … har man den diagnosen har man någon 
sorts … nånting som gör att man inte kan läsa, man kastar ut bokstäverna och så men om man 
allmänt har läs- och skrivsvårigheter tänker jag att det kan ha olika orsaker. Läs- och skriv-
svårigheter är en del och dyslexi är en annan del, så dyslexi kanske har mer med hjärnans 
kopplingar och läs- och skrivsvårigheter är lite mer andra saker också, sen kan de hänga ihop 
men när jag läste specialpedagogik försökte man ändå särskilja de två.167 

Beträffande vilka kunskaper som skolbibliotekarierna behöver ha om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi svarar informanterna att den nuvarande kunskapsnivån är 

fullt tillräcklig för att den praktiska verksamheten ska fortskrida på ett bra sätt. 

Det ges inte uttryck för att kunskapsbanken skulle behöva fyllas på i någon egent-

lig mening, istället visar intervjumaterialet att kunskapsansvaret om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi huvudsakligen vilar på lärare och specialpedagoger.  

Ingen av skolbibliotekarierna hävdar att de aktivt följer den senaste forskningen 

på området, men ibland händer det dock att någon läser en artikel eller går en kurs 

eller att någon slumpmässigt finner något om läs- och skrivsvårigheter i anknyt-

ning till annan läsning, exempelvis läsutveckling. Vissa informanter lyfter fram att 

de får all kunskap som de behöver från specialpedagogerna.168 I Murrays artikel 

“The implications of inclusive schooling for school libraries” framgår det att 

skolbibliotekarierna behöver äga god kännedom om de elever som har funktions-

hinder för att dessa ska kunna erbjudas de resurser som är nödvändiga.  

Resultaten visar också att specialpedagogen verkar som den främsta källan till 

information för skolbibliotekarien rörande de handikappade eleverna.169 

Synen på den andre är en aspekt som rör uppfattningen av motparten, det vill 

säga hur specialpedagoger respektive skolbibliotekarier ser på varandra som yr-

kesgrupper. Jag uppfattar det som att skolbibliotekarierna tillskriver specialpeda-

gogerna en hög status när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, 

men de är samtidigt av en okomplicerad karaktär. ”Att de ska göra sitt jobb”, sä-

ger en av informanterna.170 En annan förväntar sig att ”de vet vilka elever som 

behöver vilken hjälp.”171 I detta ingår att de ska kontakta skolbiblioteket om de har 

frågor och att de kommer in till skolbiblioteket om de exempelvis vill ha lärome-

del inköpta. Om en elev behöver nedladdningstillstånd får specialpedagogen gärna 
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följa med eleven till skolbiblioteket menar många av informanterna. Några infor-

manter anser att det är bra att specialpedagogen gör en första kontroll kring om en 

elev har läs- och skrivsvårigheter och att de själva tar vid först i ett senare skede 

och då bistår med sin specifika kompetens. ”Så länge vi inte vet vem eleven är 

kan ju inte vi heller hjälpa den. Det är väl prio ett.”172 Utifrån intervjumaterialet 

framkommer det att förväntningarna på specialpedagogen har växer fram succes-

sivt efter hur verksamheten utvecklas på en skola.173  

Specialpedagog 

Kunskapssyn och synen på den andre 

Bland specialpedagogerna finns en likartad förståelse för vad som kännetecknar 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi där utgångspunkten är svagheter i det fonolo-

giska systemet. De är noga med att betona att det finns många olika orsaker till 

problemen, att det är skillnad mellan läs- och skrisvårigheter och dyslexi och att 

dyslexi inte är resultatet av individens intelligensnivå utan att det har andra biolo-

giska förklaringar.174 Specialpedagogen på Gymnasieskola 1 framhåller som enda 

informant en specifik person, närmare bestämt Mats Myrberg och dennes definit-

ion av dyslexi.175 

Det är ju en biologisk funktionsnedsättning, att det har att göra med … ofta genetiskt och det 
är … finns ju många definitioner, det går att definiera på olika sätt, men det som jag tycker är 
det centrala är att det inte … att det är bestående och att det påverkar den fonologiska för-
mågan. Det finns ju så många anledningar till läs- och skrivsvårigheter, men när man talar om 
den specifika dyslexin så har det just med kopplingen till det fonologiska. Det är ingen precis 
definition men det är mitt sätt att försöka ringa in det.176 

Informanterna menar att det är nödvändigt att ha bred kunskap av vad den grund-

läggande problematiken handlar om. I detta ingår till exempel vilken verkan det 

har på manifestnivå i det vanliga arbetet för eleven och att kunna komma fram till 

lämpliga åtgärder efter en kartläggning. De är noga med att påpeka att de inte stäl-

ler diagnoser på eleverna men att de däremot måste kunna avgöra när det är rele-

vant att skicka eleven vidare till en större utredning. En av specialpedagogerna 

menar i själva verket att hon inte ”håller på och tränar bort någon dyslexi eller 

någonting sådant där” utan hon väljer istället att ”kompensera och hjälpa dem med 

aktuella kurser.”177  
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En majoritet av specialpedagogerna framhäver dels att eleverna inte har tid att 

sitta och nöta med språket utan det handlar snarare om att hjälpa dem att klara sig 

genom gymnasiet, dels att det ser olika ut för olika individer. Det finns ingen ge-

nerell lösning menar de utan det gäller att hitta strategier som fungerar för varje 

individ och därför är det viktigt med breda kunskaper, det vill säga att ha lite kun-

skap om många olika saker.178 En av informanterna hävdar att hon visserligen föl-

jer den senaste forskningen genom att prenumerera på tidskriften Dyslexi, men på 

grund av att artiklarna är tungrodda hinner hon inte alltid med en ingående läs-

ning.179 Ulla, specialpedagogen på Gymnasieskola 5, följer den senaste forskning-

en i stor utsträckning. Ulla är nämligen enligt det intervjusvar hon gav med i ett 

nätverk som fokuserar på läs- och skrivsvårigheter och där den senaste forskning-

en diskuteras. Förutom att läsa deras tidning medverkar hon i seminarier och före-

läsningar. Dessutom är hon med i Dyslexiföreningen.180 

Enligt rapporten Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek 

är förväntningarna på en skolbibliotekarie oftast för givet tagna och sällan utta-

lade. Det råder en tyst överenskommelse om vilka antaganden och traditioner som 

ingår i skolbibliotekets uppdrag. Dessa traditioner består av andras och egna för-

väntningar som styr hur biblioteksansvaret utförs och vilka arbetsuppgifter det 

innebär.181 En av specialpedagogerna förväntar sig att skolbibliotekarierna håller 

sig a jour med ny teknik och har kunskap om det som specialpedagogen inte själv 

ägnar sig åt i sitt dagliga arbete. Det finns en uppfattning om att eleven bör få det 

stöd som denne är lagstadgad till – utan att det tar för lång tid.182 

När jag går till [Linda] med en beskrivning av vilka titlar som finns, då förväntar jag mig att 
det ska fortsätta, att hon snabbt tar … gör en beställning, ibland kan det vara så att det inte 
finns som ljud eller talbok utan att det behöver läsas in och då är det längre väntetider. Viktigt 
att det inte blir liggande.183  

