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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to analyse school librarians’ and 

teachers’ perspective of children’s reading and reading progress, 
the impact of informational texts on children’s reading and how 
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students’ understanding of informational texts. We also intend to 
study what consequences school librarians and teachers believe 
that children’s reduced understanding of informational texts can 
have in the long run and how this could be improved. The theories 
applied encompass different literature-pedagogical strategies, 
theories about reading purpose and direction of the reading process 
together with a theory that shows the school library’s function in 
the education. The empirical material has been collected through 
interviews with one school librarian and one teacher at three 
different schools. The material has then been analysed and 
interpreted from theories and earlier research.  

 
The major findings are that the school context affects the school 
librarians’ and teachers’ perspective of reading and literature. 
Informational texts are mainly associated with knowledge 
acquisition and are used as an investigating working method to 
collect facts. Education in reading comprehension of technical 
texts is mainly done in connection with an investigating way of 
working. The methods span over basic skills in reading and 
information seeking to deeper understanding of the text connected 
to personal experiences, with focus on the first. The school 
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understanding of informational texts. The consequences of reduced 
understanding of informational texts are alarming and the main 
measure to deal with the problem is, according to the informants, 
increased reading of fiction.  
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1 Inledning 
I vår kultur är skriften central och har ett stort inflytande på hela vårt samhälle. Skrift finns 
överallt och god läsförmåga är idag en nödvändig förutsättning för att kunna delta i samhälls- 
och arbetsliv. Dessutom präglas det moderna samhället av hastiga förändringar där kraven på 
läsförmåga kontinuerligt höjs. Den allmänna debatten talar dock, tillsammans med flera 
undersökningar, om en nedåtgående trend när det gäller barns läsning. Under 2004 
presenterade Skolverket en nationell utvärdering av grundskolan 2003, NU-03 (Skolverket 
2004a; Skolverket 2004b), vars resultat visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats, 
framför allt när det gäller faktatexter1. Utvärderingens resultat bygger på ämnesprov som 
genomförts i år 5 och 9 samt kompletterande enkäter med elever, lärare, rektorer och 
föräldrar. Skolverket vill på detta sätt ge en bild av grundskolans olika ämnen, nuvarande 
situation och förändringar över tid. Forskarna som ansvarar för ämnet svenska i rapporten 
konstaterar att läsrepertoaren i svenskundervisningen har snävats in och att antalet textgenrer 
eleverna får möta har minskat. De betonar framför allt att tidningsläsning och mer 
djupinriktad läsning av faktatexter har gått ned medan läsning av skönlitteratur har ökat 
eftersom pedagogerna anser det nödvändigt att kunna läsa en skönlitterär bok för att få 
godkänt betyg i svenska (Skolverket 2004a, s. 23-25).  
 
Vi har under utbildningen flera gånger studerat skolbibliotek, barn som användare samt 
läsning och har därigenom blivit än mer intresserade av området. Enligt vår uppfattning 
handlar läspedagogiskt arbete i skolan till största del om skönlitteratur, varför vi tillsammans 
med oron över resultaten i NU-03 närmare vill studera barns läsning och förståelse av 
facktexter. En av oss är dessutom utbildad pedagog och har arbetat med barn sedan 1985, 
vilket medför kännedom om läspedagogiska metoder och problematiken kring elevers 
förståelse av facktexter. I och med detta finns det ett intresse för ämnet och en insikt i 
betydelsen av att lyfta fram och medvetandegöra vikten av att arbeta med läsförståelse av 
facktexter.  
 
 
1.1 Problembeskrivning 
En grundförutsättning för att kunna ta del av dagens samhälle är en god läsförmåga.  
Författarna i Läs- och skrivkommitténs slutbetänkande Att lämna skolan med rak rygg (1997) 
skriver: ”att ha makt över språket – en rättvise och demokratifråga” (ibid., s. 15). De menar att 
vår kultur ställer höga krav på människors läsförmåga där människor med försämrade 
kommunikationsfärdigheter riskerar att ställas utanför skola och arbetsmarknad (ibid., s. 17). 
Forskarna i den nationella utvärderingen av grundskolan, NU-03 uppmärksammar, mot 
bakgrund av att tidningsläsning och mer djupinriktad läsning av faktatexter har minskat, vilka 
konsekvenser det kan få ur ett medborgarperspektiv. Det kan betyda att allt fler medborgare 
framför åsikter, vilka inte bygger på en fast kunskapsgrund (Skolverket 2004a, s. 25). 

                                                 
1 Skolverket använder begreppet faktatext, vilket inte definieras ytterligare i utvärderingen. I uppsatsen används 
begreppet facktext. För resonemang kring begreppet och vår definition se avsnitt 1.4.1, Facktext.    
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Språkligheten har inget värde om den inte står på en fast kunskapsgrund, om 
man inte menar något med det man säger. En utveckling i denna riktning, 
vilket vi ser tecken på i denna studie, skulle vara mycket olycklig eftersom 
skolan nu mer än någonsin, bl.a. genom reflektion över och kritisk analys av 
en bred repertoar av texter, måste bjuda motstånd mot det ofta ytliga och 
triviala språk som möter ungdomarna i det s.k. informationssamhället.  

(Skolverket 2004a, s. 31) 
 
Resultaten i NU-03 är oroande, då det i ett längre perspektiv kan få konsekvenser för 
demokratin och kan innebära att allt fler medborgare inte förstår och kan ta till sig viktig 
samhällsinformation. Även Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, hänvisar i boken 
Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv  (2000, s. 189) till läsförmågans 
demokratiska potential, vilket innebär tillgång till olika källor och ett kritiskt förhållningssätt 
till auktoriteter. Vi tycker att det därför är av stor vikt att följa utvecklingen kring elevers 
läsförmåga och uppmärksamma alla tänkbara strategier för att utveckla elevers läsförståelse, 
framförallt av facktexter. Av den orsaken vill vi i vår uppsats lyfta fram barns läsning och 
förståelse av facktexter genom att studera skolbibliotekariers och pedagogers syn på barns 
läsning och läsutveckling, facktexters betydelse för barns läsning samt hur de använder 
facktexter i undervisningen för att utveckla elevers läsförståelse av facktexter. Anledningen 
till att vi är intresserade av både skolbibliotekariers och pedagogers åsikter är att de, vilket 
Louise Limberg, professor i biblioteks- och informationsvetenskap skriver om i 
kunskapsöversikten Skolbibliotekets pedagogiska roll (2003), spelar en viktig roll för barns 
läsutveckling. Ett väl fungerande skolbibliotek är en stor tillgång för skolan och 
skolbibliotekarier och pedagoger har ett ansvar för att förmedla litteratur till barnen, 
uppmuntra dem till läsning och hjälpa dem att utveckla sin läsförståelse. Då skolbiblioteket 
befinner sig i gränslandet mellan två kulturer, bibliotekets fria syn där läsning framför allt ska 
ske av lust och skolans styrning med krav på uppnådda mål, är det mycket viktigt att 
samarbetet mellan skolbibliotekarier och pedagoger fungerar väl för att skolbiblioteket ska 
kunna ha en central roll i skolans verksamhet. Vi finner det därför av stor vikt att belysa båda 
parters åsikter.  
 
Läroplanen idag ställer krav på skolan att arbeta utifrån den enskilda individen, vilket har 
gjort att en individualiserad undervisning har utvecklats. Vanligt förkommande är att eleverna 
arbetar med ett undersökande arbetssätt, så kallad forskning, utifrån egna intresseområden där 
läsning av facktexter ingår. Eleverna går då, vilket Nils-Erik Nilsson, fil. dr. i svenska 
beskriver i När elever skriver ”forskningsrapporter” (2004, s. 52-53), ofta miste om de 
kommunikativa dialogerna kring texters innehåll och utvecklar därmed inte någon egentlig 
förståelse för det de forskar om, utan letar bara efter fakta att skriva ned. Denna utveckling 
har, tillsammans med våra erfarenheter från tidigare kurser under utbildningen, gett oss 
uppfattningen att facktexter i första hand används för att inhämta kunskap och information 
medan skönlitteratur främst används i arbetet med att utveckla barns läsning. Dessa 
iakttagelser bekräftas i viss mån av pedagogerna Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson som i 
Läs- och skrivutveckling i skolan. Iakttagelser och reflektioner i anslutning till PIRLS2 (2004, 
s. 19) menar att undersökningen fokuserar på två olika aspekter av läsning; läsning för att få 
en skönlitterär upplevelse samt läsning för att inhämta och nyttja information. Detta synsätt 
anses gälla det mesta av ungdomars läsning både inom och utanför skolan. Trots att det inte 
uttrycks antar vi att den förra syftar till läsning av skönlitteratur medan den senare i första 
hand avser läsning av facktexter. Dessutom skiljer sig sätten att läsa dessa texter. Judith 

                                                 
2 PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study är en internationell återkommande undersökning av 9-
10-åriga elevers läsfärdigheter, genomförd våren 2001. Studien och dess resultat beskrivs mer utförligt i avsnitt 
2.2, Internationella undersökningar.   
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Langer, professor i pedagogik menar i Envisioning Literature (1995, s. 24-32), att det 
skönlitterära läsandet kännetecknas av olika tolkningsmöjligheter och är fyllt av vaghet och 
flyktighet med ständiga perspektivförskjutningar. Vid läsning av facktext däremot försöker 
läsaren förstå idéer eller hämta information genom att skapa sig en bild av ämnet. Läsaren 
strävar efter att förstå själva poängen med texten, vilken utgör förståelse för textens helhet. 
Denna uppdelning kan vara en anledning till att läsförståelsen när det gäller facktexter har 
försämrats, då eleverna i första hand inte läser dessa texter för nöjes skull utan det blir främst 
förknippat med kunskapsinhämtning. En risk är då att eleverna inte fokuserar på förståelse av 
texten utan endast på att finna rätt information för att klippa ut och klistra in i sitt eget arbete.  
 
Ämnet för vår uppsats är viktigt för disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap och 
området har inte varit föremål för forskning i någon större utsträckning. Inom ämnesområdena 
biblioteks- och informationsvetenskap och pedagogik är studier kring barns läsning vanligt 
förekommande när det bland annat gäller läsinlärning, läsvanor och läsutveckling, men oftast 
i förhållande till skönlitteratur. Även informationssökningsprocessen har det forskats mycket 
kring, vilket innefattar läsning av facktext. I samtliga undersökningar saknas dock utförligare 
beskrivningar av hur elevers förståelse av facktexter utvecklas. Limberg (2003, s. 59-60, 67) 
konstaterar att många författare betonar vikten av att biblioteken inte enbart erbjuder 
skönlitteratur utan även facklitteratur till barn för att väcka deras läslust och läsintresse. 
Samtidigt hävdar hon att hon inte har funnit någon studie som undersöker innebörder och 
följder av bibliotekariers och pedagogers användning av olika litteraturgenrer för att stärka 
elevers läs- och skrivutveckling, vilket hon anser behövs. Det är även av stor vikt att 
skolbibliotekarier och pedagoger blir medvetna om problemet för att på så sätt kunna förändra 
undervisningen och lyfta fram facktexterna. Denna medvetenhet hoppas vi kunna öka i och 
med intervjuerna och vår uppsats. Pål Repstad menar i Närhet och distans (1999, s. 14) att 
kvalitativa undersökningar kan utgöra grund för en förändring inifrån och nerifrån. När 
människor blir medvetna om och får en ökad förståelse för sina egna och andras handlingar 
kommer de genom den ökade insikten att kunna handla annorlunda mot förut.  
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang är syftet med uppsatsen att analysera 
skolbibliotekariers och pedagogers syn på barns läsning och läsutveckling, facktexters 
betydelse för barns läsning samt hur de arbetar/undervisar för att utveckla elevers läsförståelse 
av facktexter. Vi har även för avsikt att se på vilka konsekvenser skolbibliotekarier och 
pedagoger tror att barns försämrade läsförståelse av facktexter kan få i ett längre perspektiv 
och på vilket sätt de kan förebygga dessa problem.  
 
Vår övergripande frågeställning är: Vilken syn har skolbibliotekarier och pedagoger på 
facktexters betydelse för barns läsning och hur arbetar/undervisar de för att utveckla elevers 
läsförståelse av facktexter? 
 
Vår frågeställning besvaras med hjälp av följande delfrågor, vilka kommer att fungera som 
övergripande teman genom hela uppsatsen. 

- Hur ser skolbibliotekarier och pedagoger på barns läsning och läsutveckling? 
- Hur ser skolbibliotekarier och pedagoger på facktexters betydelse för barns läsning? 
- Hur arbetar/undervisar skolbibliotekarier och pedagoger för att utveckla elevers 

läsförståelse av facktexter? 
- Hur används skolbiblioteket i undervisningen? 
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- Vilka konsekvenser tror skolbibliotekarier och pedagoger att barns försämrade 
läsförståelse av facktexter kan få i ett längre perspektiv och hur kan problemen 
förebyggas? 

 
Frågeställningarna besvaras genom analys och tolkning av intervjuer med tre 
skolbibliotekarier och tre pedagoger på vardera tre skolor och sätts därefter i relation till 
relevanta teorier och modeller samt tidigare forskning.  
   
 
1.3 Avgränsningar 
För att få ett hanterbart material som svarar på vår frågeställning har vi gjort ett antal 
nödvändiga avgränsningar. Då ämnet för vår uppsats är barns läsning och förståelse av 
facktexter kommer vi att koncentrera oss på just facktexter. Vi anser dock att ett totalt 
uteslutande av skönlitteratur inte skulle göra det möjligt för oss att beskriva 
skolbibliotekariernas och pedagogernas syn på barns läsning och läsutveckling. Det innebär 
att vi vid intervjuerna samtalar generellt om läsning, vilket både innefattar skön- och 
facklitteratur och specifikt om enbart facktexter.3 
 
När det gäller vårt empiriska material hämtas det från grundskolors år 4-6, vilka har ett 
skolbibliotek med en fackutbildad hel- eller deltidsanställd skolbibliotekarie. Innan beslutet 
föll på år 4-6 förde vi diskussioner kring för- och nackdelar med att studera olika årskurser. 
En avgörande orsak till att vi inte valde att undersöka de tidiga skolåren var att vi tror att 
undervisningen där till stor del fokuserar på läsinlärning med dess inlärningsmetoder, vilket 
uppsatsen inte syftar till att studera. Under år 7-9 tror vi å andra sidan inte att det 
läspedagogiska arbetet har så stort utrymme, då undervisningen är mer inriktad på 
kunskapsinhämtning inom olika ämnen. Dessa antaganden styrks av Läs- och skrivkommittén 
(1997, s. 254) som i sitt slutbetänkande Att lämna skolan med rak rygg menar att många lärare 
under de tidiga skolåren arbetar med språk i alla ämnen, men i högre årskurser blir det svårare 
på grund av ämnesuppdelningen. Undervisningen är inte automatiskt språkutvecklande, då det 
kräver medvetenhet i planeringen av arbetet så att det stödjer elevers språkutveckling. Dessa 
kunskaper får i allmänhet inte ämneslärare i sin utbildning.  
  
Vi har medvetet undvikit att undersöka integrerade folk- och skolbibliotek samt skolbibliotek 
med en bibliotekarie som kommer några timmar i veckan från ett filialbibliotek eftersom de 
bibliotekarierna inte enbart har fokus på skolans arbete. Vi har förstått att situationen med 
anställda bibliotekarier på skolbiblioteken kan se väldigt olika ut och har av den anledningen 
ställt upp kravet på en fackutbildad hel- eller deltidsanställd skolbibliotekarie. Det är för 
uppsatsen viktigt att skolbib liotekarien har möjlighet att vara delaktig i skolans verksamhet.  
 
En stor del av forskningen om läsning berör problematiken kring tvåspråkighet, vilket vi i vår 
uppsats inte behandlar. Av den anledningen berör vi inte studier och läspedagogiska insatser 
som avser svenska 2. Likaså forskas det mycket om barn med läs- och skrivsvårigheter, till 
exempel med diagnosen dyslexi som vi inte heller har för avsikt att fördjupa oss i. Vi är dock 
medvetna om att flera av dessa elever göms bakom undersökningen NU-03: s siffror.    
 
 

                                                 
3 Vår definition av vad som innefattas i begreppet facktext beskrivs utförligare i avsnitt 1.4.1, Facktext. 
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1.4 Definition av begrepp 
För att underlätta förståelse för resten av uppsatsen kommer vi här att definiera ett antal 
betydelsefulla begrepp som facktext, läsförståelse och läsförmåga.  
 
1.4.1 Facktext 
Redan vid uppsatsarbetets initialfas kunde vi konstatera att det finns flera olika termer för 
facklitteratur för barn. Bibliotekarien Elsa Gómez & Margareta Swenne, lektor i svenska 
menar i sin bok Aktivt lärande med skolbibliotek (1996, s. 61) att fackböcker för barn brukar 
kallas faktaböcker. Anna-Karin Fennrup & Magdalena Gustafsson hävdar i 
litteraturgenomgången i sin magisteruppsats Är fackboken underskattad bland 
barnbibliotekarier och mellanstadielärare? (2000, s. 21) att termen faktabok tillämpas i 
betydligt fler texter än fackbok. De menar också att begreppet faktabok inte används på 
Bibliotekshögskolan utan är en term som ofta förekommer i skolvärlden. Av egen erfarenhet 
och i kontakten med våra informanter har vi också kommit fram till att begreppet faktabok är 
det vanligast förekommande i skolvärlden, både bland bibliotekarier och pedagoger. Även i 
NU-03 (Skolverket 2004a; Skolverket 2004b) används termen fakta, men sammansatt med 
text, faktatext. Dock görs ingen problematisering eller definiering av begreppet, vilket 
försvårar läsning och tolkning av resultatet som visar att elevers läsförståelse av faktatexter 
har försämrats.    
 
Ytterligare ett begrepp som används är sakprosa och för att tydliggöra litteraturbegreppet tar 
vi hjälp av Boel Englund, professor i pedagogik, Per Ledin, professor i svenska språket och 
Jan Svensson, professor i svenska språket, som i kapitlet Sakprosa – vad är det? i antologin 
Teoretiska perspektiv på sakprosa (2003) reder ut begreppet. Boken är en del i projektet 
Svensk sakprosa, ett tvärvetenskapligt projekt med en rad olika discipliner från språk- och 
samhällsvetenskapen, som har pågått mellan 1996 och 2000 med syfte att beskriva svensk 
sakprosa, dess historia och teoretiska begrepp. Författarna presenterar en figur, vilken visas 
nedan, som åskådliggör ett synsätt på begreppet litteratur där figurens axlar skiljer mellan 
fakta-fiktion och konstnärligt värde- ickekonstnärligt värde. På så sätt skiljs fyra delområden 
ut dit olika genrer kan föras.  
 

 
Figur 1 Definition av begreppet litteratur (Englund m.fl. 2003, s. 51). 

 
Till höger på axeln, mot fiktion, återfinns skönlitteratur och lågstatuslitteratur eller 
triviallitteratur, där skönlitteratur tillskrivs högre konstnärligt värde. Till vänster finner man 
facklitteratur, som ger kunskap om verkligheten. I övre vänstra fältet finns ett frågetecken och 
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författarna menar att litterär sakprosa skulle kunna föras dit, men att det ofta, precis som 
termen sakprosa, används som beteckning för en stilart. Sakprosa skiljer sig alltså från 
litteraturbegreppet genom att det inte är givet att texterna har ett visst omfång. Författarna 
menar att sakprosa skulle kunna ersätta facklitteratur, men eftersom begreppet sakprosa 
framför allt betraktas i relation till fiktion-faktadimensionen och inte till konst-ickekonst är 
det också möjligt att samla alla texttyper i den vänstra delen av figuren under begreppet 
sakprosa. I projektet Svensk sakprosa använder de sig av den senare definition även om 
tyngdpunkten ligger på de texter som återfinns i figurens nedre vänstra del (Englund m.fl. 
2003, s. 51-52). Begreppet sakprosa har till synes otydliga gränser mot andra typer av texter 
och definieras ofta i motsats till skönlitteratur. Sakprosa beskriver förhållanden i den verkliga 
världen till skillnad från den skönlitterära prosans skapade, fiktiva värld. Stilen sakprosa 
förknippas ofta med ord som objektiv, neutral, opersonlig och texttypen med faktaförmedling. 
Men även skönlitterära texter kan ibland få sakprosastatus enligt Englund m.fl. (ibid., s. 42-
52).  
 
För att vid intervjuerna och i det fortsatta arbetet undvika denna begreppsproblematik 
bestämde vi oss tidigt för att använda begreppet facktext. Anledningen till att termen facktext 
valdes var att vi förutom olika former av facklitteratur, som uppslagsverk, handböcker och 
resonerande fackböcker, även ville inkludera artiklar från dagstidningar och tidskrifter. Vi har 
i vår definition av facktext exkluderat pedagogiska läroböcker, även om de kan betraktas som 
fackböcker. Staffan Selander, professor i didaktik, menar i sin bok Lärobokskunskap (1988, s. 
17) att läroböcker är pedagogiskt tillrättalagda för en bestämd institutionaliserad användning 
och skiljer sig därför i bestämda avseenden från andra slags texter. De är skapade för att fylla 
vissa funktioner i undervisningen, inte för att möta barns olika erfarenhetsvärldar (ibid., s. 
22). Detta är anledningen till att läroböcker inte innefattas i vår definition av facktexter.  
 
Vi inkluderar ej heller läsning av facktext på datorskärm, vilket kan tyckas förvånande i 
dagens IT-samhälle. Men eftersom resultaten i NU-03 ligger till grund för vår 
problemformulering och den undersökningen inte inbegriper läsning på datorskärm har vi valt 
att arbeta utifrån samma avgränsningar. Dessutom menar forskarna i NU-03 att läsning på 
datorskärm inbjuder till en annan lässtrategi än böcker och tidningar (Skolverket 2004b, s. 68-
69). Däremot innefattas på papper utskriven facktext som är hämtad via datorn. 4   
 
För att tydliggöra ovanstående resonemang följer här en uppdelning i vad vi inbegriper i 
begreppet facktext. Vårt val av begrepp baseras på en föreställning om vilka termer vi tror att 
våra informanter känner till och använder.  
 
Facktext   Ej facktext 
Facklitteratur    Skönlitteratur 
Uppslagsböcker  Läroböcker/Pedagogisk text 
Handböcker     
Dagstidningsartiklar 
Tidskriftsartiklar 
Utskriven facktext från dator (ej läsning på datorskärm) 
 

                                                 
4 För vidare läsning om vad elever lär sig och förstår vid informationssökning och läsning på datorskärm se 
Alexandersson och Limbergs rapport Textflytt och sökslump: Informationssökning via skolbibliotek  (2004) samt 
Nilssons avhandling Skriv med egna ord. En studie av läroprocesser när elever i grundskolans senare år skriver 
”forskningsrapporter” (2002).  
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I fortsättningen av uppsatsen kommer begreppet facktext att användas, med undantag för 
refererat och citat av litteratur och informanter.  
 
1.4.2 Läsförståelse och läsförmåga 
I diskussioner kring barns läsutveckling används många gånger begreppen läsförståelse, 
läsförmåga, läskunnighet, läsfärdighet samt läskompetens. I engelskspråkig litteratur används 
ofta termen literacy, vilken av olika forskare ges olika innebörd och därför finns det ingen 
entydig svensk motsvarighet. I ett engelsksvenskt lexikon (Engelsksvensk ordbok 1995, s. 
301) översätts literacy med läs- och skrivkunnighet. Rose-Marie Fahlén kommer i sin 
licentiatavhandling Perspektiv på läs- och skrivinlärning (1994, s. 31-32), efter en 
genomgång av hur olika forskare definierar literacy, fram till att trots skilda definitioner anser 
de flesta forskare att begreppet literacy innefattar förståelse och behärskande av språket, både 
i talad och skriven form samt att social kontext och kulturell påverkan är viktiga aspekter på 
det. Själv använder hon i arbetet benämningen läs- och skrivprocessen samt läs- och 
skrivinlärning, men även begreppen literacy och litterat. Enligt Svenska Akademiens ordlista 
(1998, s. 496) betyder litterat dock bokligt bildad person eller beläst, varför vi anser att 
begreppet inte kan användas i föreliggande uppsats.  
 
I de två internationella undersökningar vi ämnar ta del av, PISA5 (Skolverket 2004c) och 
PIRLS (Skolverket 2003) översätts begreppet literacy med läsförmåga och har två snarlika 
definitioner av vad det innebär. 
 
PISA utgår från följande definition av läsförmåga: 
 

Förmåga att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå 
personliga mål, utveckla sina egna kunskaper och möjligheter, samt att delta i 
samhället. Enligt denna definition innebär läsning mycket mer än avkodning 
och ytlig förståelse: den inbegriper förståelse och reflektion samt förmåga att 
använda läsning för att uppnå sina mål i livet.  

  (Skolverket 2004c, s. 31) 
 
PIRLS definierar läsförmåga som:  
 

Förmågan att förstå och använda de skriftspråkliga former som krävs av 
samhället och/eller värderas av den enskilde. Unga läsare kan konstruera 
mening från olika slags texter. De läser för att lära, för att deltaga i de 
läskunnigas gemenskap och för nöjes skull.  

(Längsjö & Nilsson 2004, s. 17) 
 
Vi har inte för avsikt att ge en egen definition av dessa begrepp utan kommer i fortsättningen 
att använda begreppet läsförmåga enligt PISA och PIRLS definitioner. Vi anser liksom de att 
läsförmåga innebär mer än avkodning, det handlar om förståelse, reflektion och lärande. Även 
begreppet läsförståelse kommer att användas, vilket vi använder liktydigt med PISA och 
PIRLS definitioner av läsförmåga.  
 
 

                                                 
5 PISA, Programme for International Student Assessment är en internationell studie, vilken bland annat 
undersöker femtonåringars läsförståelse. Studien och dess resultat beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.2, 
Internationella undersökningar.  
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1.5 Uppsatsens disposition 
Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel där vi redogör för Skolverkets nationella 
utvärdering av grundskolan, vars resultat utgör bakgrunden till vår problemformulering. För 
att sätta Skolverkets nationella utvärdering i ett vidare perspektiv presenteras några 
internationella studier av barn och ungdomars läsförmåga. Dessutom beskrivs de 
styrdokument som reglerar skolans verksamhet och skolbibliotekets funktion i skolan där vi 
har tagit fasta på de delar som främst rör läsning.  
 
I kapitel tre presenteras tidigare forskning och litteratur inom området, vilket indelas i de 
teman som är genomgående för uppsatsen och som har formulerats utifrån delfrågorna. 
Temana är; syn på läsning och läsutveckling, facktexter och dess betydelse för barns läsning, 
undervisning i läsförståelse av facktexter, skolbiblioteket i undervisningen samt försämrad 
läsförståelse av facktexter.   
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter förklaras i kapitel fyra och behandlar olika 
litteraturpedagogiska strategier, teorier och modeller kring läsförståelse av facktexter samt 
skolbibliotekets funktion i undervisningen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur de 
teoretiska utgångspunkterna ska användas i tolkningsarbetet.  
 
I kapitel fem beskrivs uppsatsens metod och tillvägagångssätt med urval och kontakttagande, 
genomförande samt en beskrivning av hur analys och tolkning har gått till. Dessutom 
diskuteras problem kring kontakttagande och forskningseffekt. Metodkapitlets placering, i 
anslutning till resultatdelen, kapitel sex, ger en helhetsbild av genomförandet vid intervjuerna 
kopplat till dess resultat. 
 
Kapitel sex inleds med en presentation av informanterna och deras arbetsplatser och följs av 
en resultatredovisning av det empiriska materialet, vilken är indelad i de för uppsatsen 
övergripande temana. Kapitlet innehåller en stor mängd citat och kan ses som en inledande 
analys.  
 
I kapitel sju, tolkas och diskuteras resultatet utifrån de teoretiska utgångspunkter som 
beskrevs i kapitel fyra samt jämförs med tidigare forskning. Där för vi också ett resonemang 
kring tankar som har vuxit fram under uppsatsarbetet.   
 
De sammanfattande slutsatser som kan dras utifrån uppsatsens frågeställning och delfrågor 
presenteras i kapitel åtta och avslutas med reflektioner samt förslag till vidare forskning.  
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.  
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2 Utvärderingar och styrdokument 
Efter att ha uppmärksammat Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003, NU-03, 
(Skolverket 2004a; Skolverket 2004b) och framför allt dess resultat när det gäller elevers 
försämrade läsförståelse av faktatexter har vi diskuterat vikten av att undersöka denna 
problematik närmare. I detta kapitel presenteras resultatet från Skolverkets nationella 
utvärdering av grundskolan, NU-03, samt andra internationella studier kring barns och 
ungdomars läsförståelse. För fortsatt förståelse för uppsatsen anser vi att det är viktigt att ha 
en inblick i styrdokumenten för skola och skolbibliotek då de är grunden för skolans 
verksamhet och skolbibliotekets funktion i skolan. Kapitlet innehåller därför även en 
beskrivning av dessa styrdokument, Skollagen, Läroplanen, kursplanen och Bibliotekslagen.  
 
 
2.1 Skolverkets nationella utvärdering 
Skolverket (2004a; 2004b) genomförde under våren 2003 en nationell utvärdering av 
grundskolan, NU-03, som omfattar alla skolans ämnen och har fokus på måluppfyllelse. 
Sedan den föregående undersökningen, NU-92, har samhället genomgått stora förändringar, 
vilket har påverkat skolans uppdrag och förutsättningar. Trots detta beskrivs i 
sammanställningen av utvärderingen både nuläget och förändringar över tid genom 
jämförelser med tidigare undersökningar.  
 

Den nationella utvärderingen har huvudsyftet att, som underlag för nationella 
beslut om grundskolan,  

- ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan, ämnesvis och i 
ett övergripande perspektiv,  

- visa på förändringar sedan den nationella utvärderingen 1992,  
- peka på behov av insatser.  

(Skolverket 2004b, s. 10) 
 
NU-03 ska, förutom att ligga till grund för nationella beslut, även vara en utgångspunkt i 
kommuners och skolors förbättringsarbete, i rektors- och lärarutbildningar och i andra 
utvecklingssammanhang. Utvärderingssystemet är unikt eftersom det kopplar samman ämnen, 
elever, lärare samt även rektorer och föräldrar, vilket ger möjlighet till djupare analyser. 
Skolverket har ansvarat för övergripande analyser och slutredovisning av resultaten. Analyser 
av respektive ämne, vilka utgör underlag för Skolverkets redovisning, har utförts av elva 
forskargrupper vid universitet och högskolor. Ansvariga för svenskämnesdelen av 
utvärderingen var Högskolan i Kalmar. Utvärderingen omfattar år 5 och år 9 med tyngdpunkt 
på den senare. Förutom ämnesprov i 16 av grundskolans ämnen har särskilda prov för att 
bedöma elevernas problemlösande förmåga samt enkäter och processtudier använts. Totalt 
ingick cirka 10 000 elever och 1 900 lärare vid 197 skolor i undersökningen (Skolverket 
2004b, s. 25).  
 
Då vi för uppsatsen är intresserade av elevernas läsförståelse bortser vi här från resultaten i 
övriga ämnen, eftersom läsförståelseproven enbart genomfördes inom svenskämnesdelen. I 
Sverige har tre stora undersökningar av läsförmåga genomförts, 1992, 1995 och 2003. 
Resultaten från samtliga studier visar en nedåtgående trend i läsförståelse av långa texter och 
en viss minskning i förmåga att läsa och förstå texter inom olika genrer (Skolverket 2004c, s. 
24). För att visa på förändringar över tid i läsförståelse användes i NU-03 två läsprov från 
tidigare nationella utvärderingar. Skolverket poängterar dock att jämförelser över tid ska ske 
med stor försiktighet då ämnet svenska som andraspråk inte ingick i utvärderingen 1992 
(Skolverket 2004a, s. 14). I resultatredovisningen av NU-03 ingår samtliga deltagande elever, 
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vilket innebär att ämnena svenska och svenska som andraspråk inte redovisas separat. 
Dessutom ingick en av uppgifterna i både år 5 och 9: s svenskprov för att klarlägga 
utvecklingen av elevernas läsförståelse (Skolverket 2004b, s. 28). Vid jämförelser över tid 
uppmärksammas en sjunkande läsförmåga, både bland eleverna i år 5 och 9 (ibid., s. 117). 
Resultaten visar också att skillnaderna bland pojkarna har ökat mest, med en sjunkande 
tendens. Nästan dubbelt så många pojkar som flickor har inte uppnått målen enligt 
ämnesprovens läsförståelsedel (Skolverket 2004a, s. 21). Könsskillnaderna är mindre i år 5 än 
i 9, där majoriteten av den tiondel elever som hade det lägsta antalet poäng på proven utgörs 
av pojkar (Skolverket 2004b, s. 117).  
 