Litteraturkännedom uppfattas slutligen som en viktig kompetens, det vill säga att 

de har kunskap om lättlästa böcker och att de matchar rätt bok till rätt elev för att i 

och med det öka läsintresset. Skolbibliotekarierna förväntas även ägna sig åt 

bokprat dock utan att några andra läsfrämjande åtgärder nämns uttryckligt. De ska 

också kunna plocka fram rätt källor om någon elev till exempel ska skriva ett stort 

arbete. Slutligen förväntas de visa förståelse för dessa elever och deras svårighet-

er. Specialpedagogerna uppfattar i första hand bibliotekarierna som förmedlare av 

                                                 
178 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4; Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2; Ulla; specialpe-

dagog vid Gymnasieskola 5.  
179 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
180 Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5.  
181 Alexandersson, M. m.fl. (2007), Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek, s. 75. 
182 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
183 Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2.  
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material och inte som likvärdiga pedagoger, däremot ifrågasätts aldrig deras roll 

som informationsexpert eller litteraturkännare.184  

Samarbete 

Samarbetets syfte 

Ett tydligt syfte med samarbetet mellan skolbibliotekarier och specialpedagoger 

som en del informanter framhåller handlar om att sprida kunskap mellan profess-

ionerna på skolorna.185 Även jag anser att det här är ett viktigt syfte med samar-

betet. Ellinor, skolbibliotekarie på Gymnasieskola 4, lyfter fram att förmedlandet 

av kunskap i grund och botten handlar om förmedlandet av inställning.186  

Genom att föra en pågående dialog med varandra kan man förhoppningsvis bygga 

en skolkultur som präglas av samförstånd och öppenhet när det gäller olika funkt-

ionshinder. Vilken attityd man har i förhållande till läs- och skrivsvårighet-

er/dyslexi är enligt min mening avgörande för om samarbetet kring dessa elever 

ska bli fruktbart och utvecklande. Ellinor uttrycker kärnfullt värdet av samarbetet 

med orden: ”Jag upplever det som att ett plus ett blir tre.”187 Informanterna in-

stämmer i att förutfattade meningar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi lättare får 

fäste på skolorna om det saknas förankrad kunskap om problematiken. 

I den bästa av världar kan kunskapen ackumuleras och spridas vidare till lärare, 

kuratorer och andra professioner på skolan. Jag menar att skolbibliotekarien ex-

empelvis kan informera lärare om vikten av att ta till sig text på annat sätt än att 

läsa den eller lära specialpedagogen hur man på ett smidigt sätt navigerar bland de 

elektroniska resurserna i skolbiblioteket, vilket är högst aktuellt med tanke på att 

skolbiblioteksrum enligt litteraturen numera är både fysiska och virtuella.  

Mikael Alexandersson & Louise Limberg betonar att förutom sina lokala rum 

med sina fysiska lokalt placerade samlingar är de globala rum som öppnar mot 

informationsvärldar och kommunikationsmöjligheter långt utanför den egna sko-

lan.188 Samtidigt kan skolbibliotekarien behöva lära sig effektivare lässtrategier 

och få mer specialiserad information av specialpedagogen för att i ännu större 

utsträckning förbättra verksamheten för elever med läs- och skrivsvårighet-

er/dyslexi. På vilka andra sätt kan samarbetet fördjupas?  

För att ett samarbete mellan specialpedagog och skolbibliotek ska kunna för-

djupas på en skola tror jag att det är viktigt att skolledning och programrektorer är 

delaktiga. Gunnar Berg, professor i pedagogik vid Mittuniversitetet och Erik Wal-

                                                 
184 Sanna; specialpedagog vid Gymnasieskola 1; Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5. 
185 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4; Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5; Ulla; 

specialpedagog vid Gymnasieskola 5. 
186 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4.  
187 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4.  

Alexandersson, M. m.fl. (2007), Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek s. 15 
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lin, framliden professor i pedagogik, hävdar i Skolan i ett organisationsperspektiv 

att en väsentlig uppgift för en rektor är att tala om att frihet finns och hur den ser 

ut, vilken frihet som finns, att påpeka att det finns flera olika lösningar på ett och 

samma problem, och att det är gruppen som arbetar inom den enskilda skolan som 

har ansvaret för att finna lämpliga lösningar. En uppgift för en rektor kan också 

handla om att ge stöd och stimulans när verksamheten visat tecken på stagnat-

ion.189 På Gymnasieskola 4 uttrycker mycket riktigt skolbibliotekarien att ”det 

borde ju ligga hos rektor” att utveckla samarbetet när det fortsätter i samma hjul-

spår utan att utvecklas i något avseende.190 Skolledningen bör enligt henne förstå 

värdet av att olika yrkesgrupper förmedlar kunskap till varandra om bland annat 

läsfrämjande åtgärder, alternativa verktyg och informationssökning.191  

Skolbibliotekarien på Gymnasieskola 1 menar att samarbete uppmuntras indi-

rekt genom att specialpedagogerna har sina kontor i skolbibliotekets lokaler men 

att det inte finns några andra direkta direktiv. Enligt honom finns det inga indikat-

ioner som visar att skolledningen är insatt i vad läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

innebär.192 En annan skolbibliotekarie, Katrin, säger att det vore bra att ”göra mer 

för de här eleverna” men att hon ”inte vet hur mycket mer hjälp som eleverna be-

höver - om det räcker med det vi gör.”193 Hon menar vidare att attityden och signa-

lerna från skolledningen är att skolbibliotekarie och specialpedagog bör samarbeta 

på det sätt de tycker är bäst.194 Linda, som är skolbibliotekarie på Gymnasieskola 

2, hävdar att det inte förs några diskussioner alls med skolledningen kring de här 

frågorna, vilket är anmärkningsvärt.195 I magisteruppsatsen Gör skolbibliotekarien 

någon skillnad? En studie av skolbibliotekariens betydelse för unga elevers läs- 

och språkutveckling, kommer Karlsson och Roxling fram till att skolans övergri-

pande kultur påverkar synen på dess skolbibliotekarier och huruvida de ses som 

en värdefull resurs eller inte. Betydelsen av en verksamhetsplan för biblioteks-

verksamheten lyfts fram men även att inställningen från den enskilda rektorn är 

avgörande för skolbiblioteksutvecklingen på skolorna. De menar att all pedago-

gisk personal bör engageras för att ett fungerande skolbibliotek ska kunna skap-

as.196 

Dessa utsagor pekar på att det saknas tydliga riktlinjer för hur samarbetet ska 

se ut samt mål och visioner för hur det ska se ut i framtiden. Malmberg & Graner 

menar att det är viktigt att en skola har en vedertagen vision och en framåtsyf-

                                                 
189 Berg, G & Wallin, E. (1982), Skolan i ett organisationsperspektiv, s. 46. 
190 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4.  
191 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4.  
192 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1.  
193 Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5.  
194 Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5.  
195 Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2.  
196 Karlsson, P & Roxling, T. (2007), Gör skolbibliotekarien någon skillnad? En studie av skolbibliotekariens 