Resultaten i NU-03 visar att framför allt tidningsläsning och mer djupinriktad läsning av 
faktatexter har gått ned och att läsförståelsen av dessa texter har försämrats. Forskarna tror att 
detta kan bero på lärarnas starka prioritering av kursplanens uppnåendemål där 
skönlitteraturen framhävs (Skolverket 2004a, s. 25). Resultaten visar också att nästan alla 
lärare i undersökningen lyfter fram skönlitteraturen och menar att det är nödvändigt att kunna 
läsa en skönlitterär bok för att få godkänt betyg i svenska. Forskarna konstaterar vidare att 
läsrepertoaren i svenskundervisningen har snävats in, antalet textgenrer eleverna får möta har 
minskat. Nästan 30 procent av lärarna menar att eleverna läser skönlitteratur de flesta eller 
alla lektioner medan läsning av dagstidningar sällan förekommer i svenskundervisningen. I 
sammanhanget är det intressant att konstatera att läsrepertoaren i ämnet svenska som 
andraspråk är vidare, såväl dagstidningar som faktaböcker och veckotidningar används oftare 
än i svenska. Trots en allt snävare läsrepertoar framkommer det i undersökningen att eleverna 
tycker att det är både roligt och lätt att ta del av information genom att läsa faktaböcker och 
dagstidningar (ibid., s. 20-23).  
 
Att antalet textgenrer har minskat i svenskundervisningen tror forskarna också kan vara 
relaterad till en ökning av läsning på datorskärm, som kräver en annan lässtrategi än vid 
läsning av böcker och tidningar (Skolverket 2004b, s. 69). Andra anledningar till elevernas 
försämrade läsförmåga, kan enligt forskarna i rapporten vara faktorer kring provtillfället och 
texternas relevans, vilket kan påverka elevernas motivation. Ytterligare en förklaring kan vara 
lärarnas bakgrund, där fler år 2003 saknar formell lärarutbildning och gruppen som har arbetet 
fem år eller mindre är dubbelt så stor 2003 som 1992 (Skolverket 2004a, s. 25). Detta bör 
dock beaktas med stor försiktighet då underlaget, 348 svensklärare är för litet för att göra en 
nationell bedömning. Forskarna i rapporten uttrycker likväl oro för den sjunkande 
kompetensen och menar att den kan påverka undervisningens kvalitet och elevernas lärande. 
Resultaten i NU-03 visar emellertid inte på något samband mellan lärarnas utbildning och 
elevernas resultat (ibid., s. 27). Elisabeth Elmeroth, lektor på Högskolan i Kalmar och 
ansvarig för svenskdelen av utvärderingen, menar att orsakerna till elevernas försämrade 
läsförmåga måste sökas i de första skolåren. Hon tror att nedskärningarna på skolan under 
1990-talet är en av anledningarna till resultaten, där framförallt pojkarna inte fick det stöd de 
behövde (Jacobsson & Duregård 2004, s. 16).  
 
 
2.2 Internationella undersökningar 
För att sätta in Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan i ett vidare perspektiv har vi 
valt att presentera resultaten från ett par internationella studier, PISA och PIRLS, vilka är 
genomförda i ett större sammanhang och därför kan vidga bilden av elevers läsförmåga. Sett i 
ett historiskt perspektiv har svenska elever i olika internationella undersökningar sedan 1970 
visat god läsförståelse jämfört med övriga deltagande länder (Skolverket 2004c, s. 23-24).  
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PISA, Programme for International Student Assessment, är genomförd av OECD (Skolverket 
2004c). OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development, är en global 
organisation som ska hjälpa medlemsländernas regeringar att undersöka ekonomiska och 
sociala områden, vilka ska ligga till grund för beslut inom dessa. Syftet med studien PISA är 
att undersöka i vilken grad utbildningssystemen i medlemsländernas obligatoriska 
skolväsende bidrar till att femtonåringar är rustade att möta framtiden. PISA innebär ett 
samarbete där forskare och experter från deltagande länder genomför projektet. Den första 
undersökningen genomfördes år 2000, den andra 2003 och den tredje är beräknad till 2006. I 
undersökningen ingår läsförståelse, matematik och naturvetenskap och i 2003 års studie även 
problemlösning. Förutom Sverige deltog 40 länder i PISA 2003 och fler än 250 000 elever 
medverkade och besvarade en enkät och ett provhäfte. Skolverket har ansvar för PISA i 
Sverige, där 4 624 elever på 185 skolor deltog (Skolverket 2004c, s. 30-35).  
 
Sett i ett internationellt perspektiv är läsförmågan bland svenska femtonåringar god. Enligt 
den uppdelning som PISA har gjort i nivåer av läsförmåga, läser två tredjedelar av svenska 
femtonåringar på minst den nivå som anses behövas för att klara samhällets krav på 
läsförmåga som de ställs inför i vuxenlivet. Dock påvisas stora skillnader mellan flickors och 
pojkars prestationer, med en sjunkande förmåga för pojkarna. Endast knappt 60 procent av 
pojkarna ligger på minst den önskade nivån, medan samma siffra för flickorna är nästan 75 
procent. Andelen pojkar som enbart klarar de lägsta nivåerna är dubbelt så stor som andelen 
flickor samtidigt som antalet flickor på den allra högsta läsförmågenivån är dubbelt så stort 
som antalet pojkar (Skolverket 2004c, s. 165-166). Skolverket uppmärksammar vidare att 
Sverige i PISA 2000 tillhörde den tredjedel av länderna som hade den lägsta spridningen, när 
det gäller skillnaden i läsförmåga mellan eleverna, men befinner sig i PISA 2003 i mitten. Om 
resultaten håller i sig eller ytterligare försämras till PISA 2006 är det i motsats till den svenska 
utbildningspolitiken, vilken säger att alla elever skall ha samma rätt till god utbildning 
(Skolverket 2004c, s. 134).   
 
Den andra undersökningen PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study 
(Skolverket 2003), är en återkommande undersökning av 9-10-åriga elevers läsfärdigheter 
initierad av IEA, The International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement. Sverige deltog 2001 som ett av 35 länder. Fokus för studien var områdena 
läsfärdighet, läsvanor och attityder samt sammanhang för läsinlärning, vilka klarlades genom 
läsprov och enkäter. Liksom PISA visar PIRLS att svenska elevers läsförmåga internationellt 
sett är mycket god och spridningen är låg. Svenska skolelever ingick även i en trendstudie där 
resultaten 2001 jämfördes med en liknande undersökning 1991, vilket visade att läsförmågan 
särskilt när det gäller längre texter har försämrats (ibid., s. 8-10). Även i denna studie märks 
en könsskillnad till flickornas fördel. Dock kan man se en tendens till något mindre 
könsskillnad när det gäller informationstexter (ibid., s. 17). Studien visar vidare att 
faktaböcker används betydligt mindre i undervisningen i Sverige än internationellt och har 
minskat markant från undersökningen 1991. På frågan hur ofta faktaböcker används i 
undervisningen svarade 48 procent av de svenska eleverna 2003 ”en gång per månad eller 
mindre”, jämfört med 39 procent år 1991. Svaret ”dagligen” har samtidigt minskat från 22 till 
14 procent Forskarna i rapporten menar att det finns skäl att anta att denna nedgång är 
relaterad till den ökade användningen av datorer och läsning på datorskärm (Skolverket 2003, 
s. 27).  
 
Det samlade resultatet från de tre undersökningarna, NU-03, PISA och PIRLS visar alltså alla 
en försämring av svenska elevers läsförmåga, framför allt när det gäller längre texter. Antalet 
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textgenrer eleverna får möta i skolan har, enligt undersökningarna, också minskat särskilt 
användandet av faktaböcker och dagstidningar.  
 
 
2.3 Styrdokument för skola och skolbibliotek 
För att skapa en förståelse för skolbibliotekets roll i skolan och facktexters plats i 
undervisningen redovisas här vad Läroplanen och kursplanen i svenska säger om 
skolbibliotek, läsförmåga samt facktexters plats i ämnet svenska. Ytterligare styrdokument för 
skolan är de kommunala skolplanerna samt varje skolas lokala arbetsplaner. Då dessa varierar 
för varje kommun och då skolornas förutsättningar ser olika ut kommer vi inte att redogöra 
för dem. Avsnittet slutar med en beskrivning av skolbibliotekets ställning i bibliotekslagen.  
 
2.3.1 Skollagen och Läroplanen 
Den svenska grundskolan styrs ytterst av Skollagen (Skollagen 1985) som innehåller 
bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna när det gäller 
utbildningen inom alla skolformer. Lagen anger övergripande mål för utbildningen samt 
övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet ska utformas. Det innebär att kommunerna 
och skolorna har så stor frihet som möjligt och att detaljbestämmelser undviks. Skollagen 
tillsammans med Läroplanen ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet” (Lpo 94 1998) styr verksamheten i skolan. Läroplanen är mycket allmänt 
skriven och redogör för skolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för 
undervisningen. Läroplanen har en stark inriktning mot lärande där eleven ses som aktiv och 
kunskapssökande och läroplanstexten genomsyras av att elever ska utveckla ett aktivt, kritiskt 
och resonerande förhållningssätt till kunskap. Det finns mycket lite skrivet om språkets 
betydelse för lärande, men i skolans uppdrag kan ändå språkets och läsningens betydelse 
skönjas.  
 

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 
Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga.  

(Lpo 94 1998, s. 7) 
 
Även i kunskapsmålen framhålls språkets betydelse. Det första målet som skolan ansvarar för, 
enligt Lpo 94 (1998, s. 12), är att varje elev efter grundskolan ska behärska det svenska 
språket, lyssna och läsa aktivt samt uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.  
 
Den enda gången ordet skolbibliotek nämns i Läroplanen är under rubriken ”Rektorns ansvar” 
där det framgår att rektorn har ett särskilt ansvar för att ”skolans arbetsmiljö utformas så att 
eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva 
kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel” (Lpo 94 
1998, s. 18-19).  
 
2.3.2 Kursplan Svenska 
Kursplanerna kompletterar Läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt 
ämne. Enligt kursplanen i svenska (Skolverket 2000, s. 96) är det ett av skolans viktigaste 
uppdrag att skapa goda möjligheter för elevers språkutveckling. Språkförmågan är avgörande 
för kunskapsutveckling inom skolans alla ämnen samt för elevers fortsatta liv. Kunskaper i 
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svenska anses också ha stor betydelse för den personliga identiteten, för förståelse av andra 
människor och delaktighet i kulturarvet. God språkförmåga är en förutsättning för ett aktivt 
deltagande i samhället.  
 

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att 
kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av 
informations- och kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling 
av och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla.  

(Skolverket 2000, s. 96) 
 
Varken Läroplanen eller kursplanen i svenska nämner facktexter utan talar endast allmänt om 
att skolan ska förebereda eleverna för att kunna leva i samhället och utveckla sin förmåga att 
kritiskt granska fakta och kunna förstå olika sorters texter. Ett av målen i kursplanen för 
svenska är att eleven ska utveckla ”sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av 
olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär” samt 
utveckla ”sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap” 
(Skolverket 2000, s. 97). Däremot ges skönlitteraturen en stor plats i kursplanen och den sägs 
kunna öppna nya världar och erfarenheter samt bidra till att ge kunskap om andra tider och 
kulturer. Trots att facktexternas plats i svenskämnet inte uppmärksammas i kursplanen kan två 
av målen som eleverna i slutet av femte respektive nionde skolåret ska ha uppnått härledas till 
förståelse av facktext. Efter femte skolåret ska eleven kunna ”uppfatta skeenden och budskap 
i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom” samt ”reflektera över texter” (ibid., s. 
99). Efter nionde skolåret ska eleven kunna läsa ”saklitteratur och tidningstext om allmänna 
ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det” (ibid., s. 
100). 
 
2.3.3 Bibliotekslagen 
Skolbiblioteket är en del av grundskolan och lyder både under Skollagen och bibliotekslagen, 
men i Skollagen finns endast en hänvisning till Bibliotekslagen. I Bibliotekslagen (1997) 
finns bestämmelser om skolbibliotek inom grundskolan och gymnasieskolan, i fyra av de tio 
paragraferna (§§ 5 samt 7-9). I lagen fastställs att kommunerna ansvarar för skolbiblioteken. 
Vidare anges att det inom grundskolan ska finnas lämpligt fördelade bibliotek för att stimulera 
elevernas intresse för läsning och litteratur samt tillgodose deras behov av material för 
utbildningen. Där ska särskild uppmärksamhet ägnas åt barn och ungdomar genom att erbjuda 
böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling.  
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3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
Forskning och litteratur är i detta kapitel uppdelat efter de teman som är genomgående för 
uppsatsen och har formulerats utifrån de delfrågor som ska besvara den övergripande 
frågeställningen. Temana är; syn på läsning och läsutveckling, facktexter och dess betydelse 
för barns läsning, undervisning i läsförståelse av facktexter, skolbiblioteket i undervisningen 
samt försämrad läsförståelse av facktexter. Det innebär att material av en och samma 
författare kan presenteras under flera teman. Vi tror att denna tematisering underlättar 
läsningen samt tydliggör hur uppsatsens olika delar hänger samman och kopplas till 
frågeställningen och delfrågorna. 
 
Vid framtagandet av tidigare forskning har vi inte funnit några studier som har inriktat sig på 
läsförståelse av facktexter i förhållande till skolbibliotekets verksamhet. Däremot finner vi 
forskningen om skolbibliotek omfattande, då det till exempel gäller samarbete mellan 
skolbibliotekarier och pedagoger samt skolbibliotekets pedagogiska roll. De flesta 
undersökningar som studerar läsning fokuserar på skönlitteratur medan facktexter och 
facklitteratur behandlas i förhållande till informationssökning och lärande. Trots att vi inte har 
haft för avsikt att fördjupa oss i informationssökningsprocessen har vi under arbetet kommit 
till insikt att det är problematiskt att utesluta sådana undersökningar. Där har vi dock valt att 
fokusera på läsning och förståelse av facktexter och hur de används i undervisningen och inte 
på själva informationssökningsprocessen. På samma sätt har vi även tagit del av studier som 
handlar om läsning av skönlitteratur för att få svar på frågan hur skolbibliotekarier och 
pedagoger ser på barns läsning och läsutveckling.  
 
Vid sökning av litteratur och tidigare forskning utgick vi till en början från Louise Limbergs 
forskningsöversikt Skolbibliotekets pedagogiska roll (2003) samt litteraturförteckningar från 
ett par magisteruppsatser, vilka behandlar liknande ämnesområden. Därutöver har vi sökt i 
Högskolan i Borås bibliotekskatalog, Libris, LISA, ERIC, Nordiskt BDI- index samt 
tidskriftsdatabaser på termer som fackböcker, facklitteratur, faktaböcker, läsförmåga, 
läsförståelse, läsning, skolbibliotek samt dess engelska översättningar. Skolverkets webbplats, 
www.skolverket.se, samt Myndigheten för skolutvecklings webbplats, 
www.skolutveckling.se, har även varit till stor hjälp vid sökning och anskaffning av 
information. Dessutom har vi sökt på Internet, företrädesvis med hjälp av sökmotorn Google, 
för att skaffa information om författares yrkestitel, arbetsplats samt ämnestillhörighet och 
förslag på ytterligare verk som kan vara av intresse. I första skedet av urvalsprocessen gjordes 
en relevansbedömning där vetenskaplighet var en av kriterierna och vi har i stort sett använt 
oss av rapporter och studier, vilka bygger på en vetenskaplig grund. Vi har dock valt att även 
referera till Elsa Gómez och Margareta Swennes metodbok Aktivt lärande med skolbibliotek 
(1996) då den visar hur skolbiblioteket i praktiken kan användas i ett undersökande arbetssätt. 
Då ämnet för vår uppsats rör sig inom olika discipliner har litteratur inom såväl biblioteks- 
och informationsvetenskap, pedagogik och litteraturvetenskap använts.        
 
 
3.1 Syn på läsning och läsutveckling 
I detta tema beskrivs vilka faktorer som generellt, i skolbiblioteket och i skolan främjar 
elevers läsning och läsutveckling.   
 
3.1.1 Faktorer som främjar läsning och läsutveckling 
Myndigheten för skolutveckling har tillsatt en expertgrupp kring läs- och skrivfrågor, vilka i 
rapporten Att läsa och skriva – en kunskapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad 
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erfarenhet (Myndigheten för skolutveckling 2003a, s. 41-42) menar att det finns ett antal 
faktorer som är av stor betydelse för att nå ett funktionellt läsande och skrivande. De rör 
läsaren och skrivarens sociokulturella sammanhang som de befinner sig i, om det är ett 
levande språkrum fyllt av böcker samt besök på biblioteket, där samtalet kring det lästa utgör 
betydelsefulla inslag. Ytterligare faktorer är om det finns ett motiv och intresse för läsning 
och skrivande och om aktiviteterna fyller viktiga funktioner i livet. Slutligen har det betydelse 
om läsaren har kunskaper inom ämnet och om dessa kunskaper tas till vara. I mötet med texter 
påverkar även dess utformning vad läsaren lyckas genomföra och där har textens kapacitet att 
skapa en engagerad och deltagande läsare stor betydelse. Eventuella gap mellan läsare och 
text kan överbryggas med exempelvis ett inledande samtal eller andra meningsskapande akter 
som bilder och musik, vilket ger texten liv utanför själva läsakten. Andra yttre faktorer som 
kan påverka elevers läsutveckling, men som vi i uppsatsen inte avser beskriver närmare, är 
klasstorlek samt pedagogers erfarenheter och kunskaper inom ämnet.   
 
Projektet Språkrum genomfördes av Statens skolverk och Myndigheten för skolutveckling på 
uppdrag av regeringen år 2000. Syftet var att stödja och stimulera arbetet med 
språkutveckling med inriktning på att förbättra läs- och skrivmiljöerna i skolan samt stärka 
och förbättra skolbibliotekets pedagogiska roll. Enligt rapporten Språkrum (Myndigheten för 
språkutveckling 2003b, s. 52-54) är det svårt att skilja på språk- och kunskapsutveckling och 
det är genom språket vi skaffar oss kunskaper om världen och även om oss själva. Det är 
genom läsning, samtal och att skriva om meningsfulla frågor som vårt tänkande utvecklas. För 
att elever och barn ska språkutvecklas så mycket som möjligt krävs att de utsätts för många 
olika domäner, där det talas och skrivs olika typer av språk, som dagstidningar, vetenskapliga 
texter och så vidare. Vägen till att bli en skriftspråklig människa är mycket lång och forskning 
visar att det är viktigt att läsa mycket annars avtar eller till och med avstannar läsförmågan.  
 
Louise Limberg, professor vid Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Bibliotekshögskolan i Borås, presenterar i sin kunskapsöversikt Skolbibliotekets pedagogiska 
roll (2003) forskning och litteratur som behandlar skolbibliotekets roll för undervisning och 
lärande. Uppdraget kommer från Skolverkets projekt Språkrum och i boken konstaterar 
Limberg (ibid., s. 53) att det finns lite forskning om skolbibliotekets roll för elevers 
läsutveckling. Däremot bedrivs mycket forskning om barns läsutveckling, läs- och 
skrivsvårigheter och om samspelet mellan barns språkutveckling och litteraturläsning, vilken 
är mycket relevant för att förstå och utveckla skolbibliotekets roll. Från den forskningen bör, 
enligt Limberg (ibid., s. 54), en biblioteks- och informationsvetare ta fasta på betydelsen av 
att man i skolan har tillgång till bredd och variation i texter för att passa elevers olika behov. 
Inom läsforskningen anses det viktigt att barn läser mycket för att utveckla sin läsförmåga, 
vilket tillbakavisas av biblioteks- och informationsvetare som visar på faran med en 
kvantitativ syn på elevers läsande. De menar att belöning av mycket läsning kan leda till att 
eleverna på sikt inte läser om de inte får belöning. Vidare bör man uppmärksamma betydelsen 
av att erbjuda barn möjligheter att själva välja vad de vill läsa och det kan skolbiblioteket 
bidra till. Dessutom bör eleverna erbjudas ”autentiska” texter i motsats till läroböcker 
eftersom läroböckerna inte erbjuder något meningsfullt innehåll, vilket inte skapar något 
läsintresse. Slutligen framhålls betydelsen av att erbjuda svaga läsare meningsfulla texter.  
 
Ansvaret för elevernas språkutveckling betonas i Läroplanen och är gemensamt för alla 
ämnen, vilket konstateras i rapporten Att läsa och skriva (Myndigheten för skolutveckling 
2003a, s. 12). Varje ämne har sin egen uttrycksform och olika texttyper som eleverna behöver 
utveckla sin förmåga i att förstå. Läs- och skrivkommittén menar i Att lämna skolan med rak 
rygg (1997, s. 78-80) att många teoretiker och praktiker är överens om att tid, kvantitet och 
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kvalitet är vägen till språkutveckling i skolan, vilket innebär ett kontinuerligt möte med ett 
rikt och meningsfullt språk i kunskapssökande sammanhang. Enligt Läs- och skrivkommittén 
visar flera amerikanska undersökningar att mötet mellan texten och eleven och mötet mellan 
eleven och läraren har stor betydelse för en positiv läs- och skrivutveckling. Då innebär 
läsandet en känslomässig beröring och spännande utmaningar där verkliga livserfarenheter tas 
till vara för att kopplas till fack- och skönlitterära texter. Detta har framförallt en avgörande 
betydelse för de svagaste elevernas läs- och skrivutveckling.  
 
 
3.2 Facktexter och dess betydelse för barns läsning  
Detta tema innehåller forskning rörande synen på facktexter, där den dominerande 
uppfattningen är att facktexter förknippas med kunskapsinhämtning och skönlitteratur med 
förströelse. 
 
3.2.1 Facktexter och läsutveckling 
Flertalet studier vi har tagit del av pekar på vikten av rika och varierande bokbestånd för att 
väcka alla elevers läslust och stimulera deras läsutveckling. Limberg (2003, s. 59) konstaterar 
i sin kunskapsöversikt att flera författare också betonar värdet av att erbjuda eleverna inte bara 
skönlitteratur utan även facklitteratur för att ytterligare öka läsintresset. Hon refererar till 
Mark Dressmans studie Literacy in the Library (1997), vilken undersöker hur tre 
skolbibliotekarier arbetar för att utveckla elevers läsning. Dressman är Associated Professor 
vid Department of Curriculum and Instruction vid University of Illinois. Han kritisk mot att 
enbart skönlitteratur och inte facklitteratur används i skolans läspedagogiska arbete. Dressman 
(1997, s. 8-12) menar att denna uppdelning av skönlitteratur och facklitteratur återspeglar 
distinktionen mellan kvinnligt och manligt där facklitteraturen ses som nyttig, objektiv, 
verklig och föredras av pojkar, medan skönlitteraturen är påhittad, uttrycker känslor, är 
subjektiv och föredras av flickor. Denna uppdelning leder i förlängningen till att eleverna får 
motsvarade uppdelning av världen. Utöver Dressmans studie har Limberg (2003, s. 59) inte 
funnit någon studie som undersöker innebörder och följder av bibliotekariers och pedagogers 
användning av olika litteraturkategorier för att stödja elevers läs- och skrivutveckling.  
 
Anna-Karin Fennrup och Magdalena Gustafsson (2000) har i sin magisteruppsats, Är 
fackboken underskattad bland barnbibliotekarier och mellanstadielärare? undersökt hur 
barnbibliotekarier och mellanstadielärare betraktar fackboken för barn. De kommer fram till 
att de flesta ser den som en källa att hämta kunskap och fakta ur, en slags förlängning av 
läroboken. Bibliotekarierna och lärarna har svårt att se hur fackboken kan ha andra funktioner 
som att stimulera nyfikenhet, läslust samt ge läsupplevelser likt en skönlitterär bok (ibid., s. 
69). Fennrup och Gustafsson har inte frågat hur fackboken används i undervisningen, men 
tolkar att barnbibliotekarierna generellt betraktar fackboken som underordnad 
skönlitteraturen. De verkade inte intresserade av fackboken och ville ogärna diskutera eller 
berätta om hur de arbetar med den. Flertalet av de intervjuade barnbibliotekarierna anser att 
fackboken är att betrakta som ett läromedel, vilken används i elevernas skoluppgifter. Ett par 
tycker däremot att den kan läsas som en skönlitterär bok och de bokpratar även om 
fackböcker. Mellanstadielärarna tycker i huvudsak att det går att läsa en fackbok även som 
skönlitteratur men arbetar inte med fackboken läspedagogiskt utan betraktar den som en 
pedagogisk text där kunskap och lärande står i fokus (ibid., s. 56-58). Samtidigt menar 
Fennrup och Gustafsson att både teori och empiri visar att facktext kan betyda mycket för 
språkutvecklingen och att barn ofta kan ta sig igenom den svåraste facktext om det finns ett 
stort intresse för ämnet. En del barn föredrar att läsa facktext före skönlitteratur och de anser 
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därför att det är viktigt att facktexter lyfts fram eftersom de kan fylla många funktioner (ibid., 
s. 69).  
 
Agnes Nobel, docent i pedagogik, menade redan 1979 i sin avhandling Med boken i skolan 
(1979, s. 45-47) att det är av största vikt att skolan tillför eleverna ny fakta genom att anknyta 
den till erfarenheter och kunskaper som de redan har. Barn i samma ålder befinner sig på olika 
nivåer när det gäller att kunna tillgodogöra sig text, men klarar svårare texter om det finns 
kopplingar till deras intresseområden. Även den av Skolverket tillsatta expertgruppen kring 
läs- och skrivfrågor konstaterar i Att läsa och skriva (Myndigheten för skolutveckling 2003a, 
s. 103) att en förutsättning för ett ökat intresse för läsning är att det finns tillgång till 
spännande, meningsfulla och bra texter och annat material. Ett innehåll som är bekant för 
läsaren är ofta viktigare än om texten tekniskt sett är lättläst. Ett barn med ett speciellt intresse 
kan, om än med möda, läsa en mycket komplicerad text inom sitt intresseområde medan en 
enklare text inom ett ointressant ämnesområde inte klaras av.  
 
3.2.2 Facktexter i ett undersökande arbetssätt 
Mikael Alexandersson, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs 
universitet och Louise Limberg konstaterar i Textflytt och sökslump (2004, s. 10) att en mängd 
tidigare studier har genomförts där fokus legat på hur eleverna söker information och inte på 
om de har förstått innehållet i informationen eller inlärningens utfall. Textflytt och sökslump är 
gjord på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling inom projektet Språkrum och studerar 
vad och hur elever lär i elevcentrerad undervisning, det vill säga med hjälp av ett 
undersökande arbetssätt, så kallad forskning, genom skolbiblioteken. Författarna presenterar 
sammanfattningsvis en hel del problem, där elevers läsförmåga och brist på lässtrategier är 
några. Att sedan förvandla information till kunskap är en annan del i processen, där värdering 
av källor och bearbetning av information lyfts fram som särskilt problematiska (ibid., s. 15). 
Resultatet av studien visar på att eleverna är beroende av olika pedagogiska stödstrukturer i 
skolan och på biblioteket för att lyckas i ett elevcentrerat arbetssätt. Av projektet framgår flera 
faktorer som är av betydelse för elevernas förmåga att bilda kunskap, varav en beskrivs som 
att ”eleverna behöver utveckla och ha tillgång till en repertoar av olika sätt att förhålla sig till 
information, […], samt inte minst ana lys och användning av olika källor” (ibid., s. 19-20). Det 
sistnämnda tyder på att läsning av olika facktexter och utveckling av metoder för att förstå 
dem är av stor betydelse för att lyckas i dagens skola.  
 
I kapitlet När elever skriver ”forskningsrapporter” i antologin Sök för att lära beskriver Nils-
Erik Nilsson, fil. dr. i svenska och universitetslektor vid Karlstads universitet,  (2004, s. 52-
53) bakgrunden till varför det undersökande arbetssättet, som på skolor kallas forskning, är en 
vanlig metod. Läroplanen betonar den enskilde individen och en individualiserad 
undervisning, vilken har utvecklats och genom att låta elever forska om det de är intresserade 
av blir individualiseringen nästan optimal. I forskningen ingår läsning och problemet blir då 
att detta arbete leder till tysta klassrum istället för klassrum med dialog, vilka har en högre 
inlärningspotential. De flesta elever utvecklar inte någon egentlig förståelse för det de forskar 
om utan letar bara fakta att skriva ned. Skolan borde, enligt Nilsson, istället utnyttja det 
undersökande arbetssättet i kollektiva former eftersom det finns en stor potential att skapa 
reella kommunikativa läs- och skrivsituationer.  
 
 
3.3 Undervisning i läsförståelse av facktexter 
Vi har haft svårt att finna litteratur och tidigare forskning kring undervisning i läsförståelse av 
facktexter, vilket kan bero på att man inte i någon större utsträckning arbetar läspedagogiskt 
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med dessa. Däremot är facktexter, som tidigare nämnts, vanligt förekommande i studier om 
undersökande arbetssätt och informationssökning, men då i förhållande till lärande och 
kunskapsinhämtning och inte till lässtrategier och förståelse av texten. I detta tema presenteras 
hur forskning ser på läsförståelse av facktexter i ett undersökande arbetssätt samt metoder och 
strategier för att kunna utveckla elevers förståelse av facktexter.  
 
3.3.1 Läsförståelse i ett undersökande arbetssätt 
I ett undersökande arbetssätt är informationssökningsprocessen central och Carol Kuhlthau, 
professor vid the School of Communication, Information and Library Studies vid the State 
University of New Jersey, har i boken Seeking Meaning (1993, s. 41-53) beskrivit denna 
process som sex olika faser, vilka eleverna går igenom när de söker och bearbetar 
information. I första fasen får eleverna en uppgift och diskuterar kring val av ämne för att i fas 
två göra en första sökning, ringa in ämnet och därefter bestämma sig för ett område. Tredje 
fasen innebär att eleverna söker relevant information, översiktsläser, för att bilda sig en 
uppfattning om området och antecknar viktiga fakta. I fas fyra bestämmer eleverna fokus på 
arbetet och läser mer specifik information som behandlar relevanta teman inom området. Fas 
fem går ut på en intensiv informationssökning och i fas sex avslutas sökningen varefter 
skrivprocessen tar vid. Kuhlthau går inte in på läsförståelsens problematik, men faserna kan 
sägas innebära krav på en successiv ökad förmåga att förstå och ta till sig texter. I de första 
faserna måste eleverna inte förstå innehållet i texten och dess sammanhang, medan de i fas tre 
behöver utveckla en viss förståelse för att kunna avgöra informationens relevans. I fas fyra 
och fem, vid mer specifik informationssökning och läsning samt i fas sex när skrivprocessen 
tar vid, måste eleverna ha en väl utvecklad läsförståelse för att kunna använda informationen 
och skriva om den med egna ord.  
 
Många elever har dock inte utvecklat denna läsförståelse och Nils-Erik Nilsson konstaterar i 
sin avhandling Skriv med egna ord. En studie av läroprocesser när elever i grundskolans 
senare år skriver ”forskningsrapporter” (2002, s. 89) att eleverna inte i särskilt hög grad 
förmår skriva med egna ord. En stor del av deras egenproducerade texter är avskrifter eller 
språkligt mycket lika källtexten och de är i olika hög grad medvetna om hur de gör när de 
försöker skriva med egna ord. Även Alexandersson och Limberg (2004, s. 114) visar i 
Textflytt och sökslump att eleverna i ett undersökande arbetssätt främst söker efter fakta och 
skriver av informationen ur texten för att snabbt bli färdiga med sin produkt. För att 
tillgodogöra sig kunskapsinnehållet menar författarna att eleverna bör få hjälp med förståelse 
av texten. Elsa Gómez, bibliotekarie, och Margareta Swenne, lektor i svenska beskriver i 
metodboken Aktivt lärande med skolbibliotek (1996, s. 44-47) på ett lättförståligt sätt 
bibliotekariers och pedagogers roll i ett undersökande arbetssätt. Även de menar att eleverna 
ofta nöjer sig med första bästa informationskälla som verkar relevant. Enligt Gómez och 
Swenne undviks detta genom att eleverna får lära sig att bedöma böcker med hjälp av titel, 
innehållsförteckning och förord. För att de ska kunna göra en självständig analys av frågan 
och utveckla informationen till verklig kunskap krävs mycket hjälp och stöd från lärare och 
bibliotekarier. 
 