betydelse för unga elevers läs- och språkutveckling. Högskolan i Borås. 
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tande handlingsplan, med målinriktade prioriteringar för skolbibliotekets verk-

samhet. Visionen som tas fram ska visa på övergripande intentioner och fungera 

som grund för det bibliotekspedagogiska utvecklingsarbete som kommer att bed-

rivas. Skolledningen ska vara involverad genom hela processen. De menar även 

att vissa grundläggande faktorer ska fastställas i visionen: bemanning, lokalens 

förutsättningar, bokanslag, bestånd, bibliotekets primära funktion.197 Specialpeda-

gogen på Gymnasieskola 4 är dock noga med att påpeka att hon upplever ett stöd 

från skolledningen i form av att de tar deras åsikter på allvar, att de får tid på per-

sonalkonferenser och tid i arbetslaget.198 Utifrån utsagorna finns det i dagsläget ett 

tydligt syfte med samarbetet men att det på samma gång finns mer angelägna sa-

ker att ta itu med än att lägga energi på att fördjupa samarbetet och ta det till nästa 

nivå. Samarbetet med lärarna prioriteras av flera informanter.199 

Jag tycker att det fungerar bra i grunden. Vi har en bra relation till biblioteket, det känns lätt 
att gå dit, det kan ju vara som på en arbetsplats där man är stressad och pressad på en person-
nivå. Det är lätt att prata med varandra och att man får snabba svar, det funkar bra. När det 
gäller utvecklingsarbete, det finns ju massor med grupper men jag sitter aldrig i möte med 
bibliotekarierna. Vi har inte upplevt något behov att utveckla något specifikt, och det har inte 
blivit någon feedback från elever eller föräldrar heller.200  

Patricia Montiel-Overall, som är professor vid fakulteten för biblioteksvetenskap 

på University of Arizona, tar upp tre punkter för en god samverkan mellan två 

eller flera likvärdiga deltagare: shared thinking, shared planning och shared creat-

ion of innovative integrated instruction. Shared thinking innebär att deltagarna i 

samarbetet tänker tillsammans men de behöver inte komma fram till samma sak.  

Det handlar i korthet om att känna till hur den andre resonerar. Shared planning 

innebär att man säkerställer att information som rör till exempel skolbiblioteket 

integreras på planeringsnivå genom regelbundna möten med pedagogerna.  

Till sist, shared creation of innovative integrated instruction är liktydigt med en 

kreativ process där deltagarna gemensamt skapar något nytt.201 Informanterna upp-

fyller de två punkterna i varierande grad men den sista punkten uppfylls inte i lika 

hög grad enligt min mening. Informanternas generella slutsats tycks vara att det är 

onödigt att lägga tid på att laga något som inte är trasigt. På frågan vad som skulle 

kunna ändras eller utvecklas i samarbetet ger många informanter liknande svar 

som Sanna, specialpedagogen på Gymnasieskola 1: ”Jag vet inte, jag tycker att det 

                                                 
197 Malmberg, S & Graner, T (2014), Bibliotekarien som medpedagog, 50-52. 
198 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
199 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1; Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2; Johan; 

speciallärare vid Gymnasieskola 2; Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3; Ingrid; specialpedagog 

vid Gymnasieskola 4; Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5; Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasie-

skola 5. 
200 Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2.  
201 Montiel-Overall, P. (2005), A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration, s. 32. 
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funkar bra.”202 Utsagorna visar att det är annat utvecklingsarbete som prioriteras, 

vilket på ett sätt är ganska förståeligt. Det finns många grupper i ett skolsamman-

hang, till exempel lärare och föräldrar, och även dessa kräver sin beskärda del av 

tid och engagemang.  

Hur samarbetet bör ordnas 

I artikeln ”Media Centers and Special Education” tar Downing upp olika aspekter 

för hur ett samarbete mellan specialpedagog och skolbibliotekarie bör utformas. 

Det handlar om kunskap om sig själv, samarbetspartnern, eleverna och att man 

känner till hur olika system och verktyg fungerar, men det inkluderar också vikten 

av att parterna dels reflekterar över hur bekväma de känner sig med att avstå kon-

troll och självstyre, dels klargör arbetsrelationen och vilka förväntningar man har 

på samarbetet.203 Jag anser också att detta resonemang är en bra utgångspunkt för 

ett gott samarbete. Enligt Mats Heide, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson 

utvecklade Edgar H. Schein en kulturteori med tre medvetandenivåer: på ytan 

finns artefakter som är synliga, under dem finns normer och värderingar som är 

delvis medvetna och längst ner finns antaganden som är omedvetna och tas för 

givna.204  

Utifrån utsagorna kan man skönja att informanterna har god kunskap om de 

mer uppenbara och synliga delarna av verksamheten, såsom vad den andre gör 

och vad den andre är bra på, vilka verktyg som används och så vidare men att det 

eventuellt skulle behövas en större medvetenhet kring de mer abstrakta och under-

liggande företeelserna, som till exempel hur arbetsrelationen ser ut mellan dem, 

gemensamma pedagogiska uppfattningar kring läs- och skrivsvårigheter eller 

vilka förväntningar som finns på varandra. ”Vi jobbar mot samma mål men inte 

att vi har sagt [---] Vi har ingen uttalad gemensam synpunkt däremot tror jag att vi 

har samma syn på det.”205 Det är en del i samarbetet som inte alltid diskuteras mel-

lan parterna och som utifrån Scheins kulturteori kan sägas höra till den tredje 

medvetandenivån, den mest förborgade. Trots detta kan samarbetet mycket väl 

fungera på ett tillfredställande sätt, men det kan försvåra för att ett mer utvecklat 

samarbete ska komma till stånd. För att kunna planera morgondagens samarbete 

behöver man enligt min uppfattning först klarlägga det nuvarande samarbetet – 

utifrån alla tre medvetandenivåer.  

Ett fåtal informanter lyfter fram att det finns praktiska angelägenheter som 

skolbiblioteket och specialpedagogen aldrig kan samarbeta kring och orsaken till 

detta påstås vara tystnadsplikten. På Skolverkets webbsida framgår det att för 

”särskild elevstödjande verksamhet gäller svag sekretess”, vilket betyder att sekre-

                                                 
202 Sanna; specialpedagog vid Gymnasieskola 1.  
203 Anderson Downing, J. (2006), ”Media centers and special education”, s. 65. 
204 Heide, M, Johansson, C & Simonsson, C. (2012), Kommunikation i organisationer, s. 47. 
205 Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
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tessen endast gäller om eleven eller någon anhörig skulle lida av att informationen 

lämnas ut.206 Lagtexten går naturligtvis att tolka på olika sätt. Ulla, specialpedago-

gen på Gymnasieskola 5, tycks mena att om en specialpedagog berättar för skol-

bibliotekarien att en elev har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kommer eleven lida 

av det. Hon menar att hon bryter ett förtroende varje gång som eleven inte ut-

tryckligen godkänner att det går bra att berätta om funktionshindret för andra. En-

ligt andra utsagor ska sekretessen inte behöva hindra kommunikationen, åt-

minstone om ingen utomstående tar del av informationsutbytet.207 En av skolbibli-

otekarierna, Linda, anser att det framför allt är de vuxna som oroar sig över sekre-

tessen. 

Lite grann kan jag känna … det är väldigt noga från speciallärarnas sida det här med sekretes-
sen och integriteten och det har ju vi bibliotekarier också en väldig känsla för men ibland kan 
jag känna att det är mer från oss vuxnas sida än eleverna […] De tar det mycket mer naturligt 
än vad vuxna gör. Det kan vara så där vi skriver mejl då ska vi bara skriva initialer och jag 
förstår tanken bakom det, vi vet vilka vi pratar om ändå men att jag skulle vara ännu mer in-
blandad och ha speciella bokprat med lättlästa böcker eller nåt sådant, så långt har vi inte 
kommit. Då skulle de bli utpekade som grupper eller något.208 

Hon väcker frågan om hur de har resonerat på Gymnasieskola 3 med hänsyn till 

att specialundervisningen där är mer integrerad i skolbiblioteket. Enligt skolbib-

liotekarien på Gymnasieskola 3 uppfattas det som mer naturligt för eleverna att ha 

specialundervisningen i anslutning till skolbiblioteket. 

Specialpedagogen kom med den här idén och vi diskuterade fram och tillbaka. Det kostar ett 
grupprum för eleverna, men det är ju minussidan då, men å andra sidan blir det mer naturligt 
för eleverna och så och när vi har analyserat det märkte vi att det var betydligt fler fördelar än 
nackdelar.209  

Det blir som ett ställningstagande: läs- och skrivsvårigheter/dyslexi uppfattas som 

så pass naturligt och självklart att stödverksamheten kan placeras i skolans mitt-

punkt, i skolbiblioteket, i stället för på en avsides plats där eleverna sällan rör sig. 

Enligt Limbergs och Folkessons teori präglas ett C-samarbete av att man uppfattar 

samarbete som möjligheter till lärande och utveckling och att spontanta och tillfäl-

liga möten mellan professionerna kan utvecklas till yrkessamtal av djupare karak-

tär, där både en fördjupning och en problematisering av ett ämnesinnehåll kan ske. 

Att specialpedagogen Magdalena och skolbibliotekarien Anders har satt sig ner 

och på allvar diskuterat igenom fördelar och nackdelar visar på en hög samarbets-

grad. Utifrån intervjumaterialet har de på denna skola även uttryckt önskemål om 

att någon gång i framtiden få ha IT-pedagog och datatekniker så nära skolbiblio-
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207 Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5; Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4. 
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209 Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3.  
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teket som möjligt.210 Anders, som är skolbibliotekarie där, menar att om de ”inte 

kan hjälpa till med en teknisk sak ska eleverna inte behöva springa till andra sidan 

skolan, och det är nånting som rektorn också håller med om så vi håller på och 

försöker få till det.”211 Han menar att detta förenklar för alla elever men kanske i 

synnerhet för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som är flitiga använ-

dare av alternativa verktyg.  

En gemensam ståndpunkt är att alla grupper på Gymnasieskola 3 bör betrakta 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som något naturligt och självklart. Informanter-

nas framtidsvision på Gymnasieskola 3 utmärks med andra ord av att så mycket 

som möjligt bör integreras med skolbiblioteket. Faktum är att specialpedagogen 

och skolbiblioteket tillsammans erbjuder studiecoachning i skolbiblioteket, vilket 

leder till att även elever som inte har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hittar dit 

och därmed blir det ett ännu mer naturligt inslag på skolan.212 I rapporten Det mo-

derna skolbiblioteket: en framtidsskiss framhävs det att bibliotekariekompetensen 

måste kompletteras med kompetens från pedagoger, specialpedagoger, IT-

utvecklare, ledningskompetens med flera, vilka behöver börja arbeta i team. I rap-

porten benämns deras version av det moderna skolbiblioteket som det utvidgade 

skolbiblioteket. Gymnasieskola 2 kommer efter renoveringen ta ett stort steg mot 

bli ett sådant utvidgat skolbibliotek, åtminstone i ett rumsligt hänseende.213  

Enligt rapporten förväntas det moderna skolbiblioteket även uppfylla andra kri-

terier, till exempel att stödja pedagogerna i arbetet med läsförståelse och lässtrate-

gier, dels ge stöd till arbetet med faktatexter men inte minst följa forskningen och 

vara en samtalspartner när det gäller att utveckla arbetet med läsning utifrån nya 

rön. De spår också att skolbiblioteket kommer få en mycket viktigare roll genom 

att se till att det finns medier avpassade för speciella behov och att tillhandahålla 

relevanta verktyg, till exempel talsynteser, dyslexiprogram så att medier kan an-

vändas av så många som möjligt. Detta arbete ska ske i samarbete med specialpe-

dagoger och speciallärare. Slutligen understryks det i rapporten att det behövs 

kontinuitet i mötet med pedagoger och delaktighet i den pedagogiska planeringen 

för att skolbiblioteket ska kunna vara en resurs i det dagliga arbetet. Enligt skolla-

gen är det pedagogerna som är ansvariga för att skolbiblioteket används som en 

pedagogisk resurs. Därmed är det pedagogerna som måste vara mest drivande i att 

se till att den gemensamma planeringen blir av.214 

Meningarna går isär bland informanterna huruvida samarbetet bör formaliseras 

i högre grad eller om det kan fortsätta på en informell och spontan nivå. Organise-

rade samarbeten med många olika parter på skolan kan dock vara tidskrävande 

                                                 
210 Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3.  
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och insatser bör naturligtvis vägas mot praktisk nytta. En av skolbibliotekarierna 

försöker fånga svårigheten med orden: ”Om vi hade fem skolbibliotekarier till 

hade man kanske kunnat ha ett regelbundet samarbete med varje specialpedagog 

och speciallärare men det handlar ju om tid och resurser förstås.”215 Utifrån utsa-

gorna är det är svårt att få ihop tillräckligt med mötestid. Vissa menar att samar-

betet med den andra parten redan fungerar på ett fullgott sätt och att det därför 

inte behöver organiseras ytterligare genom till exempel fler arbetslag eller andra 

mötesstrukturer.216  

Samtidigt finns det andra som tycker precis tvärtom, att det är positivt med ett 

dokumenterat samarbete med fastställda rutiner bland annat för att en nyligen an-

ställd person ska få ramar att utgå ifrån.217 En informant, närmare bestämt Ulla på 

Gymnasieskola 5, ger ett tudelat svar ifråga om det skulle kunna vara värdefullt 

om samarbetet var mer organiserat: ”Det kan man säkert ha men jag har inte känt 

att det har varit prioritet ett för mig just nu utan jag känner mer att jag försöker få 

igång ett kontaktnät med lärarna.”218 Genom att göra klart ansvarsfördelningen av 

uppgifterna och andra aspekter av yrkesutövningen får man en bättre försäkran 

om att eventuellt dåliga relationer inte nödvändigtvis innebär ett dåligt samarbete 

på arbetsplatsen. När de formella ramarna och mötesrutinerna för samarbetet väl 

har satt sig kommer de enligt min uppfattning i vissa fall att spara tid. 