3.3.2 Lässtrategier för förståelse av facktexter 
Bonnie B. Armbruster, professor vid University of Illinois at Urbana-champaign och James O. 
Armstrong, professor vid Boise State University går i artikeln Locating Information in Text, 
publicerad i tidskriften Contemporary Educational Psychology (1993), igenom 
undersökningar som handlar om hur elever i grundskolan klarar av att lösa uppgifter med 
hjälp av facktexter. Armbruster & Armstrong (ibid., s. 152-153) menar att det är av stor 
betydelse att ha olika lässtrategier till olika slags texter. Läsning av facktexter kräver kunskap 
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om textstruktur och en viss ämneskunskap, vilket ökar möjligheten att hitta relevant 
information i texten. Philip C. Candy, professor i pedagogik, presenterar, efter många års 
forskande, sina resultat i boken Self-direction for Lifelong Learning (1991, s. 331-334) och 
menar att förkunskaper om språkstruktur och ordförståelse tillsammans med ämneskunskaper 
skapar en förutsägelse om vad vi ska läsa. Det betyder att ju mer läsaren kan förutsäga om en 
text desto större möjlighet till förståelse. Candy beskriver i en fyrstegsmodell hur man bör 
möta facktexter för att tillägna sig kunskap genom läsning. Första fasen innebär att förbereda 
läsningen genom att översiktsläsa för att identifiera huvuddrag, idéer och argument, vilket ger 
struktur inför läsningen. Då uppmärksammas även kartor, diagram och tabeller samt begrepp 
som är avgörande för förståelse av texten. I den andra fasen ska man reflektera över det man 
läser och förståelse sker genom interaktiva diskussioner och kritiska analyser. Den tredje 
fasen innebär mer än enkel förståelse. Här ska man ta ut information ur texten genom att 
identifiera de viktigaste och mest betydande teman med påståenden och principer och skilja 
dem från exempel och illustrationer. Innehållet, den löpande texten, organiseras till exempel i 
punktform och dessa anteckningar visar på hur teman är relaterade till varandra. I den sista, 
fjärde fasen, ska informationen översättas från läst till skriven eller muntlig form. Förståelsen 
för texten blir optimal när man får tolka, berätta och förklara vad informationen handlar om 
med egna ord. Candy avslutar avsnittet om att lära sig genom läsning med att påpeka att 
fastän läsning är en grundläggande färdighet är det en avancerad kognitiv process som styrs 
av läsarens syfte, kännedom om ämnet samt uppgiftens karaktär.  
 
Även Gómez och Swenne (1996, s. 44-47, 97-98) anser med stöd i forskningen att det är 
viktigt för elevernas läsning att utveckla olika sätt att läsa och att utveckla en annan lässtrategi 
för fackböcker än för skönlitteratur. De beskriver metoder som påminner om Candys 
fyrstegsmodell. De menar vidare att det finns olika sätt att se på läsning beroende på hur 
läsaren uppfattar och förstår texten. Vid bokstavlig förståelse söker läsaren svar på enkla 
frågor, med tolkande förståelse innebär att läsaren sätter sig in i texten och försöker förstå vad 
som menas. Med kritisk och kreativ förståelse går läsaren ett steg längre och ser bortom 
texten och kopplar den till egen erfarenhet och känsla.  
 
 
3.4 Skolbiblioteket i undervisningen 
Skolan tillsammans med skolbiblioteket är betydelsefulla för barns läsutveckling. Eftersom 
skolans kultur har en stark påverkan på skolbibliotekets verksamhet är det viktigt att ta del av 
forskning, vilken beskriver skolbibliotekets fria kultur och skolans formella styrning samt 
skolbibliotekariers och pedagogers olika yrkesroller och samarbetet dem emellan. Nedan 
följer en presentation av dessa miljöer och samarbetet samt hur skolbiblioteket används i 
undervisningen. 
 
3.4.1 Olika kulturer med olika yrkesroller 
Dressman (1997, s. 161) beskriver i sin studie de motsättningar som finns mellan den friare 
bibliotekstraditionen och skolans tradition av arbete. Han kommer fram till att dessa 
traditioner påverkar hur alla berörda, lärare, bibliotekarier och elever upplever klassrummet 
och skolbibliotekets funktioner. Men Dressman påpekar också att han inte ser dessa två 
miljöer med olika traditioner som motståndare, utan visar på den kapacitet som finns om man 
kombinerar dessa. I rapporten Språkrum (Myndigheten för skolutveckling 2003b, s. 61-62) 
konstateras också att skolbiblioteket skiljer sig från skolans övriga rum, vilket kan främja 
elevers lärande. I biblioteket finns ingen bedömning och här kan alla frågor ställas, men man 
ska också minnas att skolbibliotekets uppdrag skiljer sig från ett folkbibliotek eftersom 
skolbiblioteket är en del av skolan med dess styrande funktion. Även Helena Sundstedt och 
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Maj-Len Wärnlund diskuterar i sin magisteruppsats, Kommunikation och samarbete – en 
studie av bibliotekariers och lärares förhållningssätt gentemot varandra gällande samarbete 
(2000), kring att de två kulturerna som möts, där olika syn på kunskap och lärande kan 
förekomma, kan vara en anledning till att samarbetet mellan bibliotekarier och lärare inte 
fungerar. De menar att båda parter har ansvar för att samarbetet ska fungera och att det 
ansvaret framförallt läggs på rektor och bibliotekschef. Sundstedt och Wärnlund kom i sin 
intervjuundersökning fram till att lärarna inte ansåg det självklart att ta in en bibliotekarie i 
planeringsarbetet, främst av orsaken att det skulle ta för mycket tid men även att det mellan 
grupperna förekommer revirtänkande. Ibland framkom det också att lärarna ansåg att 
samarbete var detsamma som användning av skolbiblioteket och bibliotekarierna (ibid., s. 72-
74).  
 
Rapporten Språkrum (Myndigheten för skolutveckling 2003b, s. 36) betonar vikten av att 
bibliotekarier och lärare respekterar varandras kompetenser samt att tid ges för att utveckla ett 
samarbete med gemensam kunskapssyn. Just bristen på tid anges enligt Limberg i 
Skolbibliotekets pedagogiska roll (2003, s. 79-83) av lärarna som en orsak till att samarbetet 
inte fungerar, vilket tyder på att lärarna inte tänker på att den tid som används för gemensam 
planering kan de få igen i form av delat ansvar och delade arbetsinsatser vid genomförandet 
av undervisningen. Flera författare pekar också på vikten av att lärare och bibliotekarier 
tillsammans planerar undervisningen och att bibliotekarien ingår i ett arbetslag. Även olika 
synsätt på kunskap och lärande samt vilka undervisningsmetoder lärarna tillämpar och deras 
syn på bibliotekets roll i undervisningen kan bidraga till ett minskat eller uteblivet samarbete 
mellan lärare och bibliotekarier. Då det på en och samma skola finns olika kunskapssyn och 
undervisningsmetoder inom lärarkåren kan skolbibliotekets roll i undervisningen variera 
mellan olika lärare och klasser, vilket även Alexandersson och Limberg (2004, s. 75) påpekar. 
De menar också att den främsta påverkan av bibliotekets roll är hur den individuelle läraren 
ser på kunskap, vilka metoder de använder sig av och hur de lägger upp undervisningen. 
 
3.4.2 Användning av skolbiblioteket i undervisningen 
Nyare litteratur och forskning som beskriver skolbibliotekets funktion i undervisningen menar 
att det är dags att lämna uppfattningen om biblioteket som ett bokrum. Limberg (2003, s. 31-
33) hänvisar i sin kunskapsöversikt till flera studier som pekar på hur biblioteken erbjuder ett 
komplement till skolans läroböcker med ett bokbestånd som inte är ordnat efter ämnen, skapat 
för undervisning eller anpassat för elever i olika årskurser. På detta sätt kan biblioteket 
underlätta ämnesövergripande och undersökande arbetssätt där eleverna själva får söka sina 
källor samt skapa förutsättningar för en individualisering av undervisningen. Annette 
Aronsson har i sin magisteruppsats Vad vill vi med vårt skolbibliotek? En undersökning av 
attityder till skolbiblioteket bland skolledare och lärare (2004) konstaterat att flertalet 
forskare menar att kopplingen mellan det undersökande arbetssättet och skolbibliotekets 
integrering i undervisningen är mycket stark. De lärare som använder sig av ett undersökande 
arbetssätt utnyttjar bibliotekets resurser mer än de som arbetar med traditionella läroböcker 
(ibid., s. 28-29). I kunskapsöversikten Att läsa och skriva anser författarna (Myndigheten för 
skolutveckling 2003a, s. 104) att skolbiblioteket är en viktig källa för elevernas eget 
kunskapssökande och att ett sådant arbetssätt förutsätter många förmågor hos eleverna. De är 
bland annat att kunna orientera sig i ett stort informationsflöde som de kan granska och 
värdera. Dock har elevernas undersökande arbete ofta koncentrerats kring produktion, vilket 
innebär relativt okritiskt informationssökande för att samla material till en produkt. Här menar 
man att det är nödvändigt med en förändring i lärmiljön där skolorna aktivt ska arbeta med 
källval, kritisk granskning och informationsanalys. I det arbetet har skolbiblioteken en viktig 
roll att fylla.  
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Återkommande i forskningen av skolbibliotekets pedagogiska roll när det gäller läsutveckling, 
är den dominerande metoden att väcka läslust. Limberg (2003, s. 61) har funnit att en stor del 
av skolbibliotekariernas arbete handlar om att tillsammans med elever och lärare bygga upp 
ändamålsenliga bokbestånd samt att ta fram lämpliga texter för olika projekt och tematiska 
studier, anpassade till olika elevgruppers behov. Alexandersson och Limberg kommer i 
Textflytt och sökslump (2004, s. 73) fram till att skolbibliotekets roll har ett starkt fokus på 
läsfrämjande arbete med skönlitteratur, även om facktexter också efterfrågas vid temaarbete 
och egen forskning. Detta fokus framhålls av både lärare och bibliotekarier. Tendensen är 
dock att ju äldre eleverna är desto fler användningsområden förekommer när det gäller 
bibliotekets resurser, men den läsfrämjande rollen med skönlitteratur överskuggar bibliotekets 
roll som fakta och informationscentral. Att skolbiblioteket har en betydelsefull pedagogisk 
roll i arbetet med språkutveckling visas i rapporten Spåkrum (Myndigheten för skolutveckling 
2003b, s. 33-34). Projektet kommer fram till att ett varierat utbud av texter är nödvändigt i en 
miljö som vill lära elever hur texter byggs upp, hur olika genrer är utformade och hur detta 
påverkar texters effekt och funktion. De menar också att lärobokstexter inte ofta inbjuder till 
reflektion och nya tankar som andra böcker gör och därför är ett rikt utbud av texter viktigt 
och skolbiblioteket är väsentligt för detta. Skolans uppgift i ”den nya tiden” är att utveckla 
elevers förmåga i att aktivt och medvetet förhålla sig kritiskt till texter och omvandla dem till 
meningsfull kunskap. Där har skolbiblioteken en central pedagogisk betydelse och en 
samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier blir naturligt fruktbar. Skolbiblioteket ska 
därför inte ses som isolerad från annan pedagogiskt verksamhet utan som ett pedagogiskt 
redskap, vilket kan bidra till ett utvecklande av skolans språk- och lärmiljöer. 
 
 
3.5 Försämrad läsförståelse av facktexter  
En grundförutsättning för att ta del av dagens samhälle är god läsförståelse, vilket innebär 
stora konsekvenser för de elever som inte har förmågan att läsa och förstå facktexter (Läs- och 
skrivkommittén 1997, s. 15-17). I detta tema presenteras vad forskningen har kommit fram till 
som orsaker till försämrad läsförståelse när det gäller facktexter, vilka konsekvenserna blir 
samt förslag på åtgärder för att komma till rätta med problemen.  
 
3.5.1 Orsaker till försämrad läsförståelse av facktexter 
Idag är det många skolor, enligt rapporten Att läsa och skriva (Myndigheten för 
skolutveckling 2003a, s. 99), som satsar mycket på den inledande läs- och skrivinlärningen. 
Men dessvärre utvecklas inte elevernas lässtrategier, ordförråd och läshastighet under 
skolåren 3-5 och skolan tar alltså inte ut vinsterna av det tidiga arbetet. För barn i skolår 3-5 
finns många bra böcker att bygga vidare på samt en läskultur ofta benämnd slukaråldern. 
Missar man de åren och försöker ta igen det mot slutet av grundskoletiden finns inte samma 
läslust, vilket gör det mycket svårare. Rapporten Språkrum (Myndigheten för skolutveckling 
2003b, s. 59-60) redogör för resultat av olika läsundersökningar som sammanhållet visar att 
svenska ungdomar framstår som otränade läsare. De läser automatiskt, det vill säga utan 
reflektion av innehållet, vilket tros bero på att skolan inte har strävat efter att utveckla 
elevernas strategier. De drar slutsatsen att eleverna måste tränas i att bli en självständig och 
kritiskt tänkande person.  
 
Armbruster och Armstrong (1993, s. 139) konstaterar att förmågan att kunna hämta 
information från texter är viktig för framgång både i skolan och i övriga livet. De har dock 
genom studier av tidigare undersökningar funnit att elever i alla årskurser förstår detaljer av 
vad de läser, men inte den övergripande meningen. Eleverna uppvisar också svårigheter med 
att förstå och minnas huvudtankar i texterna, särskilt om de uppträder implicit (ibid., s. 150). 
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När det gäller olika sorters texter menar Armbruster och Armstrong att eleverna har svårare 
att förstå facktexter än berättande texter, vilket kan bero på att facktexter är uppbyggda och 
strukturerade på ett visst sätt som eleverna inte är vana vid från berättande texter. Dessutom är 
facktexter ofta ”hänsynslösa” mot läsaren, de är svårt uppbyggda, saknar sammanhang och 
innehåller bristfälliga förklaringar. Armbruster och Armstrong lyfter fram två anledningar till 
att skolelever har problem med att finna information i texter; att de inte har blivit lärda hur 
man gör och att de inte får mycket övning på att läsa facktexter, eftersom de främst övar 
läsning med skönlitteratur. Även inom ämnen där textböcker dominerar lär sig inte eleverna 
endast genom att läsa böckerna utan genom lektioner, diskussioner och filmer (ibid., s. 152-
154). 
 
3.5.2 Konsekvenser för den enskilde och för samhället 
Forskarna i den nationella utvärderingen av grundskolan, NU-03 (Skolverket 2004a; 
Skolverket 2004b), som ligger till grund för vår uppsats, har uppmärksammat problemen med 
försämrad läsförståelse av facktexter och menar att det kan få konsekvenser ur ett 
medborgarperspektiv. Det kan betyda att allt fler människor framför åsikter som inte bygger 
på en fast kunskapsgrund (Skolverket 2004a, s. 25). I ett längre perspektiv kan det innebära 
att allt fler medborgare inte förstår och kan ta till sig viktig samhällsinformation, vilket kan få 
konsekvenser för människors demokratiska rättigheter. Både rapporten Att läsa och skriva 
(Myndigheten för skolutveckling 2003a, s. 8-10) och rapporten Språkrum (Myndigheten för 
skolutveckling 2003b, s. 49-52) trycker på att vi idag lever i ett samhälle som till högsta grad 
är skriftspråkligt där vi varje dag omges av text och måste producera text för att klara av det 
mest vardagliga. Kunskapssamhället av idag ställer höga krav på att förstå och använda 
skriven information och har gett oss nya möjligheter att kommunicera. Dessutom 
tillgängliggörs oändliga mängder information, men allt detta bara för den som har en god 
läsförmåga. Även skola och utbildning är språkliga världar där skriftspråket kan göra det svårt 
för de barn som är uppfostrade i muntliga traditioner när det gäller skrivna texter av olika 
slag. Detta skiktar elever vid tillträde till utbildnings- och yrkesliv då rollen som arbetstagare 
fordrar att man snabbt kan sätta sig in i nya arbetsuppgifter, rapportera resultat eller tolka 
komplicerad information. Även rollen som samhällsmedborgare och förälder förutsätter att 
man kan svara på skriftliga förfrågningar från myndigheter samt stötta sitt barn i dess 
språkutveckling. Det ökade informationsflödet gör det allt svårare för den enskilde att 
överblicka, finna och använda information, vilket betyder att förmågan att kunna skriva och 
läsa inte längre är tillräcklig, utan eleverna måste lära sig bemästra och för sina egna behov 
funktionellt använda all information de omges av.  
 
3.5.3 Åtgärder för att förbättra läsförståelsen av facktexter 
Vi har tagit del av forskning som visar på åtgärder för att komma till rätta med elevers 
försämrade läsförståelse av facktexter. Några metoder för hur man kan arbeta med 
läsförståelse av facktexter har redan beskrivits i avsnitt 3.3, Undervisning i läsförståelse av 
facktexter och nedan följer ytterligare förslag. Armbruster och Armstrong (1993, s. 155-157) 
presenterar i sin artikel ett antal rekommendationer för hur lärare kan använda 
informationstexter i sin undervisning. För det första föreslår de systematisk undervisning i hur 
man finner information i text, vilken ska börja redan i de första årskurserna. Eleverna bör 
även få lära sig att använda delar av böcker och referensmaterial samt att skumläsa text för att 
kunna ta fram nyckelord och relevant information. Den andra rekommendationen är att 
eleverna bör få läsa fler informationstexter för att bli vana vid dess uppbyggnad. Armbruster 
och Armstrong menar att användningen av informationstexter, både böcker och tidningar, bör 
ske redan i förskolan, innan barnen kan läsa. För det tredje rekommenderas att undervisa 
eleverna om informationstexters uppbyggnad för att lära dem hur de är strukturerade. 
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Professor David Loertscher, nu verksam vid School of Library and Information Science vid 
San José state University, beskriver i Taxonomies of the School Library Media Program 
(2000, s. 124), några strategier för hur skolbibliotekarier kan arbeta för att skapa starka läsare 
i skolan. Han föreslår bland annat att eleverna ska uppmuntras att läsa mer facklitteratur för 
att öka förmågan att läsa och förstå förklarande texter. Även Loertscher menar att läsning av 
facklitteratur bör ske redan i förskolan för att sedan fortsätta genom hela skoltiden.  
 
En förutsättning för att lärare ska lyckas med att hjälpa eleverna till god läs- och skrivförmåga 
är, enligt Läs- och skrivkommittén (1997, s. 268), tillgång till varierande, engagerande och 
spännande texter. De har uppmärksammat en tendens till nedrustning av skolbibliotek och ser 
allvarligt på detta. I informationssamhället blir kraven allt större på skolans textmiljö där 
skolbibliotekets betydelse ökar, både som rum för olika textsamlingar och som ett rum där 
man söker information. Flera underökningar har visat att rika och aktuella boksamlingar är ett 
viktigt kriterium för framgångsrik undervisning i läsning, enligt Limberg (2003, s. 54-55).  
 
Barbara Kiefer, professor i läsning och barnlitteratur verksam vid College of Education, Ohio 
State University, presenterar i artikeln Understanding Reading i tidskriften School Library 
Journal (2001, s. 51-52) sex strategier för att utveckla barns läsning. För det första poängterar 
hon att barn behöver lyssna till högläsning av böcker, vilket både bibliotekarier och lärare kan 
göra, men även kassettböcker är en bra metod. Det andra hon tar upp är att barnen ska lära sig 
att själva välja böcker för att kunna välja den bok som passar deras syfte med läsningen. För 
det tredje pekar hon på fördelarna med att läsa ofta och brett, det vill säga läsa och lära sig om 
flera olika genrer. Vidare behöver barn få tid att reflektera över vad de har läst, vilket de kan 
göra genom att diskutera och få omsätta det lästa till konkreta upplevelser. För det femte 
behöver äldre barn få lära sig att olika syften med läsning kräver olika lässtrategier. Den sjätte 
och sista punkten innefattar att äldre elever behöver bli intelligenta läsare och förstå 
motivationen och kraften bakom författarskap samt kunna urskilja god litteratur. När det 
gäller facklitteratur menar Kiefer att det är viktigt att barnen lär sig använda 
innehållsförteckningen, läsa rubriker och bildtext, introduktioner och sammanfattningar innan 
de läser hela texten. Hon föreslår också att eleverna ska utgå från en teknik hon kallar KWL-
tekniken vid läsning av facklitteratur för att få hjälp i sin läsning. Tekniken går ut på att 
eleven ska ställa frågorna ”What I Know”, ”What I Want to Find Out” och ”What I Learned” 
när de läser. Kiefer påpekar att eleverna även bör lära sig källkritik när de använder 
facklitteratur och texter från Internet, kunna skilja fakta från åsikter, identifiera författarens 
ståndpunkt samt kunna ifrågasätta författarens källor. 
 
 
3.6 Sammanfattande kommentarer 
I detta kapitel har vi presenterat forskning som ger en bakgrundsbild av de förutsättningar 
som finns i en skolkontext där skolbibliotekarier och pedagoger arbetar med elevers 
läsförståelse av facktexter. I temat, syn på läsning och läsutveckling beskrivs faktorer som 
generellt främjar läsning och läsutveckling, där elevers intresse, förförståelse och motiv samt 
möjlighet till eget litteraturval ses som grundförutsättningar för läsutveckling. Dessutom visar 
forskning på betydelsen av samtal kopplat till läsning samt ett rikt medieutbud, där elever får 
möjlighet att möta olika slags texter. Det andra temat, facktexter och dess betydelse för barns 
läsning, inleds med en beskrivning av den dominerande synen på facktexter, vilken är en källa 
att hämta kunskap och fakta ur. Det betyder att facktexter företrädesvis används vid 
temaarbeten i ett undersökande arbetssätt där arbetet med läsförståelse ofta hamnar i 
skymundan. I efterföljande tema, undervisning i läsförståelse av facktexter, beskrivs de i 
forskningen presenterade metoder och strategier för hur man kan arbeta med läsförståelse av 
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facktexter. De innebär generellt att man inledningsvis genom samtal och översiktsläsning 
skapar sig en viss förståelse för texten för att sedan, på olika nivåer, fördjupa förståelsen så att 
man kan redogöra för texten utifrån sin egen kunskap och med egna ord. Det fjärde temat, 
skolbiblioteket i undervisningen, beskriver problematiken med samarbete mellan 
skolbibliotekarier och pedagoger, vilket påverkas av yrkesroller och kultur. Dessutom 
utvecklas hur skolbiblioteket kan användas i undervisning med läsfrämjande åtgärder och 
informationssökning. I det avslutande temat, försämrad läsförståelse av facktexter, presenteras 
några av de orsaker forskningen ger till denna försämring, bland annat att facktexter får stå åt 
sidan i läs- och skrivundervisning till förmån för skönlitteratur samt att eleverna inte har blivit 
lärda och inte får öva sig på att läsa facktexter. Slutligen uppmärksammas de konsekvenser 
den enskilde och samhället kan få av en försämring av förståelse av facktexter samt åtgärder 
för förbättring. Åtgärderna kan bestå i att tidigt introducera facktexter för barn, låta dem läsa 
mycket sådana texter och hjälpa dem att utveckla strategier för att nå en djupare förståelse för 
facktexter. Denna forskningsgenomgång kommer att användas i tolkningsarbetet av vårt 
empiriska material tillsammans med de teoretiska utgångspunkter som presenteras i följande 
kapitel.  
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4 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkter. De presenteras i tre avsnitt där 
det första behandlar olika litteraturpedagogiska strategier. I det andra avsnittet redogörs för 
teorier och modeller kring läsförståelse av facktexter och det tredje visar på skolbibliotekets 
funktion i undervisningen samt samarbetet mellan skolbibliotekarier och pedagoger. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av hur vi ska använda de teoretiska utgångspunkterna i 
tolkningsarbetet av vårt empiriska material.  
 
Vid framtagandet av lämpliga teorietiska utgångspunkter hade vi som mål att finna teorier och 
modeller som skulle hjälpa oss att analysera och tolka det empiriska materialet för att belysa 
och besvara var och en av våra delfrågor. De teoretiska utgångspunkterna har vuxit fram 
under hela uppsatsarbetet i en växelverkan mellan inläsning av tidigare forskning, diskussion 
kring lämpliga teorier och modeller och vid analys av det empiriska materialet. Då 
delfrågorna har ett brett fokus innebär det att de teoretiska utgångspunkterna också får en stor 
spännvidd. De verkar därmed på olika nivåer där det i fallet med sociokulturellt perspektiv6 är 
fråga om en teori med hög abstraktionsnivå medan det i andra fall, som Bruces 
kategoriseringar av begreppet informationskompetens 7 snarare är att betrakta som en modell, 
sprungen ur hennes forskningsresultat. Vi är medvetna om att de teoretiska utgångspunkterna 
inte härstammar från samma perspektiv och därmed inte kan anses kompatibla, vilket inte 
heller är syftet eftersom varje teori eller modell ska belysa en eller två delfrågor. De teoretiska 
utgångspunkterna ska därmed inte relateras till varandra utan verkar parallellt och fungerar 
mer som ett redskap för tolkningsarbetet.  
 
 
4.1 Litteraturpedagogiska strategier 
För att belysa den del av uppsatsens frågeställning som behandlar skolbibliotekariers och 
pedagogers syn på barns läsning och läsutveckling används tre litteraturpedagogiska 
strategier. Teorin presenterades i en artikel av Staffan Thorson, fil. dr. i litteraturvetenskap, 
publicerad i en rapport från läromedelsöversynen (1988). Strategierna, vilka beskrivs som tre 
huvudmodeller för litteraturundervisning, använder Thorson för att analysera läroböcker i 
svenska. Dessa tre litteratursyner hjälper till att placera in litteraturen i ett större sammanhang. 
Den första strategin, den pragmatiska, sätter läsförmågan i centrum medan den 
traditionalistiska strategin fokuserar på litteraturen och den tredje, den emancipatoriska 
strategin sätter barnets behov och utveckling i centrum. Nedan följer en utförligare 
presentation av de tre strategierna.  
 
I den pragmatiska strategin är nyttoaspekten den dominerande. Man läser för att lära och det 
viktigaste är att utveckla läsförmågan och att få andra kunskaper. Färdighetsträningen i sig 
blir ett mål istället för ett medel och vad eleven läser är av mindre vikt under förutsättning att 
språket är bra och att texterna ökar i svårighetsgrad. Den praktiska nyttan kopplad till 
konkreta färdigheter framhålls. Mängdbetoningen, att eleverna läser så många böcker som 
möjligt är en framträdande åsikt inom denna strategi.  
 
Den traditionalistiska strategin framhäver främst litteraturens bildningsfunktion och dess 
medverkan till en ökning av kulturarvet. Ingen nyttoaspekt existerar förutom den att 
litteraturen gör att individen skolas in i traditionen och har ett fostrande förhållningssätt.  
                                                 
6 De kommunikativa processerna är centrala i ett sociokulturellt perspektiv och beskrivs i avsnitt 4.2.1, 
Skolkontextens påverkan på läsförståelse.  
7 Bruces kategorier av informationskompetens beskrivs i avsnitt 4.2.2, Läsmål och informationskompetens.  
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I den emancipatoriska strategin är det kritiska tänkandet centralt där eleven ges kunskaper 
och färdigheter för att bilda sig ett kritiskt förhållningssätt. I denna strategi ingår både 
nyttoaspekten och bildningsfunktionen som nämnts ovan. Utöver detta sätts litteraturen in i ett 
politiskt och socialt sammanhang och spelar en betydelsefull roll för att eleverna ska förstå sig 
själva och det omgivande samhället. På så sätt kan litteraturen fungera som en frigörande 
faktor och ifrågasättandet av auktoriteter och traditionens makt blir en viktig del. (Thorson 
1988, s. 126-128) 
 
Limberg menar att dessa litteraturpedagogiska strategier kan användas för att se på 
bibliotekariers arbete med litteratur och att bibliotekarier kan anpassa sitt arbete till var och en 
av dessa strategier. På samma sätt anser vi att strategierna kan användas för att tydliggöra 
pedagogernas syn på läsning och deras läspedagogiska arbete. För att belysa hur strategierna 
kan påverka undervisningen beskriver Limberg (2003, s. 62-63) hur bibliotekarier väljer 
böcker vid bokprat utifrån varje strategi. En bibliotekarie som utgår från den pragmatiska 
strategin kan exempelvis bokprata om vilka böcker som helst medan hon väljer en klassiker 
vid ett traditionalistiskt förhållningssätt. Bibliotekarier med en emancipatorisk inställning 
strävar efter att finna meningsfulla texter där eleverna har stor möjlighet att själva välja såväl 
facklitteratur som skönlitteratur.  
 
För att ytterligare förtydliga vad de litteraturpedagogiska strategierna kan innebära i 
undervisningen gör Limberg (2003, s. 62-65) en koppling mellan resultaten från Dressmans 
studie, Literacy in the Library (1997) och de olika strategierna. Limberg menar att endast en 
av de tre bibliotekarierna i de undersökta skolbiblioteken i Dressmans studie tillämpade en 
emancipatorisk strategi, där bibliotekarien medvetet arbetade för att öppna möjligheter för 
eleverna att utvecklas till självständiga, kritiska läsare. Detta trots att samtliga 
skolbibliotekarier tillämpade medvetna strategier för att stödja elevernas läsutveckling och 
stimulera läslusten. Den skolbibliotekarie som utgick från en emancipatorisk strategi tillät stor 
valfrihet där eleverna fick välja både skönlitteratur och facklitteratur för sin läsning och 
bibliotekarien förde en dialog med eleverna. Vid boksamtalen valdes böckerna ut med omsorg 
utifrån det innehåll de förmedlade. Bibliotekarien undervisade även eleverna i hur bib lioteket 
fungerar. Bibliotekarierna vid de andra två skolorna tillämpade olika metoder, vilka kan 
liknas vid pragmatiska respektive traditionalistiska strategier. Den bibliotekarie, vars metoder 
liknas vid den pragmatiska strategin hävdade betydelsen av att eleverna läste många böcker 
för att bli goda läsare. Barnen lockades med poäng och priser och läsningen framställdes som 
en sport eller som ett sätt att bli smartare. Valet av texter var underordnat vikten av att få 
eleverna att läsa, men lärarna och skolbibliotekarien kontrollerade dock vad eleverna läste och 
att de läste böckerna de hade lånat. Däremot intresserade de sig inte för om eleverna hade 
förstått vad de läst och samtal fördes aldrig om innehållet i böckerna. Dessa metoder 
resulterade i att eleverna gjorde motstånd mot läsning och på olika sätt försökte komma undan 
bibliotekets läsprogram och den hårda kontrollering av vilka böcker de tilläts läsa. Vid den 
tredje skolan sattes kulturarv och reproduktion i centrum, vilket kan kopplas till den 
traditionalistiska strategin. Bibliotekarien försökte få eleverna att uppskatta litteratur och få 
dem att lägga märke till litterära och estetiska kvaliteter i texterna. Mycket tid ägnades åt 
bokprat där språket ansågs viktigt och eleverna styrdes mot en distanserad hållning till böcker 
och bort från innehåll och spänning. Dressman menade, enligt Limberg, att dessa metoder 
ledde till ett avtagande läsintresse, framför allt bland pojkar. Läsning förknippades med 
skolarbete, vilket medförde att eleverna tog avstånd från frivillig läsning och ville inte läsa för 
nöjes skull. (Limberg 2003, s. 62-65) 
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4.2 Läsförståelse av facktexter 
Uppsatsens övergripande frågeställning, om vilken syn på och hur skolbibliotekarier och 
pedagoger arbetar med läsförståelse av facktexter, kommer att belysas med hjälp av teorier 
hämtade från inlärningsforskning kring läsförståelse, läsmål och lässtrategier samt teori om 
informationskompetens.  
 
4.2.1 Skolkontextens påverkan på läsförståelse 
För att kunna se och tolka de idéer och strategier som utvecklats för läsutveckling är det 
viktigt att ha en bakgrundsförståelse för de processer som styr och/eller påverkar lärandet och 
i vårt fall läsning. Den syn vi har på lärande och kunskap verkar som en grundplåt för vår 
studie och utgår från Roger Säljös bok Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv  
(2000). Säljö är professor i pedagogisk psykologi med forskningsområden som omfattar 
lärande, utveckling och interaktion i ett sociokulturellt perspektiv. Det är viktigt för 
förståelsen av vårt arbete att ta del av Säljös tankar om lärande i skolans institutionaliserade 
värld samt textens betydelse för kunskapsutveckling. Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
innebär, enligt Säljö (2000, s. 18-21), att människor formas genom deltagande i kulturella 
aktiviteter där samspelet mellan individer och kollektiv är i fokus. Dessa kulturella aktiviteter 
tillhandahåller redskap eller verktyg, vilka är termer som har en speciell betydelse. Redskap 
och verktyg innebär de resurser, såväl språkliga som fysiska, som vi kan tillägna oss, för att 
sedan använda när vi förstår vår omvärld och ska agera i den. När vi lär oss betyder det att vi 
kan använda resurser för att tänka och utföra praktiska handlingar i samhället och dessa 
kunskaper och färdigheter finns inte från början hos oss som någon biologisk företeelse. De 
kommer från de insikter och handlingar som byggts upp historiskt i samhället och som vi lär 
oss genom interaktion med andra människor. 
 