Dessutom visar åtskilliga forskningsresultat, enligt Limberg, att arbetslag och 

arbetsgrupper främjar elevers lärande, i synnerhet om det förs en medveten dis-

kussion om kunskapssyn och hur de vuxna bäst kan stödja eleverna. I en under-

sökning av Jean Donham om skolbibliotekarien som insider och outsider fram-

kommer det dessutom att skolbibliotekarien med utgångspunkt i sin särskilda 

kompetens tillför kunskap som annars saknas i gruppen. Skolbibliotekarien kan 

ifrågasätta pedagogernas idéer och förgivettaganden.219 Jag anser också, i likhet 

med Stina på Skoldatateket, att det är ett steg i rätt riktning om det finns någon på 

varje skola som samordnar verksamheten för elever med läs- och skrivsvårighet-

er/dyslexi. Det bör till exempel finnas någon som hjälper ny personal tillrätta och 

som man alltid kan fråga. Vi är bägge överens om att det kan vara lämpligt för en 

skolbibliotekarie att få en sådan roll för att på så vis utnyttja skolbibliotekets ka-

pacitet i högre grad och ge det en central plats i skolan.220  

Samarbetet bör bygga mindre på eldsjälar och mer på att hitta rutiner och struk-

turer som håller även när personal av olika anledningar lämnar skolan. Det bör 

alltid finnas personal som för den ackumulerade kunskapen och erfarenheten vi-

                                                 
215 Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3.  
216 Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3; Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2; Katrin; 

skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5; Sanna; specialpedagog vid Gymnasieskola 1. 
217 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1; Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4. 
218 Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5. 
219 Limberg, L. (2002), Skolbibliotekens pedagogiska roll: en kunskapsöversikt, s. 81. 
220 Stina; ansvarig på Skoldatateket.  
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dare rörande vilka stödinsatser som fungerar bättre respektive sämre, annars finns 

det en risk att hjulet ständigt uppfinns på nytt och att en del misstag begås som 

egentligen hade kunnat undvikas. Elever som kämpar med läs- och skrivsvårig-

heter/dyslexi bör kunna känna sig säkra på att stödverksamheten och dess tillhö-

rande samarbetsformer är utformade utifrån likartade grunder och att kvalitén 

mellan dem inte skiljer sig åt mer än nödvändigt. I föreliggande undersökning 

framgick det slutligen att informanterna ibland hade svårt att motivera varför de-

ras stödverksamhet såg ut som den gjorde.221 Skolorna var lite grann som isolerade 

öar i bemärkelsen att utbytet mellan dem var begränsat. Kanske behövs det en 

större samordning – inte bara inom varje skola – men också mellan skolorna.  

Det kan behövas en stramare kommunal översyn och en tydligare styrning. 

 

                                                 
221 Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2; Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5; Katrin; skolbib-

liotekarie vid Gymnasieskola 5; Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4.  
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7 Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel sammanfattas och diskuteras de frågeställningar som 

ligger till grund för studien. Jag kommer även att redogöra för hur den stödjande 

insatsen för högskolestudenter med dyslexi kan förbättras. Efter detta nämns 

några möjliga uppslag för vidare forskning i anknytning till ämnet. 

Slutsatser 

Inledningsvis kan det vara på sin plats att framhålla huvudsyftet med uppsatsen. 

Som tidigare nämnts valde jag att undersöka samarbetsformerna mellan special-

pedagog och skolbibliotekarie inom skilda områden för att bättre kunna belysa 

deras arbete med att försöka underlätta för elever med läs- och skrivsvårighet-

er/dyslexi att bli informationskompetenta medborgare. Genom att dels samarbeta 

kring läslust och lästrategier och utbyta erfarenheter och kunskap kring dessa 

aspekter, dels formalisera samarbetet genom regelbundna möten, upplever jag att 

dessa elever får större möjligheter att bli informationskompetenta medborgare. 

Dessutom är det viktigt att skolbibliotekarierna ger extra stöd åt dessa elever – 

förutom det rent administrativa i form av till exempel Legimus-konton. Skolbibli-

otekarierna har en pedagogisk roll som går att utveckla i relation till dessa elever. 

I undersökningen har det framkommit att ett grundläggande syfte med samar-

betet mellan skolbibliotekarie och specialpedagog är att förmedla kunskap och 

indirekt olika attityder över professionsgränserna, bland annat för att mota förut-

fattade meningar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller andra funktionshinder.  

Det gäller enligt min mening att bevara kunskapsutbytet. Lennart Danielsson och 

Ingrid Liljeroth, som är verksamma vid institutionen för specialpedagogik vid 

Göteborgs universitet, hävdar i Vägval och växande att kunskap ständigt måste 

hållas levande genom studier och diskussioner och att kunskapen måste prövas, 

revideras och utvecklas i det praktiska arbetet. De betonar även att erfarenheter 

aldrig kan övertas av någon annan. De kan bara delges och bidra till att andra per-

soner kan identifiera sina erfarenheter och därmed får nya insikter. På det här sät-

tet stimuleras en kunskapsutveckling, som ger ord för mönster som inte varit så 
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tydliga tidigare.222 Överlag finns det mycket att vinna på om bägge parter tar del 

av varandras expertkunskaper. Som exempel kan nämnas att skolbibliotekarierna 

enligt min uppfattning skulle tjäna på att lära sig mer om lässtrategier och special-

pedagogerna på att lära sig mer om hur man väcker elevernas läsintresse.  

Specialpedagogen kunde också ha en del böcker på sitt arbetsrum för att på så vis 

vidga skolbibliotekets räckvidd. Gränsdragningen mellan olika arbetsområden 

kunde nog vara mindre skarp i vissa avseenden. 

Vidare är det angeläget, vilket också har framkommit utifrån intervjumateri-

alet, att behålla den erfarenhetsbas som byggs upp i respektive skolverksamhet. 