Ett av de språkliga redskapen är text och genom att läsa kan vi tillgodogöra oss instruktioner 
och följa vad som händer i världen. Läsandet förutsätter insikter i språkliga mönster och 
erfarenheter av en rad konventioner där varje generation måste skolas in i läsandet. I ett 
sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer centrala och eftersom skriften har en 
nyckelposition inom skolan, har detta redskap om något format vår syn på kunskap och 
pedagogiska traditioner (Säljö 2000, s. 156) . Historiskt sett har lärande, lite förenklat, gått till 
så att kunskap överförts från en avsändare, lärare, till en mottagare, elev. Ingen eller lite 
hänsyn har tagits till elevernas uppfattningar och erfarenheter, utan kunskap ses som något 
tingliknande som ska in i elevernas huvuden i kvantitativa mängder, för att sedan testas 
genom provtillfällen. Denna syn på inlärning, vilken är inriktad på att memorera leder till att 
de eleverna beter sig annorlunda mot en text än de som antar att texten går att förstå. De får 
alltså fel uppfattning om vad det innebär att lära sig något när man läser (ibid., s. 27). Att 
kunna lära sig genom att läsa texter kräver enligt Säljö en specifik kognitiv socialisation, 
vilken till stor del lärs ut av skolan i vårt samhälle. Texter kommunicerar inte med läsaren på 
samma sätt som ett samtal med en annan människa gör, utan man måste lära sig och vara 
medveten om hur en tolkning av texten går till (ibid., s.192).  
 
Nils-Erik Nilsson, fil. dr. i svenska menar i sin avhandling Skriv med egna ord. En studie av 
läroprocesser när elever i grundskolans senare år skriver ”forskningsrapporter (2002, s. 
139) att det är viktigt att vara medveten om hur skolmiljön påverkar elevernas förståelse av 
texter. Per Ledin, professor i svenska & Staffan Selander, professor i didaktik talar i kapitlet 
Institution, text och genre (2003, s. 112) om skolan som en social institution och att alla 
institutioner har förväntningar på vad texter bör innehålla, hur de skall utformas och 
användas, allt för att upprätthålla institutionen. I skolan möts eleverna av facktexter som 
avgränsas i olika ämnen och anpassas till elevernas läsförmåga. Texterna används till 
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aktiviteter på lektioner, som läxa och till prov och är godkända genom skolans styrdokument. 
Nilsson (2002, s. 139) skriver att lärande i skolan ofta handlar om att eleverna ska visa i 
vilken grad de har lyckats lära in texten, det vill säga förmågan att kunna memorera texter 
värderas. Denna tradition lär sig eleverna snabbt och bär den sedan med sig, vilket innebär att 
de inte söker sammanhang och förståelse i texterna. 
 
I fortsättningen av uppsatsen kommer begreppet skolkontext att användas, vilket avser alla 
ovan nämnda faktorer som påverkar skolans verksamhet.  
 
4.2.2 Läsmål och informationskompetens 
Beroende på vilken lässituationen är läser vi på olika sätt, där syftet styr och varierar 
läsningen. Men lässituationen säger inte hur själva läsprocessen går till, utan läsforskningen 
använder då två centrala begrepp, lässtrategier och läsmål. Lässtrategier innebär ett 
genreobundet övergripande sätt att läsa och förknippas ofta med studietekniker som 
sökläsning, djupläsning och översiktsläsning och de är alla relaterade till läsmål, enligt Olle 
Josephson och Björn Melander, docenter i nordiska språk i kapitlet Läsare och läsarter (2003, 
s. 137-138).  
 
Britt-Louise Gunnarsson, professor i modern svenska presenterar i sin avhandling Lagtexters 
begriplighet. En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen (1982) en teori om 
begriplighet av facktexter, vilken hon prövar på medbestämmandelagen. Avhandlingen var ett 
led i forskning med syfte att komma fram till strategier för att göra begripligare lagtexter. För 
vår uppsats är Gunnarssons teoretiska bakgrund med beskrivningar av olika slags förståelse 
med läsmålens inverkan av intresse. Hon menar att läsmål innebär det övergripande syftet 
med läsningen av en viss text, läsarens inriktning med läsningen, vilken är framkallad av 
förväntningarna på texten (Gunnarsson 1982, s. 20). I vissa situationer finns ett klart 
formulerat läsmål som läsaren är medveten om, medan läsmålen i andra situationer är mer 
abstrakta och mindre medvetna. Läsningen kan också vara styrd av omedvetna läsmål 
grundande på de förväntningar vi har på texten utifrån hur vi brukar läsa den (ibid., s. 67). 
Gunnarsson (1982, s. 67-69) har tagit del av tidigare forskning kring kategoriseringar av 
läsmål och konstruerar därefter en egen kategorisering av fem olika läsmål, vilka utgår från 
vilken typ av kunskaper och omvärldsuppfattningar som läsaren måste tillämpa för att uppnå 
avsedd förståelse. Läsmålen är inte knutna till bestämda texter eller textgenrer och en och 
samma text kan ge upphov till olika läsmål beroende på situationen. Genom att i experiment 
variera läsuppgifter har man funnit att läsmålen har betydelse för läsning och förståelse, 
läsmålet styr alltså textbearbetningen. Parallellt med den empiriska lagtextstudien har 
Gunnarsson arbetat med teoriutveckling där läsmålen används i en teori om texters 
begriplighet, vilken beskriver samband mellan läsmål, förståelsedjup och textnivå. Teorin 
används därefter vid analysen i hennes avhandling. Eftersom experiment, enligt Gunnarsson, 
visar att ålagda uppgifter påverkar läsmålen och därmed läsprocessen kan läsmålen med 
fördel utgöra teori i vår uppsats då skolbibliotekarierna och pedagogerna utformar 
läsuppgifter för eleverna. De fem läsmålen presenteras nedan.  
 

1. Memorering av textytan  
Målet är att skapa en minnesbild av textens ytnivå.  

2. Registrering av textinnehållet som sådant  
Målet är att förstå det skrivna budskapets strukturella och konventionella betydelse. 

3. Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning  
Målet är att förstå vad textförfattaren menar med texten. 
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4. Integrering i egen omvärldsuppfattning  
Målet är att införliva texten med tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter. 

5. Direkt handlingsinriktad förståelse  
Målet är att ta reda på hur man enligt texten bör handla i en given situation.  

(Gunnarsson 1982, s. 67-68) 
 
Enligt Gunnarsson (1982, s. 67) innebär graderingen ett till fem av läsmålen krav på en ökad 
anknytning till läsarens verklighet och beskriver ett ökat djup i förståelsen. Gunnarsson 
påpekar dock att läsmålen anger avsedd förståelse, det vill säga vilket mål som finns med 
läsningen och inte vilken förståelse läsaren faktiskt uppnår. 
 
För att tydliggöra läsmålens koppling till vår empiri behöver de anpassas till skolans kontext 
och undervisning med facktexter. Från tidigare forskning kan vi konstatera att facktexter i 
första hand förknippas med kunskapsinhämtning och används i ett undersökande arbetssätt 
där informationssökning ingår. Förmågan att kunna söka och använda information benämns 
ofta informationskompetens. Christine Bruce, Associate Professor vid Faculty of 
Information Technology, studerar i sin avhandling The Seven Faces of Information Literacy 
(1997) högskollärares och bibliotekariers uppfattningar av informationskompetens för att 
avgränsa begreppet från andra närliggande företeelser som livslångt lärande, kritiskt tänkande 
och datorkompetens. Begreppet informationskompetens har sina rötter i 
informationssamhällets utveckling med ökad tillgång till information, förändringar i 
informationsteknologin och förändringar i kommunikationsmönster (Bruce 1997, s. 2-3). I 
Bruces avhandling samlades data in från högskollärare och bibliotekarier om deras 
uppfattningar om informationskompetens, vilket efter upprepade analyser resulterade i sju 
kategorier som beskriver sju olika sätt att förstå informationskompetens. Kategorierna skiljer 
sig från tidigare uppfattningar av informationskompetens genom att de baseras på verkliga 
erfarenheter, fokuserar på relationen mellan individ och objekt samt representerar 
användarens perspektiv snarare än experters synsätt (Bruce 1997, s. 40). Kategorierna bygger 
hela tiden på varandra, vilket betyder att nästkommande kategori även har delar, innehåll från 
den föregående där komplexiteten ökar i förhållande med nivåerna. Bruce (ibid., s. 161) lyfter 
också fram sociala dimensioner och anser att informationskompetens ska ses som ett 
kollektivt ansvar. I de sju kategorierna är informationsanvändningen av underordnad 
betydelse i kategori ett till fyra och uppfattas som något utanför individen, medan 
informationsanvändningen står i fokus i kategori fem till sju där informationen är en del av 
individen. De sju, av oss översatta, kategorierna som beskriver informationskompetens är: 
 

1. Att kunna använda informationsteknik för informationssökning och kommunikation.  
2. Att kunna hitta information, vilket kräver kunskap om informationskällorna, deras 

struktur och innehåll. 
3. Att kunna genomföra en informationssökningsprocess, där informationstekniken är av 

mindre vikt och informationsanvändningen har större betydelse, då den är en del av 
informationssökningsprocessen med dess beslutsfattande.  

4. Att kunna kontrollera information genom att organisera den. 
5. Att kunna bygga upp en personlig kunskapsbas inom ett nytt intresseområde. 

Informationsanvändningen är i fokus och kritisk analys, vilket innebär förmåga att 
identifiera olika synsätt och kunna bedöma informationens användbarhet, är viktigt. 

6. Att kunna arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att utveckla ny kunskap 
och nya insikter. För att vidga kunskapsbasen läses informationen med bredd och djup 
samt reflekteras och analyseras ur vetenskaplig eller personlig synvinkel.  
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7. Att kunna använda information på ett klokt sätt, för andras bästa. Kunskapsbasen 
används här tillsammans med värderingar och attityder för att sättas in i ett större 
sammanhang. (Bruce 1997, s. 110-151) 

 
I följande avsnitt sammankopplas Bruces kategorier med Gunnarssons läsmål.  
 
4.2.3 Läsmål i en grundskolekontext 
Som tidigare nämnts påverkar skolans kontext elevers användning och förståelse av 
facktexter. Eftersom skolan och undervisningen är målstyrd har skolbibliotekarier och 
pedagoger utvecklat metoder och strategier för att elever ska nå uppställda mål. Elevers 
läsmål påverkas av deras förväntningar på texten, vilka i skolans kontext är starkt förknippade 
med läsuppgiftens karaktär och de vuxnas krav på och mål med undervisningen. Vid 
identifiering av hur undervisning i läsförståelse av facktexter går till och vilket läsmål 
skolbibliotekarier och pedagoger ställer på elever anser vi att Gunnarssons fem olika läsmål 
kan användas som grund. För att ytterligare anpassa läsmålen till skolans kontext och 
undervisning i ett undersökande arbetssätt har vi använt Bruces kategorier om 
informationskompetens. Utifrån dessa två teorier samt den kunskap vi besitter från inläst 
forskning och egna erfarenheter presenterar vi nedan fem egna läsmål, vilka beskriver 
skolbibliotekariers och pedagogers läsmål samt vilka lässtrategier de kan förmedla för att 
elever ska uppnå avsedd förståelse. För eleven kan läsmålet förändras under läsningens gång, 
vilket betyder att den text som först var avsedd att läsas enligt läsmål ett och två, memorering 
och registrering, kan fånga elevens intresse som gör att läsmål fyra uppnås. Men eftersom vår 
uppsats har som syfte att studera skolbibliotekariers och pedagogers avsedda läsmål i 
undervisningen kommer vi att bortse från elevers förändringar i läsmålen. Läsmål ett och två 
har sammanförts då de går in i varandra samt att man i en grundskolekontext ofta tillämpar 
samma strategier för att uppnå båda målen. Samtliga läsmål bygger på varandra och för att 
uppnå ett högre läsmål måste elever ha tillägnat sig de färdigheter som krävs för de lägre 
läsmålen.  
 
För Gunnarssons läsmål ett och två, memorering och registrering måste elever kunna söka 
information och finna informationskällor samt genomföra en informationssökningsprocess 
och kontrollera information genom att organisera den, det vill säga Bruces kategorier ett till 
fyra. I informationssökningens inledning översiktsläser, memorerar och registrerar elever 
delar av texten för att därefter kunna avgöra dess relevans och organisera informationen. För 
detta krävs en tillämpning av språkstrukturer och språkregler, vilket innebär att elever i 
huvudsak bearbetar enskilda ord och meningar. Skolbibliotekarier och pedagoger kan här 
arbeta med grundläggande verktyg för att elever ska kunna söka efter, hitta och ta till sig 
facktexter, som sökstrategier, olika sätt att läsa samt kunskap om olika texters uppbyggnad. 
Vidare kan det också handla om att skapa förutsättningar för elever att utveckla ordförrådet 
och förbättra ordförståelsen.  
 
Gunnarssons läsmål tre, förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning, kan sammankopplas 
med Bruces kategori fem där informationsanvändningen står i fokus. Elever ska kunna förstå 
textens innehåll samt jämföra olika synsätt och texters användbarhet för att kunna bygga upp 
en personlig kunskapsbas inom ett nytt intresseområde. Undervisningen kan skapa 
förutsättningar för elevers uppbyggande av sin kunskapsbas genom samtal om texters innehåll 
utifrån källkritiska aspekter.  
 
För Gunnarssons läsmål fyra, integrering i egen omvärldsuppfattning, krävs att elever 
relaterar texten till tidigare kunskaper och erfarenheter, enligt Bruces kategori sex. 
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Skolbibliotekarier och pedagoger kan här arbeta med att hjälpa elever utveckla sin källkritiska 
förmåga och uppmuntra dem till läsning med bredd och djup. Samtal om och reflektion över 
innehållet utifrån personliga åsikter och tidigare kunskap kan bidra till att elever vidgar sin 
kunskapsbas, vilket leder till nya insikter och egna ställningstaganden.   
 
Gunnarssons läsmål fem, direkt handlingsinriktad förståelse, kan sammankopplas med Bruces 
kategori sju, att kunna använda information på ett klokt sätt. Elever ska här kunna läsa och 
förstå en text för att därefter använda informationen på rätt sätt, för andras bästa och utföra 
handlingar kopplat till innehållet. Undervisningen kan hjälpa elever att sätta in informationen 
i ett större sammanhang, där elever överför texten till sin egen situation och utför handlingar 
relaterat till texten. 
 
Eftersom läsmålen inte kan visa på vad elever faktiskt har förstått vid läsning av facktext 
kommer vi i följande avsnitt presentera två olika läsinriktningar, vilka avgör hur man förstår 
facktext.  
 
4.2.4 Läsinriktningens påverkan på läsförståelse 
Förståelsen av texten är, enligt Gunnarsson (1982, s. 65-66), beroende av hur texten 
bearbetas, vilka nivåer läsaren, utifrån läsmålet, fokuserar på. Hon menar vidare att valet av 
läsinriktning påverkas av hur elever uppfattar läsmålet, uppgiften. Ference Marton, professor i 
pedagogik och Roger Säljö beskriver i kapitlet Kognitiv inriktning vid inlärning (1998, s. 56-
68) sin studie av studenters läsning och skiljer på två kvalitativt olika läsinriktningar, 
ytinriktning och djupinriktning. Studien visade att de studenter, vars mål med läsningen var 
inriktad på memorering och inte mot förståelse hade svårigheter att förstå poängen med 
texten. De tillämpade en ytinriktad läsning, vilken bidrog både till en begränsad förståelse av 
textens budskap, men också till att texten ofta missförstods. Ytinriktad läsning innebär att 
läsaren koncentrerar sig på den språkliga framställningen och griper sig an texten med en 
blind, nästan krampaktig strävan efter att memorera den. De studenter som däremot var 
inriktade på att förstå budskapet och poängen sökte inte efter enskilda fakta utan försökte se 
relationer i texten samt mellan texten och omvärlden. Denna form av djupinriktad läsning 
innebär att studenterna ser sig själva som kunskapsskapare genom att göra kritiska 
bedömningar, logiska slutsatser samt presentera egna idéer. Studien visar också, enligt Säljö i 
kapitlet Att lära genom att läsa (1998, s. 120-122), att det finns skillnader i studenternas 
uppfattningar av kunskap och inlärning, vilket påverkar vilken läsinriktning studenterna 
tillämpar. De som läser med ytinriktning ser kunskap som information eller fakta som lärs 
utantill, medan studenter med djupinriktad läsning ser kunskap som en möjlighet att förbättra 
sin förståelse av verkligheten genom att konfronteras med nya uppfattningar. Även 
Alexandersson och Limberg (2004, s. 114-119) kommer i sin studie fram till att elever missar 
kunskapsinnehållet vid ett undersökande arbetssätt, så kallad forskning. De söker efter fakta 
och inte efter förståelse och i studien identifieras två typer av faktakategorier. Den första 
typen av fakta är frikopplad från övergripande sammanhang och karaktäriseras som rätt eller 
fel medan den andra typen ses som sammanhängande delar av en tänkt helhet samt är relativ i 
sin karaktär. Dessa två typer av fakta tolkar vi som resultat av ett yt- respektive djupinriktat 
sätt att läsa. Alexandersson och Limberg anser att eleverna bör närma sig textens budskap och 
omvandla information till förståelse genom stöd från en vuxen som hjälper dem att sortera, 
kritisera, värdera och bedöma informationen samt skapa samband med det eleven redan vet.  
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4.3 Skolbibliotekets funktion i undervisningen 
En studie som denna, vilken intresserar sig för både skolbibliotekariers och pedagogers 
åsikter, kommer oundvikligt att beröra frågor kring samarbetsformerna mellan båda parter. 
För att tydliggöra de olika parternas syn på skolbibliotekets funktion i undervisningen har vi 
valt att använda Loertschers taxonomier. Professor David Loertscher (2000), nu verksam vid 
School of library and information science vid San José state University utvecklade redan 1982 
en bibliotekstaxonomi, en värderingsskala, för hur biblioteken kan fungera i skolorna, vilken 
beskrivs i Taxonomies of the School Library Media Program. Taxonomien presenterar 
bibliotekariernas, lärarnas, elevernas och skolledningens syn på bibliotekets funktion. Skalan 
sträcker sig från att skolbiblioteket har en passiv till en alltmer aktiv roll i undervisningen och 
i samband med inlärning. Loertscher (ibid., s. 16) menar att det optimala är en blandning av 
alla nivåer i taxonomin, alla nivåer är acceptabla och befogade i vissa situationer och de kan 
förekomma under en och samma dag.  
 
Bibliotekets funktion ur bibliotekariens synvinkel: 

1. Icke-inblandning. Biblioteket uppfattas som en lagerlokal.  
2. Lagerlokal för självbetjäning. Man kräver ordning, systematik, en fungerande katalog 

och annat som utgör bibliotekariers ”osynliga” arbete. Exempel på sådant arbete är 
urval av medier, inköp, iordningställande, exponering.  

3. Individuell referenstjänst. Lärare och elever får det material de frågar efter, vilket 
ungefär motsvarar ”folkbiblioteksnivån”.  

4. Spontan samverkan. Akuta behov under lektioner där elever går till biblioteket för att 
söka svar på olika frågor. Ingen planering för informationssökning. Klassen kan göra 
ett temaarbete för att de upptäcker att det finns mycket material i biblioteket.  

5. Flyktig planering. Spontan planering förekommer till exempel boktips i 
personalrummet, i samtal med någon lärare eller tips om någon artikel bibliotekarien 
har läst.  

6. Planerad materialförsörjning. Läraren förvarnar om till exempel temaarbeten så att 
bibliotekarien är lite förberedd. Sådan planering efterlyses av skolbibliotekarier som 
ofta får listor med önskemål så sent som dagen innan läraren behöver sitt material.  

7. ”Missionerande” utåtriktade bibliotekarieinsatser. Bokprat och olika kampanjer som 
skapar positiva attityder. Tyvärr ha r de oftast inte varaktiga effekter.  

8. Formell planering. Bibliotekarien tas med i planeringen av olika kursavsnitt och kan 
då fungera som ett direkt stöd i undervisningen. Läraren ber om hjälp med att 
handleda eleverna, men bibliotekarierna deltar inte i planeringen på ett så tidigt 
stadium som i punkt 9 nedan.  

9. Undervisningsplanering. Bibliotekarien är med i uppläggning, genomförande och 
utvärdering av kursen. Målen kommer då också att omfatta färdigheter i 
informationssökning.  

10. Pedagogiskt utvecklingsarbete. Bibliotekarien deltar i själva planeringsarbetet av 
undervisningen på skolan, vilket kan röra sig om förändrings- och utvecklingsarbete.    

 
Bibliotekets funktion ur lärarens synvinkel: 

1. Undervisning utan inblandning utifrån. Läraren använder enbart läromedel.  
2. Undervisning med stöd av extra eget bokbestånd. Läraren har egen boksamling eller 

artikelsamlingar till exempel i hemmet och tar därifrån med sig material till 
undervisningen. 

3. Undervisning med inlånat mediebestånd. Läraren ensam väljer, anvisar och lånar 
böcker från skol-/folkbibliotek eller från annat håll utan att ta kontakt med 
bibliotekspersonal. 
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4. Bibliotekspersonalen ses som en idéresurs för undervisningen. Läraren nyttjar tips 
som fåtts utan förfrågan till exempel vid en kaffepaus eller på en studiedag.   

5. Bibliotekspersonal får ”berika” undervisningen. Tillfälliga bokpresentationer 
genomförs av bibliotekarien i klasserna. Oftast talar man om skönlitteratur. I regel är 
dessa bokprat uppskattade av både lärare och elever, men de ligger utanför kursen och 
är inte integrerade naturligt i den ordinarie undervisningen.  

6. Skolbiblioteket utgör en integrerad del av innehållet i ett kursavsnitt. Läraren har 
planerat avsnittet och ber bibliotekarien förbereda kompletterande bokbestånd och 
handleda eleverna.  

7. Lärare och bibliotekarier delar ansvaret för planeringen av ett kursavsnitt. De 
analyserar tillsammans elevernas förmåga, går igenom arbetsformerna utifrån 
Läroplanen, genomför och utvärderar arbetet tillsammans.  

8. Pedagogiskt utvecklingsarbete. Läraren och bibliotekarien går gemensamt ytterligare 
ett steg och rådgör tillsammans om undervisningsutveckling och långsiktig planering.  

(Loertscher 2000) 
 
Loertschers taxonomier är ett bra redskap för att förstå skolbibliotekets funktioner och roll i 
skolans undervisning, den kan hjälpa till att skapa en helhetssyn på 
skolbiblioteksverksamheten. Genom taxonomierna kan också berörda parters roller förstås 
och vilka samarbetsformer som finns mellan skolbibliotekarier och pedagoger.  
  
 
4.4 De teoretiska utgångspunkternas användning i tolkningsarbetet 
I detta kapitel har uppsatsens teoretiska utgångspunkter presenterats och nedan följer en 
beskrivning av hur de ska användas i tolkningsarbetet av vårt empiriska material för att belysa 
uppsatsens delfrågor, vilka syftar till att besvara vår övergripande frågeställning.  
 
De litteraturpedagogiska strategierna används för att belysa den del av uppsatsens 
frågeställning som behandlar pedagogers och skolbibliotekariers syn på barns läsning och 
läsutveckling. Genom att vi i intervjuerna får ta del av hur de ser på och arbetar med läsning, 
läsutveckling och litteratur kan de litteraturpedagogiska strategierna identifieras. På så sätt 
kan skolbibliotekariernas och pedagogernas förhållningssätt till litteratur tydliggöras, vilket 
påverkar undervisningens innehåll och utformning.  
 
Frågan om hur skolbibliotekarier och pedagoger ser på facktexters betydelse för barns läsning 
kommer att klargöras genom att frågan sätts in i en skolkontext. 
 
I tolkningsarbetet kommer de av oss framtagna läsmålen, som vi konstruerat utifrån 
Gunnarssons kategorisering av fem läsmål och Bruces sju kategorier av 
informationskompetens, användas för att åskådliggöra hur skolbibliotekarier och pedagoger 
arbetar/undervisar för att utveckla elevers läsförståelse av facktexter. Vår användning av 
läsmålen i tolkningsarbetet av intervjuerna klargör skolbibliotekariernas och pedagogernas 
mål med undervisningen, vilken förståelse de vill att eleverna ska uppnå vid läsning av 
facktexter. Även tankarna kring läsinriktningens påverkan på läsförståelse kan användas för 
att åskådliggöra dessa frågor. Genom skolbibliotekariernas och pedagogernas berättelser, om 
hur de arbetar med elevernas läsning av facktexter, kan vi se om de har en undervisning som 
bidrar till ett ytinriktat eller djupinriktat förhållningssätt till läsning av facktext.  
 
Modellen kring skolbibliotekets funktion i undervisningen, Loertschers taxonomier, använder 
vi för att tydliggöra hur skolbiblioteket används i undervisningen samt hur samarbetsformerna 
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mellan skolbibliotekarier och pedagoger ser ut. Genom att föra in informanternas 
beskrivningar av hur biblioteket fungerar i undervisningen i taxonomin skapas en helhetsbild 
av skolbibliotekets roll i skolan.  
 
Vi kommer att föra ett resonemang med hjälp av intervjuunderlaget, våra egna tankar och 
tidigare forskning kring den sista delfrågan i frågeställningen, vilka konsekvenser 
skolbibliotekarier och pedagoger tror att barns försämrade läsförståelse av facktexter kan få i 
ett längre perspektiv och hur problemen kan förebyggas.  
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5 Metod 
I metodkapitlet presenteras först ett resonemang kring perspektiv och val av metod. Därefter 
beskriver vi vårt tillvägagångssätt vid urval av undersökningsgrupp och diskuterar kring olika 
ställningstaganden och problem som kan uppstå i samband med dem. Kapitlet innehåller även 
en redogörelse för intervjuguidens konstruktion, hur intervjuerna har genomförts, analyserats 
och tolkats. Tillvägagångssättet vid sökning av information, som har utgjort underlag till 
kapitel tre, Tidigare forskning och litteraturgenomgång, finns beskrivet i inledningen till 
detsamma.  
 
 
5.1 Kvalitativt perspektiv och metod 
Det är viktigt att tidigt vara medveten om utifrån vilket perspektiv studien görs och hur 
insamlad data ska bearbetas eftersom perspektivet styr vilka frågor som ställs till ett material 
och därmed också val av metod, vilket i sin tur påverkar resultatet. Vi har utgått från ett 
kvalitativt perspektiv, vilket enligt Jarl Backman (1998, s. 47) innebär att man studerar hur 
människor uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Syftet med uppsatsen är att 
analysera skolbibliotekariers och pedagogers syn på barns läsning och läsutveckling, 
facktexters betydelse för barns läsning samt hur de arbetar/undervisar för att utveckla elevers 
läsförståelse av facktexter. Vi har även för avsikt att se på vilka konsekvenser 
skolbibliotekarier och pedagoger tror att barns försämrade läsförståelse av facktexter kan få i 
ett längre perspektiv och på vilket sätt de kan förebygga dessa problem. Backman (ibid., s. 31) 
påpekar att det kvalitativa perspektivet inte behöver innebära att man använder sig av 
kvalitativa metoder, men eftersom dessa metoder syftar till att utveckla en djupare förståelse 
anser vi att de, utifrån vårt problem, är att föredra. Det som kännetecknar en kvalitativ metod 
är enligt Repstad (1999, s. 10) att man går på djupet och inte på bredden, att enbart en eller 
några få miljöer studeras, men de studeras som en helhet med alla sina nyanser. Styrkan med 
en kvalitativ ansats är att den ger en bättre och mer grundläggande förståelse av 
frågeställningen vid datainsamlingen. 
 
Vårt empiriska material har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Syftet med en 
intervjustudie är enligt Heléne Thomsson (2002, s. 28-29) att reflektera över situationer och 
berättelser och försöka förstå samt göra detaljerade beskrivningar av ett fenomen eller en 
händelse. I vårt fall handlade det också till stor del om att undersöka olika personers 
perspektiv, upplevelser och tolkningar av samma fenomen. Thomsson menar att detta kan ge 
en nyanserad och ofta komplex bild av ett fenomen som annars var och en tenderar att 
betrakta ur sin egen synvinkel. Vi är medvetna om att denna bild inte går att generalisera, 
vilket inte heller kvalitativa intervjuer syftar till utan de beskriver fenomenet på ett nyanserat 
sätt utan hänsyn till kvantitativa aspekter (Repstad 1999, s. 15).  
 
 
5.2 Urval och kontakttagande 
Då den kvalitativa metoden syftar till ökad förståelse och insikt och inte i att garantera 
generalisering valde vi ut undersökningsgruppen med hjälp av andra kriterier än statistiska 
urvalsmetoder. För vårt urval ställde vi därför upp ett antal kriterier som måste gälla för de 
skolor som ska ingå i undersökningen. Det övergripande kriteriet var att det ska vara en skola 
med år 4-6 som har ett skolbibliotek med en hel- eller deltidsanställd skolbibliotekarie. Vi har 
valt att intervjua en skolbibliotekarie och en pedagog på vardera tre skolor i en mellanstor stad 
i södra Sverige. Anledningen till att vi valde sex informanter var dels att vi ansåg att det var 
ett rimligt antal i förhållande till uppsatsens omfång och dels att vi antog att det skulle vara 
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tillräckligt för att få svar på frågeställningen och delfrågorna. Vi var i början öppna för att 
genomföra ytterligare intervjuer om det visade sig nödvändigt, men upplevde efter sex 
intervjuer en mättnad då svaren var av likartad karaktär.     
 
För att få kontakt med skolor som uppfyller vårt kriterium, med ett skolbibliotek och en 
anställd skolbibliotekarie, vände vi oss till stadsbiblioteket och skolbibliotekssamordnaren i 
kommunen. Samordnaren informerade oss om vilka skolor som var aktuella utifrån våra krav 
och vi kontaktade därefter respektive skolas rektor. Anledningen till att vi kontaktade rektorn 
istället för att direkt fråga skolbibliotekarier och pedagoger var att vi ansåg det viktigt att få 
undersökningen sanktionerad från ledningen på skolan samt eventuellt få tillåtelse att 
genomföra intervjuerna under arbetstid. Vi presenterade oss och gav en kortfattad beskrivning 
av vårt problemområde, vilket intresserade dem. Samtliga rektorer var tillmötesgående och 
bokade intervjutider åt oss med skolbibliotekarien och en pedagog på skolan. 
Bokningsförfarandet gick betydligt fortare och enklare än vi hade förväntat oss eftersom 
flertalet undersökningar vi har tagit del av beskriver problematiken kring kontakttagandet 
framför allt med pedagoger. Kort efter samtalet med rektorn skickade vi ett mail där vi 
tackade för hjälpen. Vi översände också en kortfattad information om vad intervjun skulle 
handla om samt en förfrågan om rektorn kunde vidarebefordra informationen till berörda 
personer. Samtidigt bekräftade vi också de bokade intervjutiderna med respektive person.  
 
Innan kontakttagandet förde vi en diskussion om hur vårt förfaringssätt vid bokningarna 
påverkar urvalet. Vi fann dock att den initiala kontakten med rektorn var den bästa metoden, 
vilket styrks av Repstad (1999, s. 67) som menar att man av ledningen behöver få tillstånd att 
undersöka verksamheten. Dessutom fick vi genom rektorn hjälp med att finna tänkbara 
informanter. Ett problem med detta förfaringssätt kan vara att rektorn väljer ut de personer 
som är mest engagerade i området och har samma åsikter som han/hon har. Rektorn kan på 
detta sätt styra urvalet medvetet eller omedvetet. Trots medvetenhet om denna problematik 
valde vi ändå detta tillvägagångssätt då vi trodde att det skulle spara oss mycket arbete och 
tid. Alternativet hade varit att vi efter godkännande från rektorn själva skulle kontaktat 
skolbibliotekarier och pedagoger. Detta hade förmodligen inneburit mycket mer arbete för 
oss, då framför allt pedagoger kan vara svåra att få tag på. Vi tror dock inte att det 
förfaringssätt vi har valt har påverkat undersökningen nämnvärt. Ytterligare en aspekt av 
kontakttagandet som vi diskuterade är konsekvenserna av att vi inte hade personlig kontakt 
med informanterna innan intervjutillfället. Samtliga blev dock uppbokade på samma sätt och 
fick information genom sin chef. Anledningen till att vi skickade information om intervjuns 
innehåll var att alla skulle få möjlighet att förebereda sig inför intervjun. Vi förmodar att det 
kan innebära att vi fick mer genomtänkta svar, men samtidigt kan det medföra en 
snedvridning av resultatet då vi inte fick kännedom om informanternas spontana reaktioner 
och omedelbara åsikter. Vi tror emellertid att detta förfaringssätt gynnar vårt resultat då vi 
utifrån tidigare forskning har fått uppfattningen att det inte talas om barns läsning och 
förståelse av facktexter i någon större utsträckning. Om informanterna kommer oförberedda 
till intervjun och inte har reflekterat över problemet kan de få svårigheter med att besvara 
frågorna. Trots att vi översände information vet vi inte vad rektorerna vidarebefordrade, hur 
den presenterades eller info rmantens reaktion. Detta innebär att vi ändå måste vara medvetna 
om att intervjuerna genomfördes utifrån olika förutsättningar och att informanterna kom olika 
förberedda.  
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5.3 Intervjuguide 
Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att vara flexibla och att de utgår från en intervjuguide, 
en noggrann planering av vilka teman som ska beröras. Under varje tema formuleras ofta mer 
konkreta frågor som inte behöver besvaras i ”rätt ordning”, det väsentliga är att alla 
temaområden berörs. Intervjumallen kan också justeras under undersökningens gång, vilket 
kan medföra att intervjuerna blir olika, men samtidigt blir de mer uttömmande än om 
färdigformulerade frågor hade använts (Repstad 1999, s. 64). Ytterligare en fördel med 
intervjuers flexibilitet är att de ger möjlighet till direkt feedback, vilket i sin tur minskar 
riskerna för att frågorna tolkas på ett oönskat sätt. Då eventuella oklarheter kan redas ut 
omgående genom att frågorna ändras, förklaras och utvecklas under samtalets gång, eftersom 
olika personer uppfattar samma fråga på olika sätt, undviks många tolkningsproblem.  
 
Vi konstruerade intervjuguiden utifrån uppsatsens frågeställning och tillhörande delfrågor, 
vilka utgör uppsatsens övergripande teman. På så sätt skapades ett antal övergripande frågor, 
under vilka vi sedan utformade mer konkreta frågor. Dessa frågor behöver inte besvaras i ”rätt 
ordning” utan tanken var att intervjun skulle kretsa kring de övergripande frågorna och 
underfrågorna endast skulle fungera som en hjälp för att garantera heltäckande svar. De 
övergripande frågorna var: 
 

- Berätta om dig själv.  
- Hur ser du på läsning och lärande?  
- Vad innefattar begreppet facktexter för dig? 
- Hur ser du på facktexters betydelse för barn och ungdomars läsning? 
- Hur använder du facktexter i undervisningen/arbetet med eleverna?  
- Hur används skolbiblioteket i skolans undervisning?/Hur använder du skolbiblioteket i 

undervisningen? 
- Hur tänker du kring barns läsförmåga och framtid med tanke på resultaten i NU-03? 

Se Bilaga 1 och 2  
 
Vi har inte genomfört någon provintervju, då vi inte ansåg att det var nödvändigt. Eftersom en 
av oss har arbetat som pedagog en längre tid besitter vi redan kunskaper om pedagogers 
arbete. Vi bedömde även att då antalet skolbibliotekarier i den aktuella kommunen är 
begränsat kan det vara svårt att få till stånd en provintervju, dessutom var flera av dem redan 
aktuella som informanter i undersökningen. Vi stödjer oss även på Repstad (1999, s. 65) som 
menar att provintervjuerna inte fyller någon funktion utöver att intervjuguiden kan förbättras. 
Efter första intervjutillfället, vilket genomfördes tillfredsställande, gjorde vi bedömningen att 
intervjuguiden fungerade och inte behövde omarbetas.   
 
 
5.4 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes under en tidsperiod av tre veckor i februari 2005. De ägde rum på 
respektive informants arbetsplats, men i olika lokaler och tog mellan 40 minuter och en 
timme. De två första skolbibliotekarierna intervjuades på sportlovet, då skolan var tom på 
elever, vilket medförde en lugn och avstressande atmosfär. En intervju skedde i ett 
konferensrum och en i skolbiblioteket. Intervjun med den tredje bibliotekarien genomfördes 
under arbetstid på informantens kontor som är beläget i anslutning till skolbiblioteket. Det 
medförde att intervjun avbröts flera gånger, då bibliotekarien var tvungen att gå ut i 
biblioteket och informera om att hon var upptagen. Vi upplevde detta som ett störande 
moment och tror även att det påverkade bibliotekariens koncentration eftersom hon gav ett 
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splittrat intryck. Vi bestämde ändå att ta med intervjun i undersökningen då intervjuns 
innehåll var relevant för vår frågeställning.  
 
De två första intervjuerna med pedagogerna skedde på lektionsfri tid, men under skoltid med 
varsitt avbrott på grund av frågor från elever. Detta upplevde vi dock inte störande och tror 
inte att det påverkade intervjun nämnvärt då pedagogerna genast tog upp tråden i samtalet 
efter avbrottet. En intervju genomfördes i klassrummet och den andra i ett litet avskilt rum i 
anslutning till pedagogernas arbetsrum. Den tredje pedagogen intervjuades under lektionstid i 
ett enskilt rum i anslutning till klassrummet, där eleverna tittade på film. Vi var innan 
intervjun oroade för att detta skulle leda till flera avbrott och att pedagogen skulle vara 
mycket stressad, vilket inte var fallet. Intervjun genomfördes i lugn och ro, utan störande 
moment. Tidsaspekten är en viktig faktor när det gäller intervjuer. Eftersom två pedagoger 
skulle ha lektioner efter intervjuerna och en hade lektion under tiden kan tidspressen få 
konsekvenser för resultatet. Trots att vi var uppmärksammade på denna problematik kunde vi 
inte märka att pedagogerna kände sig stressade.  
 
Repstad (1999, s. 68) påpekar vikten av att värna om de forskningsetiska reglerna, 
information till informanten, konfidentialitet samt nyttjande av intervjuunderlag. Därför 
inledde vi samtliga intervjuer med att presentera oss och uppsatsens syfte, försäkra att 
uppgifterna informanterna lämnar behandlas konfidentiellt samt upplysa om att de uppgifter 
vi får endast ska användas i denna uppsats. Vi förtydligade också att vi endast är intresserade 
av informantens personliga åsikter och arbetssätt samt att svaren inte ska styras av skolans 
formella styrdokument eller skolledningens inställning i frågan. Därefter förklarade vi hur 
intervjun skulle gå till och intervjuguidens uppdelning i olika frågor. Under en av frågorna i 
intervjumallen fick informanten beskriva sin definition av facktext. Deras definitioner 
varierade, men för att alla intervjuer skulle ha samma utgångspunkt diskuterade vi 
tillsammans utifrån vår definition av facktext. Det underlättade arbetet med intervjuerna att ha 
en tydlig och avgränsad definition. Den sista frågan i intervjuguiden, hur informanterna tänker 
kring bars läsförmåga och framtid med tanke på resultaten i NU-03, föregicks av en kort 
presentation av den nationella utvärderingen av grundskolan, NU-03: s genomförande och 
resultat.  
 
Intervjuerna bandades för att underlätta analysarbetet. Många forskare och författare till 
metodböcker rekommenderar bandning av intervjuer då svaren måste dokumenteras noga och 
det är risk att viktig information går förlorad om enbart anteckningar tas. Det är också lättare 
för intervjuaren att koncentrera sig på informanten och att kunna ställa relevanta följdfrågor 
om man slipper att anteckna. Däremot förordar de att anteckningar ska tas parallellt med 
bandningen för att komplettera med sådant bandspelaren inte tar upp (Repstad 1999, s. 70-
72). Vi upplevde det därför mycket positivt att vara två vid intervjutillfället. Då kunde en av 
oss ha huvudansvaret för att alla frågor i intervjuguiden blev besvarade samt anteckna sådant 
som kan ha betydelse för analys och tolkning av intervjun, medan den andre kunde 
koncentrera sig på kommunikationen och ställa spontana följdfrågor.  
 
Efter intervjuerna transkriberades materialet av oss. För att säkerställa att intervjuerna 
behandlas konfidentiellt har personnamn fingerats, men för att ändå tydligt kunna se vilka 
skolbibliotekarier och pedagoger som har samma arbetsplats har de fått namn med samma 
initialbokstav. Detta gör det möjligt att jämföra inställningen till de frågor vi undersöker 
mellan dem. Transkriberingen har emellanåt upplevts problematisk eftersom det är svårt att 
återge ett samtal med alla dess nyanser, betoningar, upprepningar och pauser så att det blir 
lättförståligt att läsa och ger en heltäckande bild av samtalet. För läsbarhetens skull har vi 
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anpassat talspråk till skriftspråk genom att till exempel skriva några istället för nåra och de 
istället för dom. Vi har även förtydligat texten med att sätta ut skiljetecken.  
 
    
5.5 Analys och tolkning 
I inledningsskedet av uppsatsarbetet, vid formulering av frågeställning och delfrågor 
bestämde vi oss för att, om möjligt, strukturera hela uppsatsen kring ett antal teman för att 
underlätta läsning och återkoppling till syfte och frågeställning för läsaren. Utifrån våra fem 
delfrågor formulerade vi fem övergripande teman, vilka är; syn på läsning och läsutveckling, 
facktexter och dess betydelse för barns läsning, undervisning i läsförståelse av facktexter, 
skolbiblioteket i undervisningen samt försämrad läsförståelse av facktexter. Dessa teman 
utgjorde, som tidigare nämnts, grunden i vår intervjuguide. Vid inläsning av tidigare 
forskning användes temana, vilket underlättade arbetet med strukturering av materialet. Även 
analys och tolkning av vårt empiriska material utgår från temana. De teoretiska 
utgångspunkterna däremot presenteras i uppsatsen inte efter nämnda teman, men syftar till att 
belysa var och en av delfrågorna. Temana har vuxit fram under hela uppsatsarbetet och 
används som redskap för att analysera och tolka det empiriska materialet, varför flera av dem 
snarare är att betrakta som modeller än som teorier.  
 
Analysen av det insamlade materialet sker med hjälp av en hermeneutisk process, vilken 
enligt Repstad (1999, s. 103-104) handlar om att tolka och röra sig mellan helhet och delar. 
Den hermeneutiska processen kännetecknas, enligt Thomsson (2002, s. 42-43), av att 
förståelsen för ett fenomen utvecklas i en ständig rörelse mellan helhet och delar där tidigare 
kunskaper och ny information påverkar tolkningen. Denna tolkning påbörjade vi redan under 
intervjufasen för att sedan fortsätta genom hela uppsatsarbetet. När det empiriska materialet 
var insamlat strävade vi till en början efter att få en helhetsbild, vilket vi erhöll genom att 
lyssna på och läsa igenom utskrifterna av intervjuerna. På så sätt fick vi en annan upplevelse 
än under själva genomförandet av intervjun där vi var aktiva samtalspartners. Nästa steg i den 
hermeneutiska processen är att utgå från ett antal i förväg formulerade teman och gå tillbaka 
till enskilda utsagor från intervjuerna för att försöka hitta uttalanden som belyser dessa teman 
(Repstad 1999 s. 103-104). Detta förfaringssätt var mycket lämpligt för oss, då vi sedan 
tidigare hade formulerat fem övergripande teman, vilka vi avsåg att utgå från i analysen. 
Eftersom intervjuguiden var konstruerad utifrån dessa teman fanns redan från början en viss 
struktur i intervjumaterialet. Men för att tydliggöra och ordna materialet efter temana 
färgmarkerades de utskrivna intervjuerna och svaren sorterades därefter i temana med 
underrubriker, vilket Repstad (ibid., s. 94) menar är analysfasen. Arbetet fungerade bra, men 
vi upptäckte snart att ett och samma svar kunde härledas till olika teman och fick därmed 
markeras med olika färger. Analysarbetet presenterar vi i resultatredovisningen där en stor 
mängd citat används för att belysa nämnda teman. I efterföljande kapitel, Tolkning och 
diskussion, som får ses som den avslutande delen i vår hermeneutiska process, värderas och 
tolkas materialet i förhållande till frågeställningen och delfrågorna, tidigare forskning samt 
teoretiska utgångspunkter. Resultaten sätts då in i ett större sammanhang och återgår till en 
helhet.   
  
 
5.6 Forskningseffekt  
En styrka vid uppsatsarbetet är att vi är två personer med olika bakgrund och därtill skilda 
erfarenheter och kunskaper. På så sätt tror vi att de faror och nackdelar som finns i samband 
med förförståelse till stor utsträckning undviks. Eftersom en av oss har arbetat som pedagog 
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ökar vikten av medvetenhet om forskningseffekten kring problematiken med att forska inom 
sitt eget verksamhetsfält. Det kräver enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang 
(1997, s. 152) att man som forskare är klar över dels sin roll som ämnesrepresentant och dels 
som forskare. Fördelen med en nära relation till forskningsområdet är att man genom sina 
förhandskunskaper om miljön på ett bättre sätt kan förstå vad som sker och på så sätt undviks 
felaktiga slutsatser (Repstad 1999, s. 27-28). Förförståelsen innebär att man vid intervjuerna 
talar samma språk, vilket kan underlätta för informanten samt minimera risken för rena 
misstolkningar. Men samma förförståelse kan, enligt Repstad, också medföra att distansen till 
materialet brister, att man fokuserar på det man känner igen och undervärderar annat. 
Möjligen kan det också vara tvärtom , att det okända uppförstoras och det kända istället 
förminskas. En annan fara med kännedom om forskningsområdet är att forskaren kan bli 
subjektiv i sina bedömningar och lägger in för mycket egna värderingar i analysen (Holme 
och Solvang 1997, s. 151). Genom medvetenhet om denna problematik har vi under hela 
uppsatsarbetet varit uppmärksamma på nämnda forskningseffekt och därmed kunnat hantera 
den genom en öppen dialog, där vi har utnyttjat våra olika kompetenser. 
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6 Resultatredovisning 
Detta kapitel inleds med en presentation av informanterna och de skolor de arbetar på. 
Intervjuunderlaget behandlas konfidentiellt och därför har informanterna givits fingerade 
namn. För att underlätta läsningen och ge möjlighet att jämföra svaren från de som arbetar på 
samma skola har de givits samma initialbokstav. Vid A-skolan arbetar skolbibliotekarien 
Alice och pedagogen Alma, vid B-skolan skolbibliotekarien Beatrice och pedagogen Bodil 
och vid C-skolan skolbibliotekarien Cecilia och pedagogen Carola. Därefter beskrivs 
resultaten från intervjuerna utifrån fem områden, vilka överensstämmer med de områden som 
användes i kapitlet Tidigare forskning och litteraturgenomgång: syn på läsning och 
läsutveckling, facktexter och dess betydelse för barns läsning, undervisning i läsförståelse av 
facktexter, skolbiblioteket i undervisningen samt försämrad läsförståelse av facktexter. 
Huvudrubrikerna har delats in i underrubriker som beskriver några olika aspekter som 
framgår i intervjumaterialet. I de frågor där det framträder en skillnad mellan 
skolbibliotekariernas och pedagogernas svar redovisas de separat för att tydliggöra hur de 
olika yrkesrollerna och deras arbetsuppgifter står i förhållande till frågan. 
Resultatredovisningen kan ses som en inledande analys då likheter och skillnader som 
framkommit i intervjuerna beskrivs. Kapitlet innehåller en stor mängd citat, vilka används för 
att belysa olika ståndpunkter och för att analysen av intervjuerna ska bli så tydlig som möjligt.   
 
 
6.1 Presentation av informanterna och deras arbetsplatser 
A-skolan 
A-skolan har cirka 700 elever i år 4-9. Skolan byggdes nyligen om och de nya lokalerna är 
anpassade till ett flexibelt arbetssätt där skolbiblioteket är centralt placerat och öppet alla 
skoldagar. Skolbiblioteket är utrustat med såväl skönlitteratur och facklitteratur som 
uppslagsböcker, tidskrifter och dagstidningar samt tillhandahåller datorer för 
informationssökning. Biblioteket har två anställda skolbibliotekarier.  
 
Skolbibliotekarien Alice tog examen i biblioteks- och informationsvetenskap år 2000 och har 
arbetat på A-skolans bibliotek i snart ett år. Alice tjänstgör där tre dagar i veckan, den övriga 
arbetstiden är förlagd på två olika filialbibliotek. Hon har ingen tidigare yrkeserfarenhet.  
 
Pedagogen Alma har arbetar på A-skolan sedan 1966 och tog folkskollärarexamen året innan. 
I nuvarande tjänst undervisar hon år 6 och har alla ämnen förutom idrott, musik, hemkunskap 
och slöjd. Under sina verksamma år har hon också läst några fristående kurser i bland annat 
svenska och processkrivning och utrycker, ett med tiden, ökat intresse för svenska.  
 
B-skolan 
B-skolan har cirka 300 elever från förskoleklass till år 6. Skolan är nybyggd och integrerad 
med förskola, fritidsgård, äldreomsorg med serviceboende och gruppboende, restaurang samt 
idrottshall. Skolbiblioteket är centralt beläget och har öppet alla skoldagar, där en 
halvtidsanställd skolbibliotekarie och en assistent tjänstgör. Skolbiblioteket tillhandahåller 
skönlitteratur, facklitteratur, tidskrifter, dagstidningar, Cd-skivor och videofilmer samt datorer 
för informationssökning.  
 
Skolbibliotekarien Beatrice tog sin examen år 1986 och har sedan dess arbetat som 
bibliotekarie på en filial. Skolbibliotekarietjänsten har hon haft i tre år, där hon nu tjänstgör på 
förmiddagarna och på filialen på eftermiddagarna. Innan biblioteksstudierna läste Beatrice 
konsthistoria och etnologi samt arbetade på kontor.  
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Pedagogen Bodil har ingen ren grundskollärarutbildning utan en yrkeslärarexamen på 
gymnasienivå, vilken hon senare har kompletterat med fristående kurser i bland annat 
pedagogik och andra kurser inom lärarprogrammet. Denna samlade kompetens gör att hon 
anses behörig som grundskollärare och har arbetat på B-skolan i fem år. Hon är nu klasslärare 
för år 6.  
 
C-skolan 
C-skolan har cirka 500 barn från förskoleklass till år 6. Skolbyggnaden är en traditionell skola 
med lång korridor och klassrum i rad. Skolbiblioteket är beläget i källaren och har en 
halvtidsanställd skolbibliotekarie. I biblioteket finns skönlitteratur, facklitteratur, 
uppslagsböcker och tidskrifter samt en dator för informationssökning.  
 
Skolbibliotekarien Cecilia utbildade sig under fyra år till bibliotekarie i sitt hemland och 
arbetade sedan på ett universitetsbibliotek i åtta år innan hon kom till Sverige. I Sverige fick 
hon praktik på ett länsbibliotek och sökte därefter till Bibliotekshögskolan. Cecilia är, så här i 
efterhand, nöjd med att ha fått läsa två år på högskolan i Sverige eftersom det gav henne 
möjlighet att lära känna det svenska systemet samt utveckla det svenska språket. På C-skolans 
bibliotek har hon arbetat halvtid sedan 1995 och innehar även en halvtidstjänst som 
flyktingbibliotekarie på en filial.  
 
Pedagogen Carola har arbetat som lärare i tio år med inriktning på år 1-7 och 
matematik/naturkunskap. På C-skolan har hon varit sedan hösten 2004 och arbetar som 
klasslärare för år 4. Hennes tidigare yrkeserfarenheter består i ströjobb som sommarjobb, 
bland annat på museum med inriktning på natur och teknik.  
 
 
6.2 Syn på läsning och läsutveckling 
Detta tema redogör för hur skolbibliotekarier och pedagoger ser på läsning och läsutveckling, 
vilka läsmetoder som tillämpas och förändring över tid. Därmed görs ingen distinktion mellan 
skönlitteratur och facktext utan temat behandlar läsning generellt.  
 
6.2.1 Läsning och läsutveckling  
Genomgående visar både skolbibliotekarierna och pedagogerna ett stort engagemang för 
läsning och språkutveckling och tycker att det är viktigt att läsa mycket för att utveckla sin 
läsning och erhålla god läsförmåga. Flera av dem anser att läsförmåga är en grundläggande 
färdighet för att kunna tillgodose sig kunskaper i skolan och klara sig i samhället. I följande 
citat beskriver pedagogen Bodil den gängse uppfattningen om läsningens betydelse. 
 

Bodil: Jag tycker ju att läsningen är det viktigaste och det gäller ju väldigt 
mycket, det är ju grunden för allting. Så har man inte språket, har man inte 
ordförrådet då har man ju svårt att klara sig, både som barn och vuxen tror 
jag idag. Allting bygger ju på läsande och skrivande för att klara sig i 
samhället.  

 
Skolbibliotekarien Alice visar på ytterligare dimensioner, utöver kunskapsinhämtning och 
samhällsanpassning, av läsningen och språkets betydelse. Det är även viktigt för ett 
välbefinnande på det personliga planet.    
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Alice: Jag har arbetat mycket med språkutveckling så jag tycker att läsningen 
är ju det grundläggande som man måste, eller läsförmåga för att kunna 
tillgodose sig kunskaper sen och det är det som är grunden. Du måste ha 
språket för att kunna utveckla allt annat, för att kunna ge namn på sina egna 
känslor och det som man vill eller känner inuti och för att se runtomkring och 
se på världen. Så språket är det första man måste tillägna sig.  

 
För pedagogen Carola, som har arbetat inom skolan i tio år, har insikten om läsningens 
betydelse ökat. Som pedagog med inriktning mot ämnena matematik och naturkunskap ansåg 
hon att dessa var viktigast, men har nu insett att eleverna inte kan nå färdigheter i de ämnena 
utan god läsförmåga. Två av bibliotekarierna påpekade att intresset för läsning måste 
grundläggas tidigt, redan innan skolstart för att underlätta inlärning och förebygga läs- och 
skrivsvårigheter. Det kan ske genom stor tillgång till böcker och genom att föräldrarna läser 
tillsammans med sina barn samt att de genom handling visar att det är viktigt med läsning. 
Skolbibliotekarien Alice pekar med följande citat på att språket är det första man måste 
tillägna sig.  
 

Alice: Och det är ju viktigt att man växer upp i en språkstimulerande miljö, 
det är jätteviktigt och ha massor med böcker och folk som pratar med en när 
man är liten. Sen när man börjar skolan så kommer man att tillägna sig det 
här och knäcka koden och börja läsa och det går fortare om man har växt upp 
med mycket språk och mycket böcker runtom, så det är ju jätteviktigt. Och 
sen när man börjar skolan så om man har god läsförmåga så blir det lättare att 
börja med lärande och att tillägna sig kunskap. 

 
I intervjuerna framkom flera faktorer som är av betydelse för att väcka elevers läslust och 
utveckla deras läsförmåga och förståelse av texter. Detta tema inleddes med vikten av att läsa 
mycket, som är en av faktorerna. Andra faktorer som nämns är lusten och viljan att läsa och 
lära sig samt ett intresse för ämnet, vilket skapar motivation. Bibliotekarien Cecilia nämner att 
det förändrade undervisningssättet, så kallad forskning, där barnen själva ska ta initiativ, välja 
ämne och ta reda på saker och ting kan leda till ökad motivation och intresse. I detta 
sammanhang anser hon att det är viktigt att någon vuxen väcker intresset och vägleder 
eleverna, men att de själva får bestämma så att de blir mer aktiva och känner sig delaktiga i 
undervisningen. Även pedagogen Carola talar om vikten av att arbeta utifrån barnens intresse.  
 

Carola: Ja att lära sig, då handlar det om att…för att kunna ta till sig då 
måste man ha ett intresse. Man måste ha en lust att vilja lära sig. Man måste 
ha väckt ett intresse och oftast behöver barnet någon sorts förförståelse för 
det man går in på och jobbar med. Så man kan inte börja läsa om man inte 
har haft någonting innan. […] Man måste hitta barnets intresse och jobba 
utifrån, spinna utifrån det. 

 
På frågan om vad som är viktigt för elever att lära sig när det gäller läsning svarar samtliga 
informanter att förståelsen av texternas innebörd och sammanhang är det viktiga. Flera 
påpekar även vikten av att genom läsning bygga upp ordförrådet och öka ordförståelsen. 
Dessa tankar illustreras av följande citat av bibliotekarierna Alice och Beatrice samt 
pedagogen Bodil.  
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Alice: Ja, i första hand eller i början är det just det här att ha flyt i att läsa, 
men sen är det viktigt att förstå, att förstå det man läser, att man förstår orden 
och att man, genom att läsa så bygger man ju upp ordförrådet också. Men 
man måste ju kunna förstå texten, det man har läst, för det är ju det sista som 
man vill uppnå med att lära sig läsa, att förstå det man läser, att förstå 
texterna och innebörden. Det är jätte viktigt och det kommer ju efter ett tag. I 
början är det ju koden som är viktig, att kunna se det där lilla ordet där, och 
sen är det att förstå hela sammanhanget, texten.  
 
--- 
 
Beatrice: Ja, det är ju viktigt att de läser texter och att de förstår texten. Och 
sen att de, ja…det är väl egentligen det som är kärnpunkten och det är ju 
också upplevelsen. 
 
--- 
 
Bodil: Jag tror att det viktiga för dem är att få bokens språk också. Därför att 
de får så mycket datorns språk och det är korthugget och det är mycket mail 
och de går in på Lunarstorm och det är mycket avhuggna saker så att säga. Så 
jag vill gärna att de ska läsa, ja välskrivna böcker. […] Men all läsning är ju 
bra, men ändå att man får många nya ord, det tycker jag är viktigt, så att man 
kan använda språket sedan också. Och att förstå vad man läser det är ju det 
viktigaste, absolut viktigaste. För klarar man inte en svår bok då är det bättre 
att man läser en enkel eller läser en seriesida, så att man fattar det man läser. 

 
Pedagogen Alma beskriver också vad som krävs av eleverna för att bli goda läsare och menar 
att psykiskt fordras uthållighet och tålamod. Då många barn har splittrade hemsituationer och 
dagligen sitter inaktiva framför Tv: n har de svårt att koncentrera sig längre stunder på 
läsning. Alma försöker därför skapa ett lugn i klassrummet, hon tror att eleverna behöver det. 
Hon önskar också att de ska utvecklas som läsare och inte stanna vid en viss typ av litteratur, 
vilket hon försöker uppnå genom att diskutera kring hur man läser med eleverna. Även 
pedagogen Carola talar om vikten av att lära sig olika lässtrategier, vilka utvecklas genom 
skolåren.  
  

Carola: Man måste kunna sovra. Man måste kunna läsa igenom, alltså se 
igenom en text. Man måste vara rätt snabb läsare för att orka, det finns så 
mycket text, så mycket bilder. Man måste på något vis, ja om man bläddrar i 
en tidning, kunna hitta artiklar eller det man själv vill läsa för man kan inte 
läsa allt utan man måste hitta ett söksystem i sin läsning. Det tror jag är det 
viktigaste att lära sig. Men det är ju inte där man börjar, men det är ju dit vi 
vill.  

 
Flera av informanterna menar att de har sett en förändring i det läspedagogiska arbetet där 
läsningen idag anses viktigare och har fått sin egen plats i undervisningen. Följande citat av 
skolbib liotekarien Beatrice och pedagogen Alma får belysa utvecklingen.  
 

Beatrice: Och man har väl insett också hur viktigt det är med läsning. Just 
för skolarbetet i övrigt också. Det pratas väl mer om det än vad det gjordes 
förr. Det är klart att bokprat och så där det hade vi tidigare också, nej det var 
nog inte så mycket förr.  
 
Intervjuaren: Så läsningen har fått högre status?  
 
Beatrice: Ja, det tycker jag man kan säga. Man är mer medveten nu att det 
spelar stor roll än vad man gjorde i skolan tidigare. Det tycker jag nog. 
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--- 
 
Alma: Men sedan har det blivit mer och mer det här att man har sin bänkbok, 
ett tag var det så att den tog man till när det blev tid över. Men från det har 
det utvecklats till att det mer har sin egen plats. Ja, man ska läsa, det är lika 
viktigt som allt annat. 

 
Skolbibliotekarien Cecilia och pedagogen Alma menar också att användningen av 
skönlitteratur i undervisningen har ökat samt att medvetenheten om att förmedla lättlästa 
böcker till eleverna har blivit större.   
 
6.2.2 Läsmetoder  
På frågan om hur informanterna ser på och arbetar med läsning generellt, trycker samtliga på 
vikten av att läsa mycket, både tystläsning och högläsning och alla skolorna har obligatoriska 
läsestunder för tystläsning flera gånger i veckan. Vi kan i empirin se en klar skillnad mellan 
yrkesrollerna när det gäller arbetet med läsning. Skolbibliotekarierna har främst en 
läsfrämjande roll med boksamtal och boktips, vilka sker med enskilda elever vid besök i 
biblioteket och är en naturlig del i det dagliga referensarbetet. De kan också, på pedagogernas 
begäran, ha bokprat för en hel klass. Skolbibliotekarien Cecilia beskriver hur hon inför ett 
författarbesök försökte väcka intresse genom att berätta om böckerna samt hur hon plockar 
ihop boklådor med passande svårighetsgrad som eleverna kan arbeta med i sitt klassrum. 
Pedagogerna däremot kan tydligt beskriva sitt tillvägagångssätt för att arbeta med elevernas 
läsning. Alma, med lång yrkeserfarenhet som pedagog, har med åren utvecklat en egen plan 
för att motverka lässvårigheter.  
 

Alma: Och därför så, för min del, då brukar jag försöka ägna oss åt väldigt, 
väldigt mycket läsande. Åtminstone den första terminen i fyran, extremt 
mycket. Jag följer inte det minsta kursplanen. För jag vet att om man gör det 
har man igen det sedan. […] Ja, jag har kommit fram till det där att om man 
lägger ner jättemycket arbete på läsande så har eleverna igen det sedan och 
även jag då, den situationen jag är i, och jag läser mycket för dem och pratar 
mycket.  

 
I C-skolan har man mindre läsgrupper där pedagogen Carola har en grupp med åtta elever 
som läser en bok både hemma och i skolan varefter de diskuterar innehållet. De pratar till 
exempel om känslor, hur eleverna skulle ha agerat och tar på så sätt till sig och upplever 
boken. Att just diskutera innehållet kring det lästa trycker samtliga pedagoger på. I samband 
med högläsning samtalar man om både innehåll, ord och begrepp. Alma beskriver hur hon har 
kopplat läsning väldigt mycket till skrivning där eleverna ska läsa i sin bänkbok en viss tid för 
att sedan skriva någonting i anknytning till det lästa, vilket kan ses som ett sätt att träna 
elevernas läsförståelse. Pedagogerna har också bokprat i klasserna och det förekommer även 
att eleverna har bokprat för varandra. Pedagogen Bodil menar att hon vill ge dem upplevelsen 
av att läsa böcker, att de ska tycka att det är roligt och försöker därför att tipsa dem om bra 
böcker.  
 
När det gäller elevernas val av litteratur framgår det hos bibliotekarierna ett visst 
kvalitetstänkande samt ansvar för att eleverna ska utvecklas i sin läsning och gå vidare från så 
kallad kiosklitteratur trots att de uttrycker att eleverna får läsa vad de vill bara de läser. 
Skolbibliotekarien Cecilia pekar på att tillgängligheten är viktig och att eleverna då erbjuds ett 
rikt material. Pedagogen Carola menar att även nivån på litteraturen är av betydelse för att 
eleverna ska få självförtroende i sin läsning och på så sätt våga gå vidare i sina litteraturval.  
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Intervjuare: Har det någon betydelse vilken nivå litteraturen är på? 
 
Carola: Ja absolut. Det är viktigt, det är viktigt att den inte är för svår. Hellre 
lite lätt än lite svår, alltså man ska ju, där handlar det återigen om att bygga 
självförtroende, att man känner att man kan, att man förstår, för även om du 
kan läsa texten är det inte säkert att du förstår innebörden. Så att texten bör 
vara relativt lätt tills man känner att man har fått ett sug så man vågar prova 
de svårare. 

 
I detta inledande tema har vi skapat en bild av skolbibliotekariernas och pedagogernas syn på 
barns läsning och gett en inblick i skolornas arbetsmetoder med läsning. Vi har i temat 
medvetet behandlat all läsning för att i nästa tema ringa in vårt fokus för uppsatsen, 
facktexters betydelse för barns läsning.  
 
 
6.3 Facktexter och dess betydelse för barns läsning 
Den dominerande uppfattningen bland såväl skolbibliotekarierna som pedagogerna är att 
facktexter förknippas med kunskapsinhämtning och skönlitteratur med förströelseläsning. Det 
framkommer i följande tema som behandlar informanternas tankar kring definition av 
facktexter, facktexter som inkörsport samt skillnaden mellan skön- och facklitteratur vid 
referensarbete och i undervisningen.  
 
6.3.1 Informanternas definition av facktext  
Under intervjutillfällena samtalade vi kring informanternas definition av facktexter, vilket till 
viss del speglar deras syn på dessa texter. Termen facktexter används sällan av informanterna, 
utan de talar istället om faktatexter och faktaböcker. Ur informanternas definitioner av 
facktexter framgår fyra aspekter, vilka är dokumenttyp, innehållsmässigt, språkligt samt 
användningsområden. När det gäller dokumenttyp nämner de faktaböcker, tidningar och 
tidskrifter, uppslagsböcker, handböcker, kartböcker, ordlistor, tabeller och Internet. Flera 
innefattar även läroböcker i begreppet facktexter, vilket vi har uteslutit i vår definition. 
Avseende innehållet talar de om böcker med mycket fakta till exempel om djur, natur, kungar 
och drottningar. Följande citat av skolbibliotekarien Beatrice sammanfattar informanternas 
uppfattningar av facktexters innehåll.  
 