Jag och Stina, ansvarig på Skoldatateket, delar samma uppfattning om att det bör 

finnas någon som hjälper ny personal tillrätta och som man kan ställa frågor till 

kring hur rutinerna ser ut för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det kan 

vara lämpligt att en skolbibliotekarie får detta samordningsansvar eftersom skol-

biblioteket enligt Limberg och Lundh har i uppgift att stödja lärande och under-

visning i skolan.223 När skolbibliotekarien får en ledande roll kan det enlig Lim-

bergs och Folkessons teori innebära ett gränsöverskridande och möjliggöra ett 

ökat deltagande och inflytande i det planeringsarbete som sker i arbetslaget och 

skolbibliotekarien involveras i de pedagogiska frågor och ställningstaganden som 

arbetet i laget innebär.224 Jag vill dock understryka att den som börjar på skolan 

inte bör upprepa alla tidigare arbetssätt rutinartat, utan hela tiden ha ett reflekte-

rande förhållningssätt och tillsammans med andra på skolan välja ut det som anses 

värdefullt att bygga vidare på. Ett förslag från min sida är att kunskapen och erfa-

renheten läggs in i en databas, vilket bland annat borde möjliggöra tydligare jäm-

förelser mellan olika skolor. Omfattningen av denna databas kan naturligtvis 

breddas till att gälla andra professioner och helt andra arbetsområden. 

Utifrån utsagorna såväl som litteraturen har jag noterat att ett samarbete mellan 

specialpedagog och skolbibliotekarie kan främjas av att förutsättningarna för sam-

arbetet klarläggs i ett så tidigt skede som möjligt och att det finns en medvetenhet 

om likheterna och olikheterna mellan professionerna så det framgår på ett tydligt 

sätt vad var och en kan bidra med i samarbetet, och tvärtom, vilka arbetsuppgifter 

och arbetsområden som den ena parten gör bäst i att överlämna åt den andra.  

Enligt Margaretha Ullström talar Ingrid Carlgren och Ference Marton om det pro-

fessionella objektet i deras skrift Lärare av imorgon. Det professionella objektet 

beskrivs som det som varje profession vill åstadkomma i sitt yrke. Att ha ett ge-

mensamt professionellt objekt handlar om hur professionerna kan hjälpa varandra 

och att underlätta varandras arbete genom att göra det man redan gör men på ett 

bättre sätt. Arbetet ska kunna utföras smidigare så att var och en ska kunna ägna 

                                                 
222 Danielsson, L & Liljeroth, I. (1996), Vägval och växande, s. 96. 
223 Limberg, L &  Hampson Lundh, A. (2013), Skolbibliotekets förändrade landskap, s. 9. 
224 Limberg, L & Folkesson, L. (2006), Informationssökning, didaktik och lärande,, s. 103. 
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sig åt det han eller hon är bra på. Det gäller således för informanterna att klargöra 

sitt gemensamma professionella objekt.225  

En annan slutsats som jag har dragit är att skolledningen kan förstärka och 

skapa mer samarbete utifrån befintliga samarbetsmönster. Skolledningen behöver 

känna till den egna skolans samarbetsmönster och förstärka, komplettera och för-

tydliga dessa. Det kan handla om att avsätta mer tid för utvecklingsarbete.226  

Utifrån utsagorna är informanterna förhållandevis nöjda med respektive skolled-

ning. De menar att de har fått stor frihet att själva utforma sin stödverksamhet och 

sina samarbetsformer men å andra sidan upplever de att skolledningen inte driver 

på för att utveckla samarbetet. Som jag tidigare berört menar Malmberg & Graner 

att det är viktigt att en skola har en vedertagen vision och en framåtsyftande hand-

lingsplan, med målinriktade prioriteringar för skolbibliotekets verksamhet.227  

Skolledningen behöver vara involverad i detta. Informanternas utsagor pekar på 

att så inte alltid är fallet. Utifrån utsagorna saknas det tydliga riktlinjer för hur 

samarbetet ska se ut idag samt mål och visioner för hur det ska se ut i framtiden. 228  

Skolledningen behöver enligt min mening vara mer insatt i vad läs- och skrivsvå-

righeter/dyslexi innebär för en enskild elev och vilket stöd som de behöver.  

Beträffande de samarbeten som jag har redogjort för ställs inga tydliga krav på 

förändring och utveckling av samspelets mål och syften. Det är ingen som ut-

trycker missnöje mot de rådande samarbetsformerna. Samtidigt framhäver många 

informanter att det finns rum för förbättringar. Informanterna ger dock oklara be-

skrivningar om vad som bör förbättras och hur det egentligen ska gå till. Det tycks 

förekomma två parallella resonemang som i grunden är oförenliga med varandra. 

Ibland lyder svaret att det vore bra att utveckla samarbetet, andra gånger att det 

fungerar bra som det är. Limberg och Folkesson kommer fram till en liknande 

slutsats utifrån sin forskning, att det finns två parallella processer, den ena präglas 

av tradition och bundenhet vid givna roller och arbetsuppgifter medan den andra 

tydligt visar en potential för utveckling och gränsöverskridande i parternas inbör-

des samarbete.229 Det finns med andra ord ingen utstakad plan för hur morgonda-

gens samarbete bör se ut, utan samarbetet är relativt statiskt. Tidsbristen lyfts fram 

som ett styrande villkor som de hela tiden måste väga möjliga insatser mot.230  

Å andra sidan tycks de befintliga samarbetsstrukturerna fungera i så motto att de 

elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi tycks få det grundläggande stöd 

                                                 
225 Ullström, M. (2004), Sök för at lära: om lärande, informationssökning och bibliotek, s. 113. 
226 Montiel-Overall, P. (2005), A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration, s. 32. 
227 Malmberg, S & Graner, T. (2014), Bibliotekarien som medpedagog, 50ff. 
228 Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4; Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2; Katrin; 

skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5; Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1; Ulla; specialpedagog 

vid Gymnasieskola 5.    
229 Limberg, L & Folkesson, L. (2006), Informationssökning, didaktik och lärande, s. 106. 
230 Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5; Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2; Magdalena; 

specialpedagog vid Gymnasieskola 3; Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3; Ingrid; specialpedagog 

vid Gymnasieskola 4.  
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som de har rätt till. Alla de fem gymnasieskolorna i studien har funnit olika sätt att 

organisera sig och att tvinga skolorna att införa en generell modell för samarbete 

skulle kunna leda till försämringar och missnöje bland både personalen och led-

ningen.  

Berg och Wallin påpekar att skolan är en komplex organisation vars inre arbete 

inte kan detaljstyras utan visst utrymme måste lämnas öppet för självständiga 

handlingar bland vissa av organisationens medlemmar inom ramen för vissa mål. 

Det finns således en viss grad av autonomi inbyggd i strukturen som man måste ta 

hänsyn till.231 Med detta sagt vill jag ändå erinra om forskningen som visar att ar-

betslag och arbetsgrupper främjar elevers lärande, i synnerhet om det förs en 

medveten diskussion om kunskapssyn och hur de vuxna bäst kan stödja elever-

na.232 Skolbibliotekarier och specialpedagoger bör därför ingå i samma arbetslag 

på skolorna och de bör tillsammans diskutera stödinsatserna och samarbetsfor-

merna. Detta är ett viktigt steg i att skapa ett samarbete där tyngdpunkten ligger 

på ordentliga rutiner och strukturer som håller även när personal av olika skäl 

lämnar skolan. Det ska inte vara avhängigt av om det finns eldsjälar bland perso-

nalen. Det är upp till skolledningen på respektive skola att se till att detta kommer 

till stånd. 