Beatrice: Ja, jag brukar säga att faktaböckerna är de som handlar om 
verkligheten så som det är, till motsats till skönlitteraturen som är påhittade 
saker. En faktatext beskriver ju något som antingen någon företeelse eller 
djur och natur och så vidare. Eller förhållanden. 

 
Majoriteten av informanterna gjorde en klar distinktion mellan skön- och facklitteratur, men 
två av pedagogerna påpekar att gränsen är flytande och att historisk skönlitteratur kan tolkas 
som facklitteratur.  
 
Pedagogen Bodil och skolbibliotekarien Cecilia anger språkformen vid definition av 
facktexter och menar att det kan vara alltifrån en enkel text till en väldigt avancerad. Cecilia 
redogör utförligt för hur facktexters språkform skiljer sig från skönlitteratur och hur de därför 
kan användas för språkutveckling.  
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Cecilia: Ja det finns ju ingen speciell definition när det gäller fakta och 
facktexter. Det enda gemensamma är att det är ett speciellt språkområde. 
Språkformen skiljer sig från skönlitteratur. Och det här med den 
komplicerade sakligheten i texterna som är… det krävs ett speciellt ordförråd 
och det krävs ett speciellt språk när det gäller fakta. […] De ska vara 
barnvänliga och språknivån ska vara anpassad till barnet. Och locka till mer 
läsning. Detta använder jag för, faktaböcker kan vara till hjälp för 
språkutveckling. Är man intresserad av dinosaurier till exempel, då vill man 
gärna veta mer. Finns det bra böcker om det, finns det bra bilder, så sitter 
man och läser. Då lär man sig på köpet många nya ord samtidigt som man får 
lite fakta så och information.  

 
Informanterna är överens om att facktexters användningsområde främst är 
kunskapsinhämtning och texterna används när eleverna ska ta reda på någonting. Dock menar 
flera att facktexter kan läsas för nöjes skull om eleverna är intresserade av ämnet. För att 
undvika missförstånd under intervjuerna presenterade vi vår definition, vilken vi sedan utgick 
ifrån. 
 
Ytterligare ett sätt som visar våra informanters förhållningssätt till facktexter är om och i 
vilken omfattning de själva läser genren. Samtliga uppger att de inte läser facktexter i samma 
utsträckning som skönlitteratur, utan den läsningen är främst förknippad med arbetet. 
Skolbibliotekarierna läser recensioner i samband med inköp samt tittar igenom det inköpta, 
medan pedagogerna skummar igenom böckerna inför ett temaarbete för att bilda sig en 
uppfattning om innehållet som eleverna ska möta.  
 
6.3.2 Facktexter som inkörsport 
Skolbibliotekarien Cecilia tar under intervjun, på eget initiativ, upp hur barn lockas och 
fascineras av faktaböckerna och deras bilder. Vid besök i biblioteket sitter eleverna, speciellt 
pojkarna, gärna runt ett bord för att tillsammans titta i och läsa faktaböcker och då främst 
Guinness rekordbok. Cecilia berättar: 
 

Cecilia: De bläddrar i tidningar, tittar i Guinness rekordbok och skrattar och 
har roligt tillsammans. Många gånger sitter de runt bordet och tittar i 
faktaböcker och har det jätteroligt tillsammans och det är imponerande med 
vissa fakta och de säger högt: Å titta här, här står det om dinosaurier om det 
och det, så läser de högt för varandra.  

 
Även pedagogen Carola nämner härliga stora faktaböcker som eleverna läser och fängslas av 
på biblioteket. Informanterna menar också att facktexter kan vara en inkörsport till ytterligare 
läsning, framför allt för lässvaga barn med specifika intressen, vilket följande citat av 
skolbibliotekarien Beatrice och pedagogen Bodil får illustrera.  
 

Beatrice: …om de inte är så intresserade av att läsa kan det vara en 
inkörsport att läsa fack, om det är något speciellt som de är intresserade av 
tycker jag. Det finns ju rätt mycket facklitteratur som är lagd på den nivån att 
de ska kunna läsa, lätt att förstå. Det finns ju många lite enklare facklitteratur 
och då kan man ju använda det som inkörsport tycker jag. 
 
--- 
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Bodil: Nu känner ju jag mina barn [elever] så himla bra, så jag vet ju, jag har 
en del som läser alltså, som kan läsa hur mycket som helst och en del som 
inte läser så mycket. Men nu har jag däremot väldigt mycket fotbollskillar 
och då har jag hittat en del fackböcker om, ja det kan ju vara kända 
fotbollsspelare eller hur man spelar, liksom taktik och lite så där och då 
rekommenderar jag sådana böcker. Ett tag hade jag en kille som var jätte 
bilintresserad så då försökte jag hitta bilböcker. Så det försöker jag nog göra. 

 
En fara med att låta elever läsa mycket facklitteratur kan, enligt skolbibliotekarien Alice och 
pedagogen Carola, vara att de bara tittar på bilderna, vilket leder till att det inte blir ett läsande 
utan ett tittande. Det är i och för sig en upplevelse, men Carola menar att hon är ute efter att 
eleverna ska läsa mycket.  
 
6.3.3 Skillnader mellan skön- och facklitteratur 
På frågan om skolbibliotekarierna gör någon åtskillnad mellan skön- och facklitteratur i 
referensarbetet med eleverna svarar samtliga att de inte gör det, men under samtalets gång 
framkommer ändå att en viss distinktion görs. De menar också i ett första skede att det inte 
spelar någon roll vad barnen läser, bara de läser, men samtidigt uttrycks åsikter som visar att 
eleverna bör läsa skönlitteratur för att förbättra sin läsförmåga. Följande dialog med 
skolbibliotekarien Alice visar på problematiken kring vilken sorts litteratur man som 
bibliotekarie rekommenderar.  
 

Intervjuare: När nu eleverna kommer till biblioteket rekommenderar du 
facklitteratur också? 
 
Alice: Det händer inte så ofta, det kan jag säga, det gör man inte. För man är 
på något sätt, jag vet inte, ser det här att försöka öka det här med läsning och 
lässtimulans. Man måste vara medveten om att det här med skönlitteratur är 
så viktigt för oss bibliotekarier och få en bok att rekommendera så man, jag 
tipsar inte så ofta om faktaböcker det gör jag inte.  
 
Intervjuare: Så du skiljer alltså på om du, på facklitteratur och skönlitteratur 
när du rekommenderar? 
 
Alice: Ja det gör jag faktiskt.  
 
Intervjuare: Tror du att det har någon betydelse för eleverna vad de läser 
då? 
 
Alice: Ja för att, nej det tror jag inte, det har det kanske inte. För oavsett vad 
man läser, om man läser en tidningstext eller faktabok eller någon roman så 
är det ju också läsning. Men just att man alltid rekommenderar en bok [en 
skönlitterär bok] det har jag inte tänkt på att man har.  
 
Intervjuare: Skulle det kunna vara några fördelar med att rekommendera 
facklitteratur, fackbok istället för en skönlitterär bok? 
 
Alice: Nej jag tror inte. Jag tycker att om man rekommenderar en vanlig 
roman som man kan läsa både på fritid och känna sig lite avkopplad och inte 
behöver liksom komma ihåg allt som man har läst, liksom låta tankarna gå 
fritt och fantasi och då finner man lite nöje i det här att läsa och då kanske det 
är lättare sedan när man ska läsa en faktabok för skolan. Då kanske det är 
lättare att ta faktaboken. När man läser en roman då är det en annan 
upplevelse, då har man det här, det har med lusten att göra också. Och så 
förstås när man läser en roman då ökar man ju också ordförråd och hur man 
säger, uppbyggnad av texten och grammatiken och allting så blir det lättare 
att läsa en faktabok sedan också, om man är en god läsare.  
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En avgörande faktor för vad skolbibliotekarierna rekommenderar är elevernas frågor, där 
skolans arbetsuppgifter i stor grad verkar styra, vilket följande citat av skolbibliotekarien 
Cecilia visar.     
 

Cecilia: Jag skiljer inte direkt, jo det är när de kommer och ska söka 
information, då är det faktaböcker som gäller. Ofta när de kommer och vill ha 
en bra bok att läsa, de vill ha en bänkbok till exempel, de ska läsa en bok och 
skriva en recension, då vet jag att det är skönlitteratur som gäller. Så det 
beror på vad de har för frågor. Men jag har både och till användning hela 
tiden. 

 
Cecilia avslutar samtalet med att skön- och facklitteratur inte utesluter varandra vid 
temaarbeten utan att båda kan användas, vilket även de andra bibliotekarierna påpekar.  
 
Pedagogerna Alma och Carola har, när det gäller tystläsning i klassrummet, krav på att 
eleverna ska läsa en skönlitterär bok, en kapitelbok med en kontinuerlig berättelse. Vid 
boktips rekommenderas i huvudsak skönlitteratur. Carola berättar dock att det finns ett enormt 
sug efter facklitteratur då eleverna vid veckobesöken på biblioteken nästan alltid lånar sådana 
böcker. Bodil däremot gör ingen åtskillnad mellan skön- och facklitteratur och eleverna får 
läsa vad de vill.  
 

Intervjuare: Så du gör ingen åtskillnad på om de läser skönlitteratur eller 
facklitteratur? 
 
Bodil: Nej, nej då. Jag har en kille som kom och frågade om han fick läsa det 
var nog en sådan här uppslagsbok som var lite kortare, ungefär som Vem är 
vem i litteraturen, ja du vet det står olika saker så här och ja visst det får han 
gärna göra. Och om olika länder är det en del som vill, geografi tycker de är 
kul då va. Och då är det någon som har läst om Kina då som skönlitteratur, 
det får de gärna göra.  
 
Intervjuare: Så du bryr dig inte om egentligen, det har ingen betydelse vad 
eleverna läser för böcker? 
 
Bodil: Nej, nej.  

 
Detta tema, som redogör för skolbibliotekariernas och pedagogernas syn på facktexters 
betydelse för barns läsning, ligger till grund för följande tema där materialet ger en bild av på 
vilket sätt facktexter används i arbetet med eleverna eller i undervisningen.  
 
 
6.4 Undervisning i läsförståelse av facktexter 
I detta tema har vi för avsikt att presentera hur skolan arbetar med facktexter och med  
läsförståelse av facktexter. Samtliga informanter menar att facktexter främst används vid 
temaarbeten. De finns framförallt i respektive klassrum eller i skolbiblioteket och 
bibliotekarierna nämner också möjligheten att fjärrlåna litteratur som de själva inte har, men 
behöver då bli informerade om kommande arbetsområden i förväg. Biblioteken har även 
möjlighet att ge elever och pedagoger kopior på artiklar och uppslagsverk. 
 
6.4.1 Arbetsmetoder med facktexter 
I intervjumaterialet framkommer stora skillnader mellan hur skolbibliotekarier och pedagoger 
arbetar med facktexter. Bibliotekariernas arbete handlar till stor del om att förmedla 
information till eleverna medan pedagogerna ska hjälpa dem att omvandla informationen till 
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kunskap. I undervisningen använder pedagogen Bodil facktexter dagligen och pedagogen 
Alma periodvis, vilket enligt henne själv innebär dagligen till några gånger i veckan. 
Pedagogen Carola berättar att hon inte använder facktexter varje dag i skolarbetet.  
 
Gemensamt för skolbibliotekarierna är att de har undervisning i, vad de kallar, 
bibliotekskunskap där eleverna dels får lära sig att hitta med hjälp av verktygen i biblioteket 
och dels en arbetsgång vid faktasökning. Arbetsgången inleds med att allmänna 
uppslagsböcker används för att ge en inblick i ämnet. För vidare sökning hänvisar 
bibliotekarierna till de olika ämnesavdelningarna med ämnesuppslagsböcker och facklitteratur 
samt tidskrifter och Internet. Bibliotekarien Beatrice uttrycker förvåning över att eleverna inte 
kan slå i lexikon, vilket därmed blir en betydande del i hennes bibliotekskunskap. Hon 
använder sig även av tidningar och tidskrifter när eleverna arbetar med aktuella händelser.  
 

Beatrice: Sedan har vi ju bibliotekskunskap också så att de får lära sig hitta i 
lexikon.  
 
Intervjuare: Hur går den till då?  
 
Beatrice: Ja, jag brukar gå igenom, för tydligen så är det inte någon vidare 
undervisning när det gäller sökning i lexikon på skolan och det förvånar mig 
för jag tycker att det är en naturlig grej om man jobbar på det sättet som de 
säger att de gör. Men jag tycker det är väldigt svårt det där med lexikon, just 
att veta vad de ska slå på och hur det fungerar med lexikon och så att det är 
indelat i alfabetisk ordning. De står där som frågetecken och tycker att det 
är… eller slår på förnamn. Ja, men sådana s aker som jag tycker är självklart, 
så det får man gå igenom då. Och sedan att man kan hitta böcker om vissa 
saker men inte alltid. Man kanske får utgå från lexikon. Det har ju så mycket 
att göra med vad det är för någonting, om det är gamla grejer eller nya som 
de ska hitta. […] Och jag brukar säga det att när det gäller nyare grejer, när 
det ska leta efter sportresultat och så där att de ska gå till tidskrifter och 
tidningar eftersom det är… eller aktuella händelser. 

 
Även pedagogerna Alma och Bodil nämner att de arbetar med uppslagsverk där de lär 
eleverna hur de slår i dem samt hur de kommer på lämpliga uppslagsord. Bodil beskriver 
elevernas svårigheterna så här: 
 

Bodil: Att de ska lära sig och söka i uppslagsböcker för det kom jag ju på att 
det är ju inte helt enkelt alltså att om de ska leta efter, säg ”Skottet i 
Sarajevo”, vad ska de titta efter. Och inte bara det utan när de har kommit på 
att de ska söka efter första världskriget så står det då på boken, på baksidan 
Frr till Kln någonting då och då fattar de inte vad detta är då. Så att det håller 
vi på och tränar på mycket nu för datasök det är de ju haja på för de jobbar ju 
så mycket med dator. Så därför så är jag lite ålderdomlig ibland att de får inte 
använda dator, som nu till exempel, utan de ska använda uppslagsböcker. 

 
Detta arbete ger resultat, vilket pedagogen Alma beskriver med att hennes nuvarande klass, 
som har tränat mycket på att söka i lexikon, har betydligt lättare att själva söka och finna än 
hennes förra klass. Alma berättar utförligt hur hon arbetar med facktexter i undervisningen, 
vilket går ut på att eleverna ska producera egna temahäften inom SO- och NO-ämnena. För 
det krävs att eleverna söker information ur andra böcker än läroböckerna, som faktaböcker 
och uppslagsverk. Eftersom Alma har lång yrkeserfarenhet kan hon se en klar förändring i hur 
man arbetar med facktexter i skolan. Förr använde man en lärobok och en övningsbok där 
man besvarade frågor, dessutom fanns en bredvidläsningsbok för gemensam högläsning i 
klassrummet.  
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6.4.2 Läsförståelse av facktexter 
I intervjuerna framkommer att skolbibliotekarierna anser att det är pedagogernas ansvar att 
arbeta med och ge eleverna verktyg för läsförståelse av facktexter, vilket innebär att de inte 
har eller kan berätta om några metoder för att utveckla detta. Det kan illustreras med följande 
citat av skolbibliotekarien Cecilia. 
 

Intervjuare: Jobbar du på något sätt med det läspedagogiskt, för att hjälpa 
barnen att ta sig an sådana texter? 
 
Cecilia: Ja, jag tycker att den delen har läraren mest, men jag försöker 
använda mig av fakta som är granskad, som är godkänd liksom och som 
passar barnen. Läraren frågar om vilka faktaböcker och barnen kan stå här 
och säga: var kan jag hitta detta. Och jag lär dem hur de kan hitta i böckerna, 
men sedan ska de själva läsa. Jag hinner inte med sådant. Och jag tycker, jag 
vet inte, det är mest pedagogiska bitar. 

 
Även skolbibliotekarien Alice påpekar att hon inte hjälper eleverna med att förstå innehållet i 
en text, men att hon försöker anpassa svårighetsgraden på texterna till eleverna så att de kan ta 
till sig innehållet. 
 
Pedagogerna har mer utvecklade strategier för hur eleverna ska kunna utveckla läsförståelsen 
av facktexter. I stort går de ut på att diskutera innehållet i texterna, vilket ger en ökad 
ordförståelse, förståelse för innehåll och uppbyggnad samt att lära sig tolka texten för att 
kunna skriva ned och redogöra för innehållet. Samtliga pedagoger trycker på vikten av att 
diskutera texternas innehåll i klassen, både innan inläsning för att ge ingångar, under arbetets 
gång och efter inläsning. Alma beskriver en tydlig arbetsgång, som stegras svårighetsmässigt i 
nivåer. Till en början läser klassen texten högt gemensamt och pratar om den, sedan byggs 
detta på med gemensamt antecknande om innehållet. Därefter går hon vidare med att eleverna 
får läsa för varandra i par eller grupp där de antecknar tillsammans, för att slutligen bli ett 
enskilt arbete med texten. I samband med antecknandet introducerar Alma tekniken mind-
map, vilken hon tycker fungerar bra i samband med facktexter. På så sätt får eleverna fram 
väsentligheterna och tvingas därefter skriva med egna ord. Även Bodil pekar på vikten av att 
eleverna använder egna ord, gör om faktatexterna, för att visa att de har förstått innehållet och 
inte bara skrivit av.  
 
Dessutom presenterar Alma emellanåt olika böcker med olika svårighetsgrad där hon försöker 
få eleverna att välja den lättaste boken först för att få en viss förförståelse. Vid den fortsatta 
läsningen stegras svårighetsgraden ända till ”faktabok/uppslagsverk för vuxna”, vilket hon 
menar att endast ett fåtal elever klarar av att läsa. Alma använder sig också av lexikon när 
någonting dyker upp som eleverna vill veta mer om och låter då någon elev, eller två som 
sitter tillsammans, slå upp det för att sedan läsa och berätta om det för klassen.     
 
Under intervjuerna upplevde vi att informanterna hade svårt att beskriva hur de går tillväga 
för att träna lästeknik och lässtrategier för facktexter. Alma beskriver dock en dialog med 
eleverna som visar på problematiken och menar att det inte finns någon universallösning utan 
att eleverna själva måste inse när de har förstått texten.  
 



 

-52- 

Intervjuare: Så ni pratar alltså även om lästeknik? 
 
Alma: Och dom frågar ofta, om man säger så här, nu har du i läxa det här. Så 
säger de, jag har läst igenom det nu. Ja, men kan du det? Ja, hur många 
gånger måste jag läsa då? Det kan inte jag säga. Det beror på hur du läser. 
Om du är en som kan koncentrera dig riktigt kan det räcka med en gång, men 
i allmänhet kan du behöva läsa flera gånger. Och splittrar man sig och är 
uppe och far och grejar så… så studieteknik kan man ju prata om då. 
 
Intervjuare: Och den hamnar då i regel i samband med facktexter? 
 
Alma: Ja, det gör den. 

 
Tidningar och tidskrifter används av samtliga pedagoger och i samband med de uppgifterna 
tränas lästeknik och på så sätt utvecklas läsförståelsen av facktexter. Både pedagogerna Bodil 
och Alma låter eleverna arbeta med tidningar regelbundet då de parvis eller i grupp får välja 
ut ett par artiklar som de sedan ska presentera för klassen. Först läser eleverna upp dem och 
motiverar valen för att därefter diskutera kring dem. Alma vill få eleverna medvetna om 
artiklarnas geografiska täckning och innehåll genom att de ska behandla någon 
världsomfattande händelse för att sedan snävas in mot artiklar med lokalinnehåll. Hon gör 
arbetet med tidningar till en tävling, har ett aktuellttips efter presentationen och utser någon 
”aktuelltduktig” person i klassen som får ett pris. I samband med det märker hon att en del 
elever väljer för svåra reportage, vilket föranleder en diskussion med eleverna.  
 

Alma: Då läser ju, en del tar ju alldeles för svåra urklipp och står och läser 
innantill och då har vi sagt, sådana reportage, sådana klipp ska du inte ta, du 
ska ju läsa och förstå och kunna återberätta. 

 
Även pedagogen Carola brukar arbeta med tidningar, men eftersom hon har år 4 har detta 
arbete inte påbörjats ännu. Hon anser att eleverna först måste tillägna sig verktygen för att 
kunna hantera facktexter, vilket hon motiverar så här:  
 

Carola: Men det kräver ett visst självständigt arbete alltså, man måste kunna, 
får då kommer vi återigen in på det att man måste kunna sovra. Kan man inte 
det så är det ett nederlag för en elev att få en så, alltså facklitteratur på sin 
bänk och så ska man göra något bra av det. Vart ska de börja? Alltså man 
måste ge dem verktygen för att kunna hantera det först. […] Vi har gått 
igenom det här första allmänna så man har lite förkunskap om det, sedan 
tittar man i böckerna, man bläddrar, letar, läser rubriker, tittar igenom så man 
har ett grepp om boken. Och sedan så väljer man ut vad man vill läsa och 
läser det. Och att man gärna läser flera texter om ungefär samma sak och 
sedan att man sammanfattar och diskuterar.  
 
Intervjuare: Så det är egentligen att du tränar lässtrategier och teknik med 
dem då? 
 
Carola: Ja det var ju ett fint ord. Ja ungefär så.  

 
Ytterligare ett sätt att utveckla förståelse för facktexter är att bli medveten om och lära sig att 
granska dem kritiskt, vilket majoriteten av informanterna anser är betydelsefullt att arbeta 
med. De nämner detta förhållningssätt både i samband med sökning på Internet och vid 
läsning av äldre litteratur och lexikon. De har dessutom undervisning i källkritik då de gör 
eleverna uppmärksamma på att det är viktigt att ta reda på vem som har författat texten och i 
vilket syfte. Pedagogen Alma påpekar för eleverna att det ofta är frågan om andra elevarbeten 
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som det kan förekomma felaktigheter i. Pedagogen Bodil ger exempel på hur hon talar med 
eleverna om källkritik. 
 

Bodil: Ja jag har ju sagt det [om källkritik] för att när de har sökt på olika 
saker på nätet och så där, så är det någon som säger så här, kolla vad bra jag 
har hittat här om Spanien, ja men vem har skrivit det där då säger jag. Då 
kanske det är någon familj som har varit där som har skrivit en reseberättelse 
och så. Alltså då har vi diskuterat det och aha, kan det vara så och det har de 
inte varit riktigt medvetna om då.  

 
Både skolbibliotekarien Beatrice och pedagogen Alma nämner att undervisning i källkritik 
även kan genomföras vid läsning av litteratur, där eleverna görs medvetna om att 
utgivningsåret har betydelse vid bedömning av trovärdigheten i informationen. Beatrice 
försöker få eleverna att redan innan sökning tänka på vilken information de är ute efter och 
var den kan finnas. Följande citat belyser hur Alma tydliggör ett kritiskt förhållningssätt för 
eleverna. 
 

Alma: Jag skulle säga det där med att läsa en text kritiskt, det är ju mycket 
det man har pratat med dem, med Internet, att eleverna tar ju till sig exakt vad 
som står, för det som står skrivet, det är ju sant. Då kan man ju prata mycket 
om det om man har lite gamla böcker. Vi har haft flera läromedel genom åren 
och så har jag kvar några då. Men söker ni det här, vad skulle ni kunna lita på 
då egentligen? Det här är ju från 1977, är det någonting som har ändrats 
sedan den tiden? [skratt] När du läser om ett land, så att man tar den 
diskussionen då, så kommer man fram till det, att i allmänhet kan man lita på 
hur naturen ser ut fortfarande. Man kan, om djur som jag sa förut och 
historiska bitar och sådant, men sedan är det mängder av andra saker som inte 
kan stämma längre. Så de får då, undan för undan lära sig att förstå det här 
med att man måste lite tänka på vad det är för källa man har. Det tycker jag är 
lite intressant faktiskt. Jag kan inte säga att alla förstår det men många gör 
det. Det är en process från fyran till sexan på det där. 

 
Flera av informanterna anser att ett källkritiskt förhållningssätt inte är lätt och att man behöver 
prata på olika nivåer med olika elever för att få dem att förstå. Några elever har svårt för att ta 
till sig detta, medan många gör det, vilket är roligt menar Alma.  
 
Vi kan som tidigare konstatera att skolbibliotekariernas och pedagogernas arbete är starkt 
förknippat med temaarbeten och ett undersökande arbetssätt, där framför allt pedagogerna 
uttrycker att det är i det arbetet som det bjuds tillfällen att lyfta fram arbetet med läsförståelse 
av facktexter.  
 
 
6.5 Skolbiblioteket i undervisningen 
I detta tema redogörs för bibliotekets användning, roll i skolan samt samarbetsformerna 
mellan skolbibliotekarier och pedagoger. Följande dialog med skolbibliotekarien Alice, som 
utöver skolbibliotekarietjänsten även arbetar på ett filialbibliotek, visar på hur skolans kultur 
påverkar hennes arbete. 
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Intervjuare: Om man nu jämför med när du jobbar i filialen och står i 
biblioteket [skolbiblioteket], känner du att du har olika förhållningssätt till 
det här [att eleverna får läsa vad de vill] på detta biblioteket i förhållande till 
på filialen? 
 
Alice: Ja det kan man säga för när man är där nere [i filialen] då är man lite 
mer, man står i disken och folk kommer och lämnar och lånar och så där. De 
frågar ju efter fakta också, men här har man ju lite, en annan uppgift så att 
säga. Man är ju med i den här läs-, lärprocessen så att säga och försöker vara 
med och påverka det.  
 
Intervjuare: Ser mer till barnets utveckling? 
 
Alice: Ja visst, man vill vara med liksom och vara delaktig, för man är ju en 
del i den här skolan och man vill ju vara med, hjälpa dem med det här, med 
lärandet och allt som skolan går ut på. För där nere [på filialen] kanske man 
inte bryr sig om någon kommer och lånar något jag vet inte, här vill man ju… 
vill påverka lite mer än när de komme r på sin fritid till ett vanligt bibliotek. 
Här vill man påverka mer. Det är sant, faktiskt. 

 
Skolans krav där eleverna ska nå uppsatta mål, påverkar starkt skolbibliotekets verksamhet 
som ser sig delaktig i läs- och lärprocessen.  
 
6.5.1 Bibliotekets användning i undervisningen 
På frågan om hur biblioteket används i undervisningen visade det sig att alla tre 
skolbiblioteken har schemalagd besökstid, med varierande framgång, där eleverna klassvis får 
låna böcker, får biblioteksundervisning samt information och boktips. Vid B-skolan har man 
av tradition använt biblioteket utan schemaläggning, men skolbibliotekarien Beatrice har 
försökt att införa regelbundna klassbesök, vilket inte har fallit väl ut. Anledning till initiativet 
är dels att andra skolor har schemaläggning och det leder till att de har statistik över antal 
klassbesök, men även för att få bättre kontroll på lån samt för att få möjlighet att ge 
information till elever och prata med dem om nya böcker. Hon påpekar dock att eleverna 
dessutom gärna får fortsätta med spontanbesök. Även vid de två andra skolorna förekommer 
ständiga spontanbesök till biblioteken. Samtliga informanter anser att ett väl fungerande 
skolbibliotek måste vara tillgängligt när eleverna och skolarbetet behöver, vilket följande citat 
av skolbibliotekarien Cecilia visar.  
 

Cecilia: Att de känner sig välkomna när de kommer till biblioteket tycker jag 
är jätteviktigt, känner sig hemma och hit kan de komma när de vill. Och det 
blir en del av undervisningen. Biblioteket blir en del av undervis ningen, det 
tycker jag är jätteviktigt.  

 
Pedagogen Carola tycker att det är viktigt att ha skolbiblioteket och skolbibliotekarien nära, 
vilket innebär ett stöd för henne. Hon berättar att Cecilia är givande eftersom hon ser 
eleverna, vet deras förmågor och därför kan hjälpa dem i sin utveckling. Även pedagogen 
Alma uppskattar skolbiblioteket och hjälpen eleverna kan få där.  
 

Alma: Och sedan så får de ju gå ner och låna, vi har ju den stora turen, 
lyckan att ha ett skolbibliotek och sedan en tid tillbaka så är det öppet i stort 
sett hela dagarna. Det är ju fantastiskt bra och då när det krisar sig i 
klassrummet, vi har ju en hel del böcker och titta i redan. Men när de läser 
om vissa lite udda länder och så och de finns kanske inte mer än i 
uppslagsverket. Då får de definitivt gå ner och titta på biblioteket och få hjälp 
där. 
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Dessutom förekommer det att pedagoger kommer och ber om tips på högläsningsböcker samt 
vill förlägga lektioner i biblioteket. Bibliotekarien fungerar då som en resurs som hjälper till 
med att hitta den efterfrågade informationen.  
 
6.5.2 Skolbibliotekets roll i skolan 
Samtliga pedagoger anser att skolbiblioteket har en central roll i skolans verksamhet och 
uttrycker spontant bibliotekets förträfflighet. Följande citat av Alma får visa på detta. 
 

Alma: Ja det är jättebra med bibliotek på skolan, det är hur bra som helst! 
Och det är utbildad personal också, eller utbildade bibliotekarier som jobbar 
där som är jättebra och kan mycket. 

 
Skolbibliotekarierna Alice och Cecilia instämmer i att skolbiblioteket har en central och 
betydelsefull roll i skolan, vilket visas genom att eleverna och pedagogerna saknar dem vid 
sjukdom eller när biblioteket är stängt. Det förekommer även missnöje med att biblioteket inte 
är öppet i så stor omfattning som önskas. Detta, tillsammans med hög besöksfrekvens, tolkar 
bibliotekarierna som att deras verksamhet behövs och är mycket eftertraktad. 
Skolbibliotekarien Beatrice däremot uppfattar inte att skolbiblioteket har en central roll i 
skolans verksamhet, mycket på grund av bristfälligt samarbete med pedagogerna, där utbytet 
dem emellan inte är ömsesidigt. Dessutom har hennes idéer om schemalagda klassbesök inte 
fungerat. Detta har dock inte diskuterats på ledningsnivå. Att skolbiblioteket har en central 
roll från början är inte självklart, vilket Cecilia har fått erfara. Hon berättar följande: 
  

Intervjuare: Tror du lärarna uppfattar att skolbiblioteket har en stor 
betydelse och har en central roll i undervisningen? 
 
Cecilia: Ja, jag tror att de uppskattar det verkligen. […] Så det är jätteroligt, 
men det har blivit så småningom, från början var det lite ovant liksom. Man 
bjuder på sig själv en hel del som bibliotekarie. Och som ensam här, för 
lärarna är ett team och ett lag, men jag var ju ensam hela tiden och försökte… 
I början hade jag massor sådana samtal, på deras personalrum där jag pratade 
lite om faktaböcker, nya böcker. Presenterade nya böcker då hade jag ett 
glasskåp och skyltade med nya böcker. Efter ett tag plockade jag ned det. På 
det sättet började jag presentera biblioteket och hur viktig… 
 
Intervjuare: Du fick sälja in det… 
 
Cecilia: Absolut, det måste man och så småningom blev de vana vid det. 

 
Cecilia berättar vidare hur hon på detta sätt har fått pedagogerna att läsa barnböcker och att de 
uppfattar biblioteket som en naturlig del av skolan. Numera menar hon att hon inte behöver 
sälja in biblioteket så mycket, utan att det automatiskt ingår i deras undervisning.  
 
6.5.3 Samarbete skolbibliotekarier och pedagoger 
Genomgående under intervjuerna framkommer att pedagogerna är nöjda med samarbetet 
medan skolbibliotekarierna, av olika orsaker, inte tycker att det fungerar tillfredsställande. För 
pedagogerna består samarbetet i att de innan temaarbeten förbereder bibliotekarierna och ber 
dem att plocka fram, eller fjärrlåna, lämpligt material. Pedagogerna förefaller mycket nöjda 
med detta samarbete, men när frågan om samplanering förs på tal inser de att det inte 
förekommer någon gemensam planering, vilket visas genom Almas resonemang.  
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Intervjuare: Samplanerar ni på något sätt, du och bibliotekarien? 
 
Alma: Inte samplanerar kan jag inte säga att vi gör, utan det är väl mer att. 
Jo, nu när du frågar tänker jag på facktexter då, ja, inte direkt så, utan det är 
mer att jag ber om att, eller jag säger att om två veckor kommer vi att läsa om 
det och det, har du något hemma? Så kan man säga. Inte direkt samplanerar. 
Det betyder ju att den andre också ska vara med, utan det är mer som en 
mycket god service. 

 
Pedagogen Bodil berättar att hon och skolbibliotekarien Beatrice arbetar mycket tillsammans 
och att hon är nöjd med samarbetet samt den service hon får.  
 

Bodil: … det tycker jag att vi har [bra samarbete].  
 
Intervjuare: Men ni sitter inte ner innan ett område så att säga och planerar? 
 