Utifrån utsagorna koncenteras mycket av stödverksamheten till Legimus och 

de alternativa verktygen. Skolbibliotekarierna ger i många fall en grundlig ge-

nomgång i hur Legimus fungerar medan specialpedagogerna visar hur de alterna-

tiva verktygen fungerar. Det förekommer även lättläst litteratur men utbudet på en 

del skolor är magert och den lättlästa litteratur som finns används inte i så stor 

utsträckning. En av specialpedagogerna menar till exempel att språket i lättlästa 

böcker ofta blir torftigt och att mycket av innehållet försvinner.233 Utöver detta 

förekommer det nästan inga läsfrämjande insatser som riktar sig specifikt till ele-

ver med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

Utifrån Limberg och Folkessons samarbetskategorier upplever jag att Gymna-

sieskola 1 och 3 har kommit längst med att utveckla samarbetet mellan skolbiblio-

tekarie och specialpedagog. I ett rumsligt hänseende har de integrerat specialun-

dervisningen med skolbiblioteket vilket enligt både professionerna gynnar det 

dagliga samarbetet och gör det mer naturligt för eleverna att söka stöd. Gymnasie-

skola 2 uppvisar också utvecklingsambitioner då de är i färd med att bygga om 

sina lokaler och placera specialundervisningen vägg i vägg med skolbiblioteket. 

Gymnasieskola 5 är kanske den skola som enligt min uppfattning visar minst ini-

tiativ till att utveckla samarbetsformerna. I dagsläget fokuserar specialpedagogen 

                                                 
231 Berg, G & Wallin, E. (1983), Skolan i ett utvecklingsperspektiv, s. 44. 
232 Limberg, L. (2002), Skolbibliotekens pedagogiska roll: en kunskapsöversikt, s. 81. 

 
233 Sanna; specialpedagog vid Gymnasieskola 1; Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2; Johan; speci-

allärare vid Gymnasieskola 2; Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3; Viktor; skolbibliotekarie vid 

Gymnasieskola 1; Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5; Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5. 
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istället på att fördjupa samarbetet med lärarna. Inte heller skolbibliotekarien ser ett 

behov av särskilda aktiveteter för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. På 

denna skola förekommer utifrån intervjumaterialet ingen dialog om hur stödet ska 

se ut för dessa elever.  

Flera av skolbibliotekarierna hävdar att de sällan funderar över hur dyslexi kan 

definieras men samtliga ger likväl en relativt nyanserad och genomtänkt beskriv-

ning av funktionshindret, där tonvikten ligger på att dyslektiska elever har svårt 

att ta till sig skriftlig information och att de har svårigheter med läsningen.  

Ingen av skolbibliotekarierna hävdar att de aktivt följer den senaste forskningen 

på området, men ibland händer det dock att någon läser en artikel eller går en kurs 

eller att någon slumpmässigt finner något om läs- och skrivsvårigheter i anknyt-

ning till annan läsning, exempelvis läsutveckling. Vissa skolbibliotekarier lyfter 

fram att de får all kunskap som de behöver från specialpedagogerna. Bland speci-

alpedagogerna finns en likartad förståelse för vad som kännetecknar läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi där utgångspunkten är svagheter i det fonologiska syste-

met. De är noga med att betona att det finns många olika orsaker till problemen, 

att det är skillnad mellan läs- och skrisvårigheter och dyslexi och att dyslexi inte 

är resultatet av individens intelligensnivå utan att det har andra biologiska förkla-

ringar. De flesta skolbibliotekarier och specialpedagoger följer i varierande grad 

den senaste forskningen om läs och skrivsvårigheter/dyslexi. Åtminstone om man 

rättar sig efter Høiens & Lundbergs erkända definition.234  

När det kommer till läsfrämjande aktiviteter framgår det att av skolbiblioteka-

riernas skilda uppfattningar kring vilka texter en elev med läs- och skrivsvårighet-

er/dyslexi bör eller inte bör läsa förmodligen kunde bygga på den senaste forsk-

ningen i högre grad. Även när det gäller de alternativa verktygen förekommer 

vissa frågetecken kring om den senaste forskningen efterföljs. Den finns en bris-

tande kännedom bland specialpedagogerna huruvida de alternativa verktygen är 

forskningsmässigt utvärderade eller inte. En del informanter lyfter fram att kom-

munen har köpt in dem med kommunlicens och att de därför borde bygga på evi-

densbaserad forskning. Övriga informanter svarar antingen att de inte vet eller att 

programmen förmodligen har vetenskapligt stöd med grundval i den omfattande 

användningen av dem. 235 

Jag anser att informanterna har en grundläggande förståelse för vad den andre 

parten kan göra för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. De är 

medvetna om den andres expertområden, exempelvis att skolbibliotekarier är duk-

                                                 
234 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1; Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4; Ulla; speci-

alpedagog vid Gymnasieskola 5; Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2; Ellinor; skolbibliotekarie vid 

Gymnasieskola 4; Katrin; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5; Sanna; specialpedagog vid Gymnasieskola 

1; Magdalena; specialpedagog vid Gymnasieskola 3; Anders; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3; Linda; 

skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2; Høien, T & Lundberg, I. (2013), Dyslexi: Från teori till praktik, s. 21. 
235 Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5; Ingrid; specialpedagog vid Gymnasieskola 4; Sanna; special-

pedagog vid Gymnasieskola 1; Johan; speciallärare vid Gymnasieskola 2. 
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tiga på att väcka elevers läsintresse och att de är kunniga inom informationssök-

ning medan specialpedagogerna äger en specialkompetens när det gäller alterna-

tiva verktyg. Skolbibliotekarierna känner en stark tilltro till att specialpedagogerna 

gör ett bra arbete för att stötta dessa elever. Specialpedagogerna känner på ett 

motsvarande vis och lyfter ofta fram att skolbibliotekarierna kan bidra med att 

väcka elevernas läslust.236 Ett hinder som utsagorna visar på är att både bland 

skolbibliotekarier och specialpedagoger finns en ängslan att peka ut dessa elever 

och av den anledningen väljer man i vissa fall att avstå från att närma sig de elever 

som skulle kunna vara i behov av särskilt stöd.237 

Detta tillvägagångssätt är problematiskt då alltför stort ansvar läggs på eleverna 

och det kan motverka ett tillåtande klimat på skolorna. Det blir upp till eleverna 

att avgöra om de behöver stöd av skolbibliotekarierna och att visa initiativkraft, 

vilket kanske är alltför kravfyllt då de ännu inte är vuxna och eventuellt inte har 

fått hjälp med att hantera sitt funktionshinder tidigare under skolgången.  

Följaktligen kan man konstatera att många av informanterna kanske i alltför hög 

grad utgår från ett kognitivt perspektiv, vars förespråkare betonar den inre moti-

vationen och som menar att barn är naturligt motiverade. Detta konstraterar mot 

det sociokulturella perspektivet där individens motivation istället går att härleda 

till samhället och omgivningens förväntningar. Det gäller att skapa interaktions-

former och miljöer där individen känner sig bekräftad. Vägvalet står alltså mellan 

om motivationen huvudsakligen kommer inifrån eller om den kommer utifrån. 

Elevernas motivation kan utifrån det sociokulturella perspektivet öka genom att 

deras särskilda behov synliggörs av skolbibliotekarien i större utsträckning.238  

I forskningsantologin Skolbibliotekets roller i förändrade landskap hävdar Ce-

cilia Gärdén att skolbiblioteken är komplexa system ”som har flera olika kun-

skapsområden att förhålla sig till. För att kunna analysera, problematisera och 

utveckla skolbiblioteket kan det röra sig om att öka sina kunskaper om exempelvis 

barns och ungas villkor och behov […]”.239 Förhoppningsvis har min forskning 

medverkat till att öka kunskaperna om situationen för elever med läs- och skriv-

svårigheter och bidragit med nya intressanta och kritiska bilder av skolbibliotekets 

betydelse. Det är vidare min förhoppning att skolbibliotekarier, specialpedagoger, 

forskare och andra relevanta grupper tillsammans ska bidra till utveckling av 

skolbibliotekens verksamheter för att därmed kunna skapa ännu mer relevanta 

                                                 
236 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1; Linda; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 2; Anders; 

skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 3; Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4; Katrin; skolbibliote-

karie vid Gymnasieskola 5; Magdalena; specialpedagog vid Gymnasieskola 3; Ingrid; specialpedagog vid 

Gymnasieskola 4; Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5. 
237 Viktor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 1; Ellinor; skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 4; Katrin; 

skolbibliotekarie vid Gymnasieskola 5; Ulla; specialpedagog vid Gymnasieskola 5. 
238 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 20, 66; red. Dysthe, O. (2003), Dialog, samspel och 

lärande, s. 38f, 42ff, 51, 81f. 
239 Limberg, L &  Hampson Lundh, A. (2013), Skolbibliotekets förändrade landskap, s. 100. 
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stöd åt dessa elever. Ett viktigt led i att kunna förverkliga detta mål är enligt min 

åsikt att bibliotekarieutbildningarna innehåller mer kunskap om läs- och skrivsvå-

righeter/dyslexi och att detta förmedlas till studenterna.  

I en artikel med Åke Olofsson, Astrid Ahl och Karin Taube, redogörs resulta-

ten från en intervjustudie med 53 högskolestudenter och 42 högskolelärare från tre 

olika svenska universitet. Frågorna gällde hur stödet ser ut för studenter med läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi. Lärarintervjuerna visade att kursernas struktur och 

undervisningsprocedurerna på ett ganska enkelt sätt kan omorganiseras för att 

bättre passa studenter med lässvårigheter. En utbredd åsikt bland högskolelärarna 

var att situationen för studenter med dyslexi och andra funktionshinder måste dis-

kuteras i större utsträckning på högskolorna. Artikelförfattarna lyfter bland annat 

fram att personalen på högskolorna behöver utbildas för att bättre kunna möta 

dessa studenters behov.240 Det är inte bara gymnasieelever med läs- och skrivsvå-

righeter/dyslexi som behöver stöd utan för vissa högskolestudenter kan det stöd 

som beskrivs i artiklarna förmodligen vara skillnaden mellan att behålla kampvil-

jan eller att i sämsta fall se sig tvungen att ge upp en utbildning, vilket givetvis 

innebär stora kostnader för både individen och samhället. 

Förslag för framtida forskning 

Det finns många områden när det gäller skolbibliotek som är intressanta för vidare 

forskning. Ett angeläget forskningsområde är att synliggöra den uppsättning ge-

mensamma värderingar och verklighetsuppfattningar som utgör skolkulturen.  

Genom att utföra en studie i större skala där även andra grupper ingår, till exem-

pel lärare och rektorer, går det förhoppningsvis att få fram många underliggande 

normer som tillsammans sätter sin prägel på skolverksamheten för elever med läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi. Det kan också vara intressant att studera mer i detalj 

hur skolbiblioteken använder den lättlästa litteraturen för att stödja dessa elever. 

                                                 
240 Olofsson, Å, Ahl, A & Taube, K. (2012), ”Learning and Study Strategies in University Students with 

Dyslexia: Implications for Teaching”, s. 1184ff. 
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Sammanfattning 

Att leva i ett informationsintensivt samhälle innebär en utmaning för individer 

med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. För att alla ska ha möjlighet att bli inform-

ationskompetenta medborgare behövs det enligt min uppfattning ordentliga stöd-

resurser inom utbildningsväsendet, men dessvärre finns det forskning som visar 

att stödet är minst sagt bristfälligt på vissa skolor i landet. Utifrån denna bakgrund 

ville jag undersöka varför det behövs ett samarbete mellan skolbibliotekarier och 

specialpedagoger, hur skolbibliotekarie och specialpedagog arbetar för att stödja 

elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, och vilka samarbetsformer som lig-

ger till grund för denna stödverksamhet. Jag ville också studera i vilken grad som 

informanterna lutade sig mot den senaste forskningen, till exempel i valet av al-

ternativa verktyg samt om skolbibliotekarien vet vad specialpedagogen kan bidra 

med och vice versa. I kartläggningen av detta användes en kvalitativ metod i form 

av tio semistrukturerade intervjuer där båda yrkesgrupperna ingick. Det genom-

fördes även en intervju med en ansvarig person på ett skoldatatek samt e-post-

korrespondens med en IT-bibliotekarie på Myndigheten för lättillgängliga medier. 

De teoretiska utgångspunkterna var Louise Limbergs och Lena Folkessons samar-

betskategorier och Aidan Chambers modell Läsandets cirkel.  

Resultaten i undersökningen visar att alla de fem gymnasieskolorna har en i 

grunden fungerande stödverksamhet för elever med läs- och skrivsvårighet-

er/dyslexi och att det finns ett fungerande samarbete mellan skolbibliotekarier och 

specialpedagoger men att det i många fall skulle kunna gå att utveckla på olika 

sätt. Forskning visar att arbetslag främjar elevernas lärande och därför uppmuntrar 

jag till att införa dessa i större utsträckning. En annan slutsats är att informanterna 

har en begränsad kännedom kring huruvida de alternativa verktygen bygger på 

beprövad forskning. Vidare framkom det att framför allt skolbibliotekarierna kän-

ner en ängslan inför att rikta stödinsatser direkt till elever med läs- och skrivsvå-

righeter/dyslexi eftersom de menar att eleverna då känner sig utpekade.  

Sådana tankegångar lägger enligt min mening alltför stort ansvar på eleverna att 

själva ta kontakt och be om hjälp. Intervjumaterialet pekar på att det finns mer att 

göra för att klimatet ska bli mer tillåtande på vissa skolor. Jag uppfattar vidare att 

professionerna har en relativt god förståelse för vad den andre kan bidra med. 

Slutligen visade undersökningen att lättläst litteratur har en rätt så undanskymd 

roll när det gäller att stödja dessa elever vilket kan te sig förvånande.  
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