Bodil: Nej det gör vi inte.  
 
Intervjuare: Utan det är liksom på din inrådan, nu ska vi jobba med detta.  
 
Bodil: Ja det är jag som fixar det hela och sedan så beställer hon hem böcker.  
 
Intervjuare: Så hon servar dig? 
 
Bodil: Ja hon servar mig kan man säga ja på ett jätte bra sätt.  
 
Intervjuare: Och du är nöjd med det? 
 
Bodil: Ja det är jätte bra tycker jag, absolut.  

 
Även pedagogen Carola beskriver ett tätt och regelbundet samarbete med skolbibliotekarien 
Cecilia och menar att hon är ett väldigt bra bollplank som kan komma med goda idéer och är 
till stor hjälp. På A-skolan har man på skolbibliotekets initiativ startat en biblioteksgrupp med 
bibliotekarierna, lärarrepresentanter samt skolledning där pedagogen Alma deltar. På så sätt 
talar hon ofta med bibliotekarien och ber om hjälp när hon själv har svårighet att hitta artiklar 
och liknande.    
 
Liksom pedagogerna anser skolbibliotekarierna att samplanering saknas och efterlyser bättre 
framförhållning vid temaarbeten. Skolbibliotekarien Alice visar på problematiken i följande 
citat. 
 

Intervjuare: Samplanerar ni de här lektionerna då? 
 
Alice: Det brukar vi inte göra nej, inte än. För ibland, vi från biblioteket tjatar 
ju […] vi tjatar ju ständigt på lärarna att vi måste ha eller att de varnar oss i 
förväg när de ska ha temaarbete. För ibland kan hela, alla åttorna, ha samma 
tema och så kommer liksom femtio elever som ska ha uppgifter om andra 
världskriget och då hinner man ju inte ensam och så ska man gå och kopiera.  

 
Alice fortsätter med att beskriva fördelarna med att bli förvarnade om temaarbeten några 
veckor i förväg så att de hinner skaffa information för att eleverna ska få tillräckligt med 
faktaböcker. Hon menar att det underlättar både för dem på biblioteket och för pedagogerna 
samt att eleverna slipper bli besvikna för att det saknas böcker.  
 
Skolbibliotekarien Beatrice uttrycker ett stort missnöje över att samarbetet med pedagogerna 
och därmed hennes involvering i undervisningen inte fungerar. Hon menar att det är två skilda 
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världar och berättar bland annat att föräldraföreningen har skänkt böcker till skolan som är 
placerade i lådor i klassrummen. De finns därför inte i skolbibliotekskatalogen, vilket Beatrice 
tycker är ett problem. Hon ser det egendomligt att det finns böcker i skolan som inte är 
registrerade i bibliotekssystemet nä r skolan har ett skolbibliotek, men anser att det delvis är 
hennes eget fel eftersom hon inte har tagit reda på hur det förhåller sig.   
 

Beatrice: Jag vet inte så mycket om hur de jobbar på skolan egentligen. Det 
är lite konstigt att säga det när man sitter här i närheten av skolan i samma 
lokal. Men samarbetet fungerar inte så, så jag vet inte liksom hur de jobbar 
och vad de sysslar med. För det mesta.  
 
Intervjuare: Hur fungerar samarbetet? 
 
Beatrice: I vissa fall är det ju bättre och det beror på de lärare som har 
klassen och om de är intresserade. Ja pratar med mig. Men sedan har jag 
svårare i de fall där lärarna inte söker upp mig så att säga. För något annat 
forum finns inte egentligen. Jag kan ju informera på möten och så, men jag 
tycker det är lite svårt att få igång det där. 

 
Beatrice berättar dock om ett väl fungerande samarbete med pedagogen Bodil, vilket 
illustreras i följande dialog.  
 

Beatrice: Vi brukar samtala om olika saker och så.  
 
Intervjuare: Så ni jobbar lite annorlunda än vad du kanske gör med andra? 
 
Beatrice: Ja, det kan jag nog säga. Hon brukar berätta vad de ska göra och 
så.  
 
Intervjuare: Men det är så att hon kommer till dig och frågar, det är inte så 
att ni planerar tillsammans? 
 
Beatrice: Ja, både och. I och med att hon kommer och pratar om vad de ska 
göra och så, så blir det ju naturligt att man pratar och då kan ju jag komma 
med förslag och så där.  
 
Intervjuare: Du skulle vilja ha mer sådant arbete? 
 
Beatrice: Ja. Det är väl egentligen hon och jag som har det samarbetet 
hittills. 

 
På C-skolan deltar skolbibliotekarien Cecilia i ett arbetslag, men uttrycker trots det att 
samplaneringen inte fungerar. På planeringsmöten får Cecilia information om vad klasserna 
ska arbeta med och hon försöker då tipsa om lämpliga faktaböcker och skönlitteratur som kan 
användas för högläsning. Hon menar också att pedagogerna har lärt sig att i förväg berätta vad 
de behöver hjälp med. Även om Cecilia är med i ett arbetslag uttrycker hon ett önskemål om 
att kunna vara delaktig i större omfattning, vilket idag inte är möjligt på grund av tjänstens 
omfattning. Då hade det också varit möjligt att lära känna pedagogerna bättre och deras sätt 
att arbeta.  
 
Till skillnad från Cecilia är Alice och Beatrice inte involverade i något arbetslag, vilket de 
skulle önska. Beatrice efterlyser bättre information från pedagogerna om hur de arbetar och 
menar att det idag inte finns något naturligt utbyte av information. Alice beskriver att det 
finns många utspridda arbetslag på skolan och att det inte är möjligt att närvara vid alla 
möten. Hon funderar över om en anledning till bristfällig samplanering kan bero på att 



 

-58- 

pedagogerna inte inser vad en bibliotekarie kan tillföra i planeringsarbetet. Bibliotekarierna på 
A-skolan försöker införliva sig då de känner att de inte är delaktiga i lärargemenskapen. Alice 
berättar om hur drömscenariot när det gäller samplanering skulle se ut.  
 

Alice: Det bästa skulle vara om man kunde vara på deras planeringsmöten 
när de sitter i sina lag och planerar, så att man är med och säger att ja men vi 
har ju så mycket om det här. Och vet man ungefär vad de kommer att arbeta 
med så kan man kanske köpa in det som behövs eller låna in det. Det skulle 
vara, men praktik och teori är ju helt olika.  

 
Skolbibliotekarien Alice nämner, liksom pedagogen Alma tidigare gjorde, biblioteksgruppen 
på A-skolan och menar att det är ett bra forum för att diskutera ämnen och problem som rör 
skolbiblioteket. Trots visst missmod i initialskedet från bibliotekets sida, då de inte trodde att 
intresse skulle finnas, kan de nu konstatera att initiativet har fallit väl ut. Alice uppskattar 
gruppens arbete eftersom skolbiblioteket, enligt henne, är hela skolans angelägenhet.  
 
I detta tema har vi redogjort för hur skolbiblioteket används i undervisningen samt för hur 
samarbetsformerna mellan skolbibliotekarier och pedagoger ser ut på de tre skolorna. Det är 
av betydelse för att få en förståelse för hur arbetet med facktexter fungerar.  
 
 
6.6 Försämrad läsförståelse av facktexter 
Detta sista tema presenterar vad informanterna tror kan vara orsaker till försämrad 
läsförståelse av facktexter och vilka konsekvenser det kan få. Avslutningsvis redovisas 
informanternas tankar om åtgärder som skulle kunna förebygga problemen. 
 
6.6.1 Orsaker till försämrad läsförståelse av facktexter 
Vid intervjuerna var det endast pedagogerna som resonerade kring orsaker till varför elevers 
läsförståelse av facktexter har försämrats, vilket skolbibliotekarierna inte uppehöll sig kring 
utan de diskuterade framför allt vilka konsekvenser det kan få samt åtgärder för att förbättra 
förståelsen av facktexter. En orsak till försämringen, menar pedagogerna, är inställningen till 
skolarbete och läsning där eleverna vill ta den lättaste och snabbaste vägen. Pedagogen Carola 
anser också att motivationen för hårt arbete saknas. 
 

Carola: Ja det är ju tråkigt [angående resultatet i NU-03], men det stämmer 
nog som de säger att de möter mindre texter […] många gånger kan man väl 
uppleva att barnen blir mindre och mindre motiverade att jobba hårt om man 
säger så. Alltså det krävs ju ganska mycket av en att gå igenom en lång text, 
en facktext och det är väldigt få barn som är motiverade till det och utan 
motivation kommer du ingen vart. 

 
Pedagogen Alma tycker att det verkar vara en trend i samhället att man läser enklare texter 
och tidningar, vilket påverkar barnen. Hon är inte heller förvånad över resultatet i NU-03 och 
menar att en anledning kan vara att färre och färre har dagstidning hemma och att barn idag 
lockas av enkla underhållningsprogram. Dessa program gör att barn inte möter mentalt 
motstånd, vilket Alma anser att de behöver för att utveckla sitt tänkande.  
 
6.6.2 Konsekvenser för den enskilde och för samhället  
Samtliga informanter uttrycker stor oro över resultatet i NU-03 och på frågan om vilka 
konsekvenser de tror att barns försämrade läsförståelse av facktexter kan få menar de att det 
får följder både för den enskilde och för samhället. Pedagogen Carola anser att det är en 
tragedi för en elev som inte kan läsa då han/hon blir handikappad och utanför gemenskapen. 
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Skolbibliotekarien Beatrice beskriver samhällets snabba utveckling med ett ökat utbud av 
texter där Internet spelar en stor roll och menar att det är viktigt att kunna tillgodogöra sig all 
information, inte minst samhällsinformation. Flera av informanterna poängterar att försämrad 
läsförståelse kan få konsekvenser för dem som ska läsa vidare, då den har stor betydelse för 
inläsning av alla ämnen, vilket följande citat av pedagogen Bodil visar.    
 

Bodil: Det är ju katastrof i så fall om det försämras hela tiden. För det bygger 
ju på hur ska då, säg att det är någon som ska bli läkare, hur ska de klara 
utbildningen, ska de sänka kraven på den utbildningen då så att det blir, då 
skulle inte jag vilja bli opererad av den hjärnkirurgen då, om inte han fixar att 
läsa vad det står i om alla dessa blodkärl och hela köret.  

 
Flera av informanterna talar om läsförståelsens betydelse för människors rättigheter i ett 
demokratiskt samhälle. Skolbibliotekarien Cecilia utvecklar i följande citat tankarna kring 
detta.  
 

Cecilia: Det är klart att det inte blir bra konsekvenser. Det blir en belastning, 
de kan inte. Det är ett hinder för att utveckla sig vidare och få en bra 
utbildning, skaffa sig någon status. Allt det här hänger på hur kunnig man är i 
läsning och hur mycket man tar till sig av fakta. Och inte minst att kunna 
utrycka sig, det här med demokratiskt…det är jätteviktigt. Kan man olika 
ämnen, är jag kunnig i ett område, så kan jag också uttrycka mig, hävda mina 
åsikter. Då har jag, då känner jag mig som en individ som behärskar det 
området och då växer jag. Kan jag inte då blir det att jag minskar, blir mindre 
och mindre och försvinner i mängden och kommer inte längre i livet. 

 
Även skolbibliotekarien Beatrice nämner vikten av god läsförståelse för att förbättra 
möjligheterna till att få arbete.  
 
6.6.3 Åtgärder för att förbättra läsförståelsen av facktexter 
Trots att uppsatsens problemformulering rör försämrad läsförståelse av facktexter menar 
samtliga informanter att den viktigaste åtgärden för att förbättra denna är ökad läsning av 
skönlitteratur. De ser som sin viktigaste uppgift att stimulera eleverna till läsning. Eleverna får 
på så sätt fart på läsningen och läsförmågan, får bättre ordförståelse och ordförråd, vilket 
tillsammans, enligt informanterna, gör det lättare för eleverna att förstå facktexter. 
Skolbibliotekarien Alice ser det som ett långsiktigt arbete där det är viktigt att börja så tidigt 
som möjligt. Följande citat av pedagogen Carola får illustrera skönlitteraturens betydelse.  
 

Carola: Fast jag tror ändå att skönlitteratur det är där man ska börja, eller 
inte börja men det är där man måste liksom sätta dit den riktiga stöten och 
läsa mycket för att kunna ta till sig facklitteraturen för den är oftast lite 
svårare. Men det är inte säkert att man måste börja med den men det är 
skönlitteratur man måste läsa mycket mycket mycket av. Sedan får vi väl 
förbättra oss då och läsa lite mer facklitteratur. Jag ska tänka på det nästa 
gång jag planerar ett område. 

 
Pedagogen Bodil uttrycker, tydligare än de andra informanterna, att det är viktigt att stimulera 
till läsning av både skönlitteratur, facklitteratur och tidningar. När det gäller facktexter 
presenterar informanterna olika förslag på arbetsmetoder för att förbättra elevernas förståelse. 
Skolbibliotekarien Beatrice och pedagogen Carola menar att om man uppmanar och 
uppmuntrar eleverna till att läsa fler tidningar och tidskrifter regelbundet leder det till att 
eleverna blir vana tidningsläsare. Facktexter innehåller ofta ett krångligt språk och 
skolbibliotekarien Alice menar att man kan underlätta elevernas förståelse genom att 
tillhandahålla lättare faktatexter. Istället för att vända sig till Nationalencyklopedin med ett 
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svårt språk kan man till en början arbeta med enklare texter. Hon poängterar även vikten av 
att ha undervisning i informationssökning, både för elever och pedagoger. I 
informationssökningsprocessen identifierar Alice problemet som leder till försämrad 
förståelse av facktext, vilket hon kallar bearbetningsprocessen.  
 

Alice: ...då är det inte bara att hitta det gäller ju också att bearbeta allt som 
man har hittat och det kanske är det som är problemet. Man kanske kan 
komma till biblioteket och få hjälp av en bibliotekarie och så hittar man en 
massa papper och fakta, men sedan så gäller det att bearbeta allt. För 
informationssökningsarbete är inte bara att hitta sökstrategier, det är ju också 
den här bearbetningsprocessen som ju också är jätteviktig. […] För att 
tillägna sig kunskap så måste man först bearbeta den här informationen som 
man har skaffat och försöka och kritiskt granska allt som man har hittat. Det 
kanske är det man ska titta på lite mer när man skickar iväg en elev som 
kommer med massa fakta och sedan skriver sitt eget arbete som man ska gå 
igenom lite noggrannare och se om de verkligen har förstått det här som de 
har hittat, kanske.  

 
Alice berättar att de har diskuterat problematiken, med att eleverna inte bearbetar den funna 
informationen, på biblioteksgruppens möten. Det är viktigt för pedagogerna att vara medvetna 
om och uppmärksamma på elevers arbeten för att se om de har bearbetat informationen innan 
arbetet slutförts. Pedagogerna behöver också samtala med eleverna om hur de kan arbeta med 
facktexter. I samband med denna diskussion påtalar Alice att hon tycker att ansvaret för 
arbetet med facktexter ligger på pedagogerna medan biblioteket har fokus på arbetet med 
skönlitteratur. 
 
Skolbibliotekarien Cecilia tycker däremot att bibliotekarier, pedagoger och föräldrar har ett 
gemensamt ansvar i arbetet med att förbättra elevers läsförståelse av facktexter. Hon menar att 
man skulle vinna på att ta till vara på varandras kunskap. 
 

Cecilia: Ja, vi kanske ska samarbeta mer, vi har annan sorts kunskap än 
lärarna. Vi kan kanske utnyttja varandras kunskap och framförallt det 
pedagogiska utbytet för det kan man inte tro att allt ska lärarna göra. 
Föräldrarna spelar stor roll, vad man har för vanor hemma. Har man tidning, 
läser man själv mycket eller sitter man framför TV:n i timmar, då kan man 
inte förvänta sig att barnet ska lyckas. Och de som matas med TV och när 
man sitter framför TV:n så är hjärnan passiv. Så det här är ett samarbete 
mellan, eller föräldrautbildning, det är viktigt att föräldrarna får reda på hur 
viktigt det är. Och lärarna och bibliotekarier, förskollärare, ALLA. Alla är 
ansvariga. 

 
Även pedagogen Alma påpekar att ansvaret bör delas men ser att bland annat yrkesstatus kan 
vara ett hinder för att lyckas, vilket följande dialog visar. 
 

Intervjuare: Vad kan till exempel lärarna och skolbiblioteket göra för att 
förebygga de här problemen? 
 
Alma: Ja, det är en sådan där sak många skulle diskutera faktiskt. Det är väl 
det att det borde, man skulle försöka få fram det mer i en debatt och debattera 
konstruktiv istället för skrämmas eller hitta syndabockar. Jag vet inte om det 
går idag att diskutera så. Det verkar alltid köra iväg åt ett eller annat spår 
sedan sitter det fast. Men det har ju lite med yrkesstatus att göra tror jag 
också, lyssnar man på bibliotekarien, lyssnar man på lärarna eller är det bara 
sinsemellan man för fram saker och ting.  
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Slutligen trycker pedagogerna Alma och Carola på att tydligt och öppet visa ett engagemang 
för läsning vilket förhoppningsvis kommer att påverka elevernas förhållningssätt till läsning. 
 

Carola: Att man visar att man själv är intresserad tror jag är jätteviktigt. 
Ibland så sätter jag mig själv bara och sitter och läser och visar att jag vill inte 
bli störd när jag läser, det är viktigt. Alltså jag tror att man måste visa det och 
att böcker som barnen läser, att de säger att de är jättebra, att man säger kan 
jag få låna den också då, så läser jag den, att man visar det. Det är viktigt för 
eleverna.  

 
I detta kapitel har intervjuerna presenterats i de för uppsatsen övergripande teman och belysts 
av citat, för att i följande kapitel tolkas och diskuteras i förhållande till teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning. Vi avslutar kapitlet med ett citat av pedagogen Alma 
som visar på läsningens betydelse. 
 

Alma: Jag tycker att vi måste med alla medel och knep försöka ge eleverna 
läslust, så att de snarast blir vana läsare. Läsning är livsviktigt i en demokrati. 
Det låter tjusigt, men så är det ju! 
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7 Tolkning och diskussion 
I detta kapitel kommer vi att tolka och diskutera vårt empiriska material med hjälp av de 
teoretiska utgångspunkterna som presenterades i kapitel fyra samt tidigare forskning, vilken vi 
redogjorde för i kapitel tre. Kapitlet är indelat i de för uppsatsen återkommande teman, där det 
första diskuterar skolbibliotekariers och pedagogers syn på barns läsning och läsutveckling 
samt hur de ser på och arbetar med litteratur och läsning i undervisningen utifrån de 
litteraturpedagogiska strategierna. Det andra temat visar på facktexters betydelse för barns 
läsning i en skolkontext. Tredje temat fokuserar på undervisning i läsförståelse av facktexter 
där läsmålen avser belysa skolbibliotekariernas och pedagogernas mål med undervisningen, 
vilken förståelse de vill att eleverna ska uppnå vid läsning av facktexter. I det fjärde temat 
tydliggörs hur skolbiblioteket används i undervisningen genom att intervjumaterialet sätts in i 
modellen, skolbibliotekets funktion i undervisningen, Loertschers taxonomier. Det avslutande 
temat diskuterar, utifrån intervjumaterialet och våra egna tankar samt tidigare forskning, vilka 
konsekvenser barns försämrade läsförståelse av facktexter kan få i ett längre perspektiv och 
hur problemen kan förebyggas.  
 
 
7.1 Syn på läsning och läsutveckling  
Skolkontexten har stort inflytande på vilken syn man har på litteratur och läsning. Den 
pragmatiska och traditionalistiska strategin (se avsnitt 4.1, Litteraturpedagogiska strategier) 
tillämpar undervisningsmetoder som har ett starkt historiskt förflutet inom skolan, där mängd 
och kontroll av det lästa samt litteraturens kvalitet och kulturarv anses viktigt. Den 
emancipatoriska strategins syn på läsning överensstämmer med hur Säljö (2000) ser på 
läsning och lärande med hjälp av text ur ett sociokulturellt perspektiv, där kommunikation 
med andra människor är i fokus.  
 
De flesta informanterna uttrycker i huvudsak ett emancipatoriskt förhållningssätt till läsning 
där det kritiska tänkandet är centralt och där litteraturen sätts in i ett socialt sammanhang för 
att eleverna ska förstå sig själva och texten. Informanterna påpekar att förståelse av det lästa 
är viktigt, inte bara de enskilda ordens betydelse, utan hela sammanhanget. Samtal kring 
texter är en naturlig del i arbetet/undervisningen, dels för att reda ut ord och begrepp, men 
även för att diskutera känslor. Flera av informanterna kopplar skrivning till läsning, för att 
eleverna ska bearbeta texten för ökad förståelse. Ovanstående metoder, samtal och skrivning, 
används vid läsning av både skönlitteratur och facktexter. Även elevernas möjlighet att välja 
texter utifrån intresse speglar en emancipatorisk syn och enligt rapporten Att läsa och skriva 
(Myndigheten för skolutveckling 2003a, s. 41-42) är detta av stor betydelse för att utveckla 
elevers läsning. Informanterna menar att ett intresse för ämnet ger förförståelse, vilket leder 
till ökad motivation, lust och vilja att läsa och att dessa faktorer uppnås genom att eleverna 
själva får välja vad de vill läsa. Trots denna medvetenhet kring det fria valets betydelse har 
informanterna i vissa fall uttalade krav på elevernas litteraturval. De flesta uppger till exempel 
att eleverna måste läsa en skönlitterär bok vid tystläsning. Endast en pedagog gör inte någon 
skillnad på litteratur och berättar att eleverna får läsa vad de vill. I den emancipatoriska 
strategin ska eleverna vidare ges kunskaper och färdigheter för att bilda sig ett kritiskt 
förhållningssätt. Informanterna poängterar vikten av att arbeta källkritiskt och berättar också 
att de gör det på olika sätt och på olika nivåer. Limberg (2003, s. 62-65) menar att ett 
emancipatoriskt förhållningssätt för bibliotekarierna innebär att de arbetar med 
bibliotekskunskap, vilket samtliga skolbibliotekarier i vår studie gör.  
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Trots att informanterna till övervägande del uttrycker en emancipatorisk syn på litteratur och 
läsning kan även den pragmatiska och den traditionalistiska strategin urskiljas. I enlighet med 
den pragmatiska strategin anser samtliga informanter att det är viktigt att läsa mycket för att 
utveckla sin läsning och några av pedagogerna ger i uppgift att läsa en viss tid för att sedan 
kontrollera att det har blivit läst. Även skrivmetoder i anslutning till läsning kan ses som en 
kontroll av det lästa. Kvalitetstänkande vid litteraturval där informanterna vill att eleverna ska 
läsa välskrivna böcker och gå vidare från kiosklitteratur till kvalitetslitteratur visar på ett 
traditionalistiskt förhållningssätt.  
 
Det är oundvikligt i detta resonemang att inte ställa sig frågan om vilken strategi som skapar 
bäst förutsättningar för elevers läsning i skolan. Det kan till en början tyckas självklart att det 
enbart är den emancipatoriska strategin som ska tillämpas vid skolans litteraturundervisning, 
men eftersom alla elever är olika och har olika förutsättningar för inlärning finns det inte 
någon universallösning för hur skolan bäst arbetar med läsning. Därför är det viktigt att 
skolbibliotekarier och pedagoger reflekterar över hur elever lär genom att läsa text, eftersom 
det främst är i skolan som eleverna lär sig och utvecklar sin läsning. En varierad undervisning 
med inslag från samtliga strategier torde därför ge bra förutsättningar för alla elever. Vi anser 
att både den pragmatiska strategin, som sätter läsförmågan i centrum, och den 
traditionalistiska, som fokuserar på litteraturen, har användbart innehåll, men tyngdpunkten 
bör ligga på den emancipatoriska strategin. Denna strategi innehåller de två föregående 
strategiernas nyttoaspekt, där eleven läser för att utveckla sin läsförmåga och 
bildningsfunktion, där eleven läser för att ta del av kulturarvet. Men den emancipatoriska 
strategin sätter därutöver barnets behov och utveckling i centrum, vilket innebär ett friare 
textval för eleven som får välja både facktext och skönlitteratur efter intresse, där samtal med 
eleven om det lästa utvecklar förståelse och kunskap samt ett kritiskt förhållningssätt. För att 
inte anamma metoder som leder till ett avtagande läsintresse och motstånd till läsning krävs 
kunskap om vilka följder tillämpning av olika strategier kan få, vilket beskrivs i avsnitt 4.1, 
Litteraturpedagogiska strategier.  
 
 
7.2 Facktexter och dess betydelse för barns läsning 
Under intervjuerna beskriver informanterna en förändring i det läspedagogiska arbetet, där 
läsning idag anses viktigare och har fått en egen plats i undervisningen. Läsning har betydelse 
för allt skolarbete och flera, av regeringen initierade, projekt till exempel Språkrum 
(Myndigheten för skolutveckling 2003b), trycker på denna betydelse. Läsningen avser dock 
till stor del skönlitteratur, vilket resultatet i NU-03 (Skolverket 2004a, s. 20-25) bekräftar. 
Forskarna i rapporten tror att pedagogerna styrs av kursplanens uppnåendemål där 
skönlitteraturen framhävs och menar att det kan vara en anledning till att elevers läsförståelse 
av facktexter har försämrats. Limberg (2003, s. 62-65) anser att den emancipatoriska strategin 
innebär stor valfrihet för eleverna att välja både facklitteratur och skönlitteratur, men trots att 
våra informanter uttrycker ett emancipatoriskt synsätt med stor öppenhet vid litteraturval, kan 
vi se hur skolans mål med undervisningen påverkar. Denna påverkan verkar till en början inte 
uppenbar för informanterna, men efter hand under intervjuerna upptäcker de hur skolans krav 
styr vilken litteratur de anser att eleverna bör läsa vid olika moment. Både 
skolbibliotekarierna och pedagogerna tycker att eleverna vid de obligatoriska läslektionerna 
ska läsa skönlitteratur medan facktexter ska användas vid kunskapsinhämtning. Ytterligare ett 
bevis på hur skolkontexten påverkar synen på litteratur, visar en av skolbibliotekarierna som 
berättar att hon vid referensarbetet vet vilken litteratur eleverna ska ha till olika uppgifter. 
Med detta förmodar vi att hon menar att hon vet vilken litteratur pedagogerna och därmed 
kursplanens uppnåendemål förväntar sig att hon rekommenderar till eleverna.  
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I avsnitt 4.2.1, Skolkontextens påverkan på läsförståelse, redogörs för lärande ur ett 
sociokulturellt perspektiv där kunskap och förståelse bildas utifrån elevernas egna 
erfarenheter i ett samspel med skolan. För att utveckla förståelse genom läsning krävs ett 
förhållningssätt som till stor del lärs ut av skolan. Säljö beskrive r hur våra pedagogiska 
traditioner, vilka främst har varit inriktade på att memorera, leder till en ytinriktad läsning 
med liten förståelse. Utifrån följande resonemang vågar vi påstå att skolkontexten har stort 
inflytande på både skolbibliotekariers och pedagogers förhållande till såväl facktexter som 
litteratur i övrigt. Det förtydligas också genom en skolbibliotekarie som berättar om olika 
förhållningssätt vid referensarbete beroende på om hon tjänstgör på skolbiblioteket eller på 
filialbiblioteket. Hon menar att hon på skolbiblioteket är delaktig i lär- och läsprocessen, 
vilket påverkar arbetet.  
 
Som framgått av ovanstående resonemang förknippar informanterna skönlitteratur främst med 
förströelseläsning och läsutveckling medan facktexter används vid kunskapsinhämtning, 
vilket enligt Längsjö och Nilsson (2004, s. 19) kan anses gälla det mesta av ungdomars 
läsning både i och utanför skolan. Facktexter får oftast inte läsas enbart för upplevelsen och 
för att utveckla läsförmågan, såsom skönlitteratur, utan facktexter används främst i ett 
undersökande arbetssätt, för att hämta fakta ur. Denna distinktion främjar inte läsförståelsen 
av facktexter eftersom eleverna i ett undersökande arbetssätt ofta mister den kommunikativa 
processen som bidrar till förståelse (jfr avsnitt 3.2.2, Facktexter i ett undersökande arbetssätt). 
Samtidigt visar flera studier på vikten av att erbjuda varierade bokbestånd för att väcka alla 
elevers läslust och stimulera deras läsutveckling. I Limbergs kunskapsöversikt (2003, s. 59) 
framgår att flera författare betonar värdet av att erbjuda eleverna även facklitteratur för att 
ytterligare öka läsintresset. Vi anser, liksom flera författare (se avsnitt 3.2.1, Facktexter och 
läsutveckling), att facktexter kan ge mer än bara fakta, de kan fylla många funktioner. 
Förutom att vara en källa till kunskap kan de också läsas av intresse och som förströelse, de 
kan stimulera nyfikenhet och fantasi samt ge läsupplevelser. Facktexter är ett mycket bra 
redskap för att utveckla förmågan att kunna läsa och förstå texter inom olika genrer samt för 
att utveckla en kritisk läsning. Dessutom kan facktexter vara en mycket bra inkörsport för 
lässvaga barn med specifikt intresse, vilket bekräftas av ett par informanter.  
 
 
7.3 Undervisning i läsförståelse av facktexter 
I NU-03 presenteras resultatet av läsförståelse av facktexter under ämnet svenska, men vårt 
empiriska material samt tidigare forskning visar att facktexter nästan uteslutande används i 
andra ämnen än svenska. Eftersom facktexter inte nyttjas i någon större utsträckning i det 
läspedagogiska arbetet, utan företrädesvis i ett undersökande arbetssätt, var det till en början 
svårt att utläsa metoder för läsförståelse i det empiriska materialet. Skolbibliotekarierna 
arbetade nästan inte alls med förståelse av facktexter och menade att ansvaret för detta ligger 
på pedagogerna. Även vid litteratursökning till tidigare forskning kunde vi konstatera att 
studier med inriktning på läsförståelse av facktexter var sparsamt förekommande. Vi uppfattar 
det som att detta arbete inte är lätt och behöver sättas in i ett sammanhang, vilket skolan och 
undervisningen gör i och med ett undersökande arbetssätt. Studier vi har tagit del av angående 
vad elever lär sig i ett undersökande arbetssätt (Alexandersson & Limberg 2004; Nilsson 
2002) visar att de inte förmår omvandla information till egen kunskap och skriva med egna 
ord utan ofta skriver av texter. De behöver därför få hjälp med förståelsen.  
 
För att tydliggöra informanternas beskrivningar av hur de arbetar med läsförståelse av 
facktexter och vilket mål de har med undervisningen samt vilken förståelse de vill att eleverna 
ska uppnå, använder vi de fem läsmålen som beskrevs i avsnitt 4.2.3, Läsmål i en 
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grundskolekontext. Läsmålens gradering innebär krav på en ökad anknytning till elevernas 
verklighet och därmed ökad förståelse. Vi vill innan presentationen av tolkningsarbetet 
poängtera att läsmålen inte visar vad eleverna faktiskt förstår utan enbart vilka läsmål 
skolbibliotekarierna och pedagogerna har med undervisningen och vilka strategier de 
förmedlar för att eleverna ska uppnå avsedd förståelse. Empirin visar att informanterna i sin 
undervisning i läsförståelse av facktexter till största del använder sig av metoder och 
strategier, vilka inriktar sig på att uppnå läsmål ett och två, memorering och registrering. En 
del av undervisningen fokuserar på läsmål tre, förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning 
och fyra, integrering i egen omvärldsuppfattning medan vi däremot inte kan utläsa att läsmål 
fem, direkt handlingsinriktad förståelse, förekommer. Nedan följer en beskrivning av 
skolbibliotekariernas och pedagogernas metoder och strategier kopplat till läsmålen.      
 
En stor del av undervisningen som kan härledas till läsmål ett och två handlar om att hjälpa 
eleverna att söka och finna rätt information. För det krävs grundläggande färdigheter som flyt 
i läsningen, ordförståelse samt ett stort ordförråd, vilket skolbibliotekarierna och pedagogerna 
arbetar med i första hand och skapar på så sätt, för eleverna, en insikt i texters språk. De 
grundläggande verktygen som behövs för att uppnå läsmål ett och två utvecklas med hjälp av 
att eleverna får bekanta sig med olika texter genom att bläddra, söka och läsa rubriker och får 
därmed kunskap om hur texter är uppbyggda. En av pedagogerna anser också att det är viktigt 
att diskutera hur man läser olika sorts texter och hur man läser beroende på vilket syfte man 
har med läsningen. Även bibliotekskunskap där eleverna ges verktyg för att finna relevant 
information, till exempel i lexikon, tolkar vi som metoder, vars syfte kan härledas till läsmål 
ett och två.  
 
Pedagogerna trycker på vikten av att samtala och diskutera kring texters innehåll för att 
eleverna ska utveckla en förståelse, vilket kan tolkas som metoder för att uppnå läsmål tre. 
Genom att arbeta med grundläggande källkritik, där eleverna får läsa och jämföra olika texter 
för att kunna avgöra dess relevans för uppgiften skapas en personlig kunskapsbas, ofta inom 
nya ämnesområden. I samband med detta, företrädesvis i ett undersökande arbetssätt, 
producerar eleverna egna arbeten. Texten i dessa arbeten består ofta av sammanställningar av 
olika texter, vilket kräver en förståelse för texten i enlighet med läsmål tre. Däremot saknas 
fördjupad förståelse kopplat till egna erfarenheter och tidigare kunskaper som är främsta 
kännetecknet för läsmål fyra.  
 
De strategier pedagogerna tillämpar för att uppnå läsmål fyra, att eleverna ska vidga sin 
kunskapsbas och få nya insikter som kan leda till egna ställningstaganden, är främst att 
diskutera texters innehåll och relatera dem till elevernas egna erfarenheter och kunskaper. 
Även den källkritiska förmågan utvecklas, från att enbart ha jämfört texterna till att vid läsmål 
fyra kopplas till elevernas kunskapsbas och erfarenheter. Denna kunskap ska också användas i 
de elevproducerade texterna, där pedagogerna har som krav att eleverna ska skriva med egna 
ord för att visa på en ökad förståelse. En metod för hur eleverna ska relatera det lästa till sin 
egen omvärld är arbetet med tidningsartiklar där pedagogen har som mål att eleverna ska läsa, 
förstå och återberätta artiklar från närmiljö till världsomfattande händelser.    
 
Utifrån skolbibliotekariernas och pedagogernas strategier och metoder, vilka beskrivs i 
läsmålen ovan, kan vi se om de har en undervisning som bidrar till ett ytinriktat eller 
djupinriktat förhållningssätt till läsning av facktexter. Gunnarsson (1982, s. 65-66) menar att 
hur elever uppfattar läsmålet eller uppgiften påverkar vilken läsinriktning de använder sig av. 
De uppgifter som beskrevs vid läsmål ett och två kan sägas bidraga till en ytinriktad läsning 
där eleven koncentrerar sig på den språkliga framställningen och inte på djupare förståelse av 
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textens innehåll. Den ytinriktade läsningen övergår till en viss djupinriktning vid läsmål tre, 
där en grundläggande förståelse för texten skapas, för att till fullo övergå i en djupinriktad 
läsning i läsmål fyra. Här relateras textens innehåll till elevernas kunskapsbas och sätts i 
förhållande till omvärlden. Gómez och Swenne (1996, s. 44-47, 97-98) beskriver i sin 
metodbok hur skolbibliotekarier och pedagoger kan arbeta med läsning av facktexter och 
menar att det finns olika sätt att läsa och förstå text, vilket kan jämföras med yt- och 
djupinriktad läsning. Även här sträcker sig förståelsen från läsning med fokus på språket, 
bokstavlig förståelse, vidare till en grundläggande förståelse för texten, tolkande förståelse. 
Slutligen nås en djupare förståelse där texten kopplas till egna erfarenheter, en kritisk och 
kreativ förståelse.  
 
Som nämnts i inledningen till detta tema uppger skolbibliotekarierna att de inte arbetar för att 
utveckla elevernas läsförståelse i någon större utsträckning utan att det är pedagogernas 
ansvar. Vid tolkningen av hur informanternas strategier och metoder kan kopplas till läsmålen 
framkommer detta ställningstagande tydligt då skolbibliotekarierna endast tillämpar metoder 
för att uppnå läsmål ett och två. Pedagogernas beskrivningar av hur de arbetar med 
läsförståelse av facktexter sträcker sig däremot från lä smål ett till fyra. Deras beskrivningar av 
arbetsmetoder påminner om Candys (1991, s. 331-334) fyrstegsmodell om hur man bör möta 
facktexter för att tillägna sig kunskap, vilken presenterades i avsnitt 3.3.2, Lässtrategier för 
förståelse av facktexter. Trots att pedagogerna med sin undervisning når läsmål fyra saknas 
genomtänkta planer för hur undervisningen i läsförståelse av facktexter ska gå till, utan 
läsförståelse verkar vara något man får ”på köpet” i temaarbeten. Eftersom facktexter till stor 
del används i ett undersökande arbetssätt, ofta individuellt, mister pedagogerna möjligheten 
att föra de givande diskussioner som bidrar till en högre inlärningspotential (jfr. Nilsson 2004, 
s. 52-53). På så sätt förlorar skolan många tillfällen att arbeta för att uppnå läsmål tre, fyra och 
fem. Med tanke på resultaten i NU-03 vore det önskvärt med en diskussion på skolorna för att 
öka medvetenheten om läsmålens och läsinriktningens betydelse för förståelsen av facktexter.  
 
 
7.4 Skolbiblioteket i undervisningen 
Med utgångspunkt från modellen om skolbibliotekets funktion i undervisningen, Loertschers 
taxonomier (se avsnitt 4.3, Skolbibliotekets funktion i undervisningen), kommer vi i detta 
tema att tolka informanternas beskrivningar av hur biblioteket fungerar i undervisningen och 
hur samarbetet mellan skolbibliotekarier och pedagoger ser ut. På så sätt skapas en helhetsbild 
av skolbibliotekets roll i skolan samt på vilka nivåer bibliotekets funktion befinner sig i 
taxonomin sedd ur skolbibliotekariernas och pedagogernas perspektiv. Nivåerna sträcker sig 
från 1, vilket i princip motsvarar en icke-användning av biblioteket till 8 eller 10, där 
biblioteket används i ett pedagogiskt utvecklingsarbete.  
 
Enligt vår tolkning av skolbibliotekariernas uttalanden om bibliotekets funktion i skolan 
befinner de sig på nivå 2 till 10, med tyngdpunkt på 2, 3, 4 och 6. Samtliga bibliotekarier 
menar att skolbiblioteket fungerar som en lokal, vilken inrymmer olika medier (2), där 
pedagoger och elever får det material de efterfrågar (3) samt vid behov, under lektionstid, får 
söka svar på frågor och låna böcker (4). Skolbibliotekarierna blir i olika grad förvarnade om 
temaarbeten för att på så sätt kunna ta fram och låna hem passande material (6). Denna 
planering och framförhållning skiftar beroende på skolbibliotekariens och pedagogens 
samarbete, men samtliga bibliotekarier efterlyser större framförhållning och menar att det kan 
bli ännu bättre. Nivå 5, den spontana planeringen i till exempel personalrum, är också 
beroende av hur samarbetet fungerar, vilket varierar på de olika skolorna. I något fall söker 
inte bibliotekarien upp de mötesplatser som finns och det leder till att den spontana 
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planeringen inte kan komma till stånd. Även nivå 7 förekommer på vissa skolor då 
skolbibliotekarierna har bokprat och olika kampanjer för att skapa positiva attityder till 
läsning och bibliotek. Den formella planeringen på nivå 8 existerar i enstaka fall, men ofta 
bristfälligt eftersom  skolbibliotekarien deltar i ett arbetslag, men inte är involverad i 
planeringen. Den undervisningsplanering som kännetecknar nivå 9 där bibliotekarien är med i 
såväl planering som genomförande och utvärdering förekommer inte i något fall. 
Biblioteksgruppen, som finns på en av skolorna, med bibliotekarier, lärarrepresentanter samt 
skolledning, kan ses som en form av formell planering där övergripande frågor om hur 
biblioteket ska fungera lyfts fram och då även pedagogiskt utvecklingsarbete diskuteras 
uppnås i viss mån nivå 10. Eftersom tyngdpunkten på bibliotekets funktion utifrån 
skolbibliotekariernas synvinkel befinner sig på de lägre nivåerna i taxonomin blir det problem 
för bibliotekarierna när de ska planera sitt arbete.  
 
Enligt vår tolkning av pedagogernas uttalanden om bibliotekets funktion i skolan befinner de 
sig på nivå 4 till 8, med tyngdpunkt på 4 till 6. Samtliga pedagoger utnyttjar biblioteket och 
anser att det har en central och betydelsefull roll i skolans verksamhet samt ger en god 
service. Det innebär att de inte befinner sig på de tre första nivåerna, där undervisning sker 
utan inblandning från biblioteket. På alla skolor ses skolbibliotekarierna som en idéresurs för 
undervisningen (4), de har boksamtal och presenterar nyinköpt material (5), vilket ligger 
utanför ordinarie undervisning. Samtliga skolbibliotek är dock emellanåt integrerade i 
verksamheten genom att pedagogerna planerar och i god tid förbereder bibliotekarien så att 
hon kan ta fram och låna hem lämpligt material (6). Även handledning av eleverna ingår i 
nivå sex, men det genomförs inte av bibliotekarierna i någon större omfattning. Inte heller 
pedagogerna anser att de tillsammans med bibliotekarierna planerar, genomför och utvärderar 
undervisningen, vilket kännetecknar nivå 7. Däremot tolkar vi även här att, den ovan 
beskrivna, biblioteksgruppen står för ett pedagogiskt utvecklingsarbete (8).     
Pedagogerna i vår studie anser sig nöjda med skolbibliotekets funktion och samarbetet med 
bibliotekarierna, men inser att det inte är frågan om samplanering utan mer en god service. 
Detta framkommer även i tolkningsarbetet med hjälp av taxonomierna, där nivåerna, som 
innebär gemensam planering inte förekommer i någon större utsträckning. 
Skolbibliotekarierna däremot är inte lika nöjda med samarbetet och uttrycker att de inte är en 
del av lärargemenskapen och att det kan liknas vid två skilda världar. Beskrivningen känns 
igen från tidigare forskning och i avsnitt 3.4.1, Olika kulturer med olika yrkesroller, framhålls 
problematiken med två olika kulturer som ska mötas där kännedom om varandras kunskaper 
och yrkesroller är bristfälliga. I intervjuerna efterlyser skolbibliotekarierna mer samplanering, 
de vill känna större delaktighet i undervisningen och önskar vara med i ett arbetslag. I 
Limbergs kunskapsöversikt (2003, s. 79-83) framkommer också att flera författare pekar på 
vikten av att lärare och bibliotekarier planerar tillsammans och att bibliotekarien ingår i ett 
arbetslag.  
 
Placeringen i taxonomin skapar inte så goda förutsättningar som man kan önska för att få till 
stånd ett medvetet arbete med förståelse av facktexter. Då facktexter nästan uteslutande 
används i ett undersökande arbetssätt, där informationssökning utgör en stor del, är 
skolbibliotekets funktion betydelsefull. Skolbibliotekarier har ingående kunskap om 
informationssökning och stor litteraturkännedom och denna kompetens bör därför i större 
omfattning tas tillvara och utnyttjas vid elevers forskningsarbeten. Limberg (2003, s. 31-33) 
påpekar att skolbiblioteket genom sitt ämnesövergripande bokbestånd är ett komplement till 
skolans läroböcker, vilket skapar förutsättningar för elever i ett undersökande arbetssätt. För 
att få till stånd detta samarbete krävs djupare förståelse för varandras yrkesroller och 
kunskaper samt ökade möjligheter för samplanering. Vid intervjuerna framkom att 
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skolbibliotekarierna anser att ansvaret för att arbeta med att  utveckla elevers läsförståelse av 
facktexter är pedagogernas medan bibliotekariernas tyngdpunkt ligger på läsfrämjande arbete 
med skönlitteratur. Vi menar dock att skolbibliotekarierna bör vara lika delaktiga i arbetet 
med facktexter som med skönlitteratur och att både bibliotekarier och pedagoger bär ett 
ansvar för att samarbete och samplanering ska fungera.  
 
 
7.5 Försämrad läsförståelse av facktexter 
Som tidigare nämnts i uppsatsen är god läsförståelse en grundförutsättning i dagens 
kunskapssamhälle, vilket ställer höga krav på att förstå och använda skriven information. 
Samtliga informanter utrycker, precis som forskarna i NU-03, stor oro över elevers 
försämrade läsförståelse av facktexter. De menar att de konsekvenser som kommer till följd 
av försämringen kan innebära en tragedi för den enskilde individen, då den ställs utanför 
gemenskapen och förutsättningarna för att klara vidareutbildning och arbetsliv försämras. Det 
kan också leda till att människors demokratiska rättigheter minskar då de inte kan förstå och 
ta del av viktig samhällsinformation (jfr. avsnitt 3.5.2, Konsekvenser för den enskilde och för 
samhället).  
 
En orsak till försämringen menar forskningen är att läsning av skönlitteratur föredras vid läs- 
och skrivundervisning, vilket leder till att eleverna känner sig främmande inför facktexter och 
upplever dem svåra eftersom de inte får utveckla sin känsla och därmed förståelse för dessa 
texter (Armbruster & Armstrong 1993, s. 150-153). Samtidigt som forskarna i NU-03 
(Skolverket 2004a, s. 20-25) anser att en av orsakerna till elevers försämrade läsförståelse av 
facktexter är pedagogernas styrning av kursplanens uppnåendemål, där skönlitteratur 
framhävs, trycker våra informanter på betydelsen av ökad läsning av skönlitteratur. De menar 
att det är den viktigaste åtgärden för att förbättra läsförståelsen av facktexter eftersom läsning 
av skönlitteratur ger ökad läsförmåga, en bättre ordförståelse och ett ökat ordförråd. Då vi har 
tagit del av Langers (1995, s. 24-32) beskrivningar av skillnaden mellan läsning av 
skönlitterär och informerande text, där det skönlitterära läsandet kännetecknas av vaghet och 
flyktighet medan läsning av informerande text innebär att förstå idéer och hämta information 
genom att skapa sig en bild av ämnet, förstår vi att detta fokus på skönlitterärt läsande inte 
gagnar möjligheter till förbättrad läsförståelse av facktexter. Även om läsförmågan är god när 
det gäller skönlitteratur behöver det inte betyda att man automatiskt har god läsförståelse av 
facktexter. För det krävs ett intresse för ämnet och motivation att läsa och förstå samt 
tillämpning av andra lässtrategier.  
 
Utöver läsning av skönlitteratur har informanterna flera förslag på metoder och åtgärder  för 
att förbättra förståelsen. De nämner bland annat uppmaning och uppmuntran av läsning av 
tidningar och tidskrifter, att tillhandahålla texter på lämplig nivå, samtal om hur man arbetar 
med och läser olika texter samt bearbetning i samband med informationssökning. Dessa 
åtgärder kommer igen i forskningen, vilken dessutom bland annat trycker på vikten av att 
tidigt introducera texter av olika genrer (se avsnitt 3.5.3, Åtgärder för att förbättra 
läsförståelsen av facktexter). För att klara dessa krav på en rik textmiljö med variation på 
medier, behövs väl fungerande skolbibliotek med utbildad personal. 
 
Trots informanternas insikt om vilka konsekvenser den försämrade läsförståelsen av 
facktexter kan få, kan det tyckas märkligt att de inte i det läspedagogiska arbetet medvetet 
planerar och arbetar med att förbättra den. Det kan bero på att de inte tidigare har reflekterat 
över problematiken om att olika textgenrer kräver skiftande förmåga där läsmål avgör 
lästeknik och inriktning. Förhoppningsvis har intervjuerna bidragit till att frågan har väckts 
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och att medvetenheten har ökat hos skolbibliotekarierna och pedagogerna om facktexters 
betydelse för barns läsning. 
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8 Sammanfattande slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån studien med utgångspunkt i 
uppsatsens frågeställning samt de delfrågor, vilka har fungerat som övergripande teman 
genom hela uppsatsen. Kapitlet avslutas med några reflektioner kring uppsatsarbetet samt 
förslag till vidare forskning.  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera skolbibliotekariers och pedagogers syn på barns läsning 
och läsutveckling, facktexters betydelse för barns läsning samt hur de arbetar/undervisar för 
att utveckla elevers läsförståelse av facktexter. Vi har även studerat vilka konsekvenser 
skolbibliotekarier och pedagoger tror att barns försämrade läsförståelse av facktexter kan få i 
ett längre perspektiv och på vilket sätt de kan förebygga dessa problem. Det empiriska 
materialet har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med en skolbibliotekarie och en 
pedagog vid vardera tre skolor. Därefter har materialet analyserats för att sedan tolkas utifrån 
teorier och modeller kring olika litteraturpedagogiska strategier, läsmål och läsinriktning samt 
en modell som visar på skolbibliotekets funktion i undervisningen samt ställts i förhållande 
till tidigare forskning. Nedan redogörs för slutsatserna utifrån uppsatsens delfrågor.  
 

- Hur ser skolbibliotekarier och pedagoger på barns läsning och läsutveckling? 
 
I huvudsak uttrycker informanterna ett emancipatoriskt förhållningssätt till läsning och 
litteratur där det kritiska tänkandet är centralt, men även inslag av den pragmatiska och den 
traditionalistiska strategin kan urskiljas. Förståelse och sammanhang av det lästa anses viktigt, 
vilket utvecklas med hjälp av samtal vid läsning samt skrivning kopplat till läsning. De menar 
vidare att lusten och viljan att läsa skapas genom ett intresse för ämnet och möjlighet för 
eleverna att själva välja vad de vill läsa. Även forskningen trycker på att samtal kring det lästa 
ger ökad förståelse och gör att läsningen blir meningsfull samt vikten av ett rikt och varierat 
textutbud och att eleverna får välja utifrån intresse. Denna möjlighet existerar dock inte i 
verkligheten då informanterna i vår undersökning i vissa sammanhang har uttalade krav på 
elevernas litteraturval.  
 

- Hur ser skolbibliotekarier och pedagoger på facktexters betydelse för barns läsning? 
 
Såväl forskning som vår studie visar att facktexter förknippas med och används främst vid 
kunskapsinhämtning i ett undersökande arbetssätt. I vår studie framkom hur skolkontexten 
med mål för undervisningen påverkar skolbibliotekariernas och pedagogernas syn på litteratur 
samt krav på vad eleverna ska läsa vid olika moment. Flera tidigare undersökningar trycker 
dock på vikten av att erbjuda facktexter för att stimulera elevers läsning och väcka läslust, 
men menar, liksom våra informanter att facktexter oftast inte läses enbart för upplevelsen och 
för att utveckla läsförmågan utan används för att hämta fakta ur.  
 

- Hur arbetar/undervisar skolbibliotekarier och pedagoger för att utveckla elevers 
läsförståelse av facktexter? 

 
Undervisning i läsförståelse av facktexter sker främst i samband med ett undersökande 
arbetssätt och vid tolkning av hur undervisningen går till har fem läsmål används, vars 
gradering innebär krav på en ökad anknytning till elevernas verklighet och därmed ökad 
förståelse. Till största del använder skolbibliotekarierna och pedagogerna i vår undersökning 
metoder och strategier kopplat till läsmål ett och två, memorering och registrering, som 
innebär att söka och finna relevant information med hjälp av grundläggande färdigheter i 
läsning. Läsmål tre, förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning, och fyra, integrering i 
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egen omvärldsuppfattning,  kan urskiljas i pedagogernas undervisning, där förståelse genom 
samtal, diskussion och källkritiska reflektioner leder till en personlig kunskapsbas. Denna bas 
utvecklas genom att den relateras till elevernas egna erfarenheter, vilket kan leda till egna 
ställningstaganden. Läsmålen och hur eleverna uppfattar uppgiften påverkar vilken 
läsinriktning de använder sig av, där ytinriktad läsning kopplas till läsmål ett och två för att 
övergå till viss djupinriktning vid läsmål tre. Vid läsmål fyra krävs en djupinriktad läsning.  
 
Forskning kring lässtrategier för förståelse av facktexter presenterar olika modeller som, 
liksom läsmålen, sträcker sig från ytinriktad till djupinriktad läsning där förståelse utvecklas 
genom att texten får tolkas med egna ord. Vår studie visar att skolbibliotekarierna endast 
tillämpar metoder för att uppnå läsmål ett och två och anser att det är pedagogernas ansvar att 
arbeta med läsförståelse av facktexter. Pedagogernas undervisning sträcker sig från läsmål ett 
till fyra, men metoder som inriktar sig på läsmål fem, direkt handlingsinriktad förståelse, har 
inte kunnat identifierats. Även tidigare studier har fått liknande resultat, elever söker fakta för 
att sedan skriva av informationen, vilket innebär att de inte utvecklar en djupare förståelse.  
 

- Hur används skolbiblioteket i undervisningen? 
 
Enligt skolbibliotekarierna i vår studie fungerar skolbiblioteket som en lokal, vilken inrymmer 
olika medier där pedagoger och elever får det material de efterfrågar samt vid behov svar på 
sina frågor. Bibliotekariernas möjlighet att planera skiftar beroende på i vilken grad de blir 
förvarnade om temaarbeten. Pedagogerna anser att biblioteket har en central och betydelsefull 
roll och ger en god service, vilken fungerar som en idéresurs för undervisningen med bland 
annat boksamtal. Samplanering saknas, men pedagogerna anser sig nöjda med 
skolbibliotekets funktion och samarbetet. Skolbibliotekarierna däremot är inte lika nöjda och 
efterlyser större delaktighet. Liksom i tidigare forskning framkommer problematiken med två 
olika kulturer och yrkesroller som ska mötas där kännedom om varandras kunskaper ofta är 
bristfällig. För att utveckla skolbiblioteket som pedagogisk resurs menar forskning att det 
krävs samarbete i arbetslag där de båda yrkenas kultur och kompetens lyfts, vilket också 
skolbibliotekarierna i vår studie poängterar.    
 

- Vilka konsekvenser tror skolbibliotekarier och pedagoger att barns försämrade 
läsförståelse av facktexter kan få i ett längre perspektiv och hur kan problemen 
förebyggas? 

 
Samtliga informanter uttrycker, liksom forskningen, stor oro över elevers försämrade 
läsförståelse av facktexter, vilket kan innebära en tragedi för den enskilde individen och 
minskad delaktighet i den demokratiska processen eftersom möjlighet att ta till sig och förstå 
samhällsinformation försämras. Samtidigt som tidigare forskning och NU-03 visar att en av 
orsakerna till elevers försämrade läsförståelse av facktexter är att läsning av skönlitteratur 
föredras i läspedagogiskt arbete menar våra informanter att den viktigaste åtgärden för att 
förbättra läsförståelsen av facktexter är ökad läsning av skönlitteratur. Andra åtgärder som 
framhålls av både våra informanter och tidigare forskning är läsning av tidningar och 
tidskrifter, samtal om lässtrategier samt bearbetning av texter i samband med 
informationssökning. Forskningen poängterar även vikten av att tidigt introducera texter av 
olika genrer och tillgång till rika och varierade textbestånd.      
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8.1 Slutord 
Uppsatsarbetet har varit en intressant process som har givit oss nya insikter om problematiken 
kring arbetet med läsförståelse av facktexter. Vi hade i uppsatsarbetets initialskede 
förhoppningar om att få ta del av ett medvetet arbete med facktexter utifrån 
läsförståelseaspekten. Redan vid informationssökningen insåg vi dock komplexiteten med 
läsförståelse av facktexter, vilket bekräftades vid analys och tolkning av intervjuerna. Som 
framgick i redogörelsen för tidigare forskning och litteratur inom området förekom forskning 
kring läsförståelse av facktexter i ringa omfattning. Vi upplever det problematiskt att få en 
helhetssyn över undervisning och arbetet med förståelse av facktexter eftersom läsförståelsen 
hamnar inom svenskämnet, där det regleras och utvärderas med hjälp av kursplanen, medan 
facktexter företrädesvis används inom andra ämnen. Detta problem identifierades också i vårt 
empiriska material där man inte arbetade med facktexter i det läspedagogiska arbetet. Vi kan 
konstatera att arbete med och förståelse av facktexter utgör en del av 
informationssökningsprocessen eftersom arbete med facktexter företrädesvis används i ett 
undersökande arbetssätt. I det empiriska materialet framkommer att varken skolbibliotekarier 
eller pedagoger medvetet arbetar med läsförståelse av facktexter, utan snarare kopplar denna 
läsning till kunskapsinhämtning, eleverna ska lära sig något om ämnet. Både inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen och pedagogiken diskuteras vad elever lär sig i ett undersökande 
arbetssätt där såväl Alexandersson och Limberg (2004) som Nilsson (2002) poängterar att 
eleverna missar förståelsen när de söker efter fakta och förmår därför inte skriva med egna 
ord. De menar att eleverna behöver hjälp med att bearbeta och förstå texten för att utveckla en 
egen kunskapsbas. Således spelar arbetet med förståelse av facktexter en betydande roll i ett 
undersökande arbetssätt och därför förvånar det oss att ämnet inte har varit föremål för mer 
forskning. Genom denna uppsats har vi kunnat identifiera problemet, att läsning och förståelse 
av facktexter inte lyfts fram och diskuteras i undervisningen utan förekommer implicit i ett 
undersökande arbetssätt och vi vill därmed poängtera vikten av att studera denna problematik 
närmare. Ämnet för vår uppsats har också väckt reaktioner utifrån, där både informanterna, de 
rektorer vi kontaktade samt bibliotekarier och pedagoger på fältet, har påpekat att det är 
viktigt att arbeta mer medvetet med facktexter. 
 
I vår undersökning framkom att skolbibliotekarierna nästan inte alls arbetar med läsförståelse 
av facktexter och att de anser att det är pedagogernas ansvar. Men vi menar att 
skolbibliotekarierna kan fylla en viktig funktion i ett undersökande arbetssätt genom att hjälpa 
och handleda eleverna i informationssökningsprocessen och med förståelse av facktexter. NU-
03 påpekar att elever idag möter allt färre genrer i undervisningen, vilket skulle kunna 
förbättras genom tillvaratagande av skolbibliotekariernas kompetens inom området. 
Möjligheter att utföra ett sådant arbete utgår från hur skolbibliotekarier och pedagoger ser på 
skolbibliotekets funktion i undervisningen samt samarbetet dem emellan avseende läsning och 
läsförståelse. Även om skolbibliotekarierna inte anser att det är deras ansvar att arbeta med 
läsförståelse av facktexter tror vi att de, tillsammans med pedagogerna, är mottagliga för att 
diskutera och utveckla strategier och metoder för detta arbete eftersom informanterna 
uttrycker en oro över vilka konsekvenser bristande läsförståelse kan få. Vår uppsats kan ses 
som en utgångspunkt för att vidare undersöka hur skolbibliotekariers yrkeskompetens kan tas 
till vara i arbetet med läsförståelse av facktexter och hur de ser på sin yrkesroll i det 
läspedagogiska arbetet generellt och specifikt när det gäller facktexter.  
 
I de utvärderingar av barn och ungdomars läsförmåga och läsförståelse som vi har tagit del av, 
NU-03, PISA och PIRLS, framkommer att pojkar har sämre resultat på lästester än flickor. 
Även om vi inte har haft för avsikt att titta på skillnader mellan könen kan vi konstatera att 
PIRLS resultat när det gäller informationstexter är av stort intresse för vår uppsats. Det visar 
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en tendens till något mindre skillnad mellan pojkars och flickors läsförmåga av 
informationstexter än av andra texter. Då Dressman (1997) menar att facklitteratur helst läses 
av pojkar men att undervisning i läsning framför allt sker med skönlitteratur, som föredras av 
flickor, frågar vi oss om skillnaden mellan könen hade varit mindre om facktexter i större 
utsträckning hade använts i det läspedagogiska arbetet. Ett svar på den frågan skulle man 
kanske kunna få vid en studie om facktexter ur ett genusperspektiv.  
 
Då resultaten i NU-03 ligger till grund för vår problemformulering innefattas inte läsning på 
datorskärm eftersom det, enligt NU-03, inbjuder till en annan lässtrategi än böcker och 
tidningar. Under uppsatsarbetets gång har vi dock insett att läsning och förståelse av 
facktexter oftast utförs i samband med ett undersökande arbetssätt. I dagens IT-samhälle där 
informationssökning vid datorn utgör en allt större del av det undersökande arbetssättet finns 
det anledning att även studera hur elever tillägnar sig och förstår texter vid läsning på 
datorskärm. Datorn som tekniskt redskap lockar många elever och skapar ökat engagemang, 
vilket skulle kunna leda till att de har lättare att ta till sig och förstå facktext i arbetet med 
datorn än om de läser samma text i en bok. Genom användning av datorer, både i skolan men 
framför allt på fritiden, har barn idag stor kunskap och vana vid datormediet, vilket kan leda 
till att de utvecklar bättre strategier vid läsning på datorskärm än vid läsning av facktexter. Vi 
anser att det är av yttersta vikt att fortsätta studera frågor kring förståelse av facktexter, både 
tryckta och elektroniska och att skapa en debatt för att öka medvetenheten om problematiken.   
 
Under tolkningsarbetet har vår syn på lärande genom texter ständigt kommit till diskussion. 
Vi har i arbetet tagit fasta på och utgått från Säljös tankar kring läsning i ett sociokulturellt 
perspektiv, där kunskap skapas genom den kommunikativa processen. Dock har vårt eget 
medhavda synsätt på lärande, där kunskap överförs med pedagogen som avsändare och eleven 
som mottagare, varit svårt att koppla bort. Ofta har vi kommit på oss själva med att tala om 
pedagoger som ”lär ut” likt den historiska beskrivningen. Denna insikt har fått oss att förstå 
hur stark påverkan skolans historia och miljö har på undervisningen och därmed också syn på 
lärande, läsning och litteraturval.  
 
Vårt uppsatsarbete tog sin utgångspunkt i sex intervjuer, med tre skolbibliotekarier och tre 
pedagoger. I efterhand har vi diskuterat om resultatet hade påverkats om vi intervjuat fler 
personer. Vi tror inte att vårt resultat hade förändrats om vi hade gjort fler intervjuer med 
pedagoger då skolans styrdokument i stor grad styr innehåll och utseende på undervisningen. 
Däremot hade det varit intressant att studera hur undervisningen ser ut på senare stadier där 
det råder ämnesuppdelning till skillnad från år 4-6, som vi studerat, där undervisningen ofta 
bedrivs av en och samma pedagog och förutsättningar finns för att arbeta ämnesövergripande 
med facktexter och läsförståelse. När det gäller skolbibliotekariernas uttalanden tror vi att de i 
större utsträckning skiljer sig i och med att skolbiblioteken i olika grad är involverade i det 
läspedagogiska arbetet. Samtidigt påverkas även de av skolkontexten med dess styrdokument, 
vilket leder till en viss likriktning.   
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9 Sammanfattning 
En grundförutsättning för att kunna ta del av dagens samhälle är en god läsförståelse och 
människor med försämrade kommunikationsfärdigheter riskerar att ställas utanför skola och 
arbetsmarknad. Under 2004 presenterade Skolverket en nationell utvärdering av grundskolan 
2003, NU-03, vars resultat visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats, framför allt 
när det gäller faktatexter, vilket de menar kan få konsekvenser i ett medborgarperspektiv. Med 
anledning av detta resultat är uppsatsens syfte att analysera skolbibliotekariers och pedagogers 
syn på barns läsning och läsutveckling, facktexters betydelse för barns läsning samt hur de 
arbetar/undervisar för att utveckla elevers läsförståelse av facktexter. Vi har även studerat 
vilka konsekvenser skolbibliotekarier och pedagoger tror att barns försämrade läsförståelse av 
facktexter kan få i ett längre perspektiv och på vilket sätt de kan förebygga dessa problem. 
Vår frågeställning lyder: Vilken syn har skolbibliotekarier och pedagoger på facktexters 
betydelse för barns läsning och hur arbetar/undervisar de för att utveckla elevers läsförståelse 
av facktexter? Frågeställningen besvaras med hjälp av följande delfrågor, vilka fungerar som 
övergripande teman genom hela uppsatsen. 
 

- Hur ser skolbibliotekarier och pedagoger på barns läsning och läsutveckling? 
- Hur ser skolbibliotekarier och pedagoger på facktexters betydelse för barns läsning? 
- Hur arbetar/undervisar skolbibliotekarier och pedagoger för att utveckla elevers 

läsförståelse av facktexter? 
- Hur används skolbiblioteket i undervisningen? 
- Vilka konsekvenser tror skolbibliotekarier och pedagoger att barns försämrade 

läsförståelse av facktexter kan få i ett längre perspektiv och hur kan problemen 
förebyggas? 

 
För att ge en bakgrund till och en förståelse för ämnet redogör vi för Skolverkets nationella 
utvärdering, NU-03 och några internationella undersökningar av svenska elevers läsförståelse 
samt de delar av styrdokumenten för skola och bibliotek som är relevanta för vår uppsats. 
Därefter presenteras tidigare forskning inom området och vi kan konstatera att vi inte har 
funnit några studier som har inriktat sig på läsförståelse av facktexter i förhållande till 
skolbibliotekets verksamhet. Kapitlet är indelat i de för uppsatsen övergripande temana, och 
det första, syn på läsning och läsutveckling, beskriver de faktorer som generellt främjar 
läsning och läsutveckling. I det andra temat, facktexter och dess betydelse för barns läsning 
beskrivs den dominerande synen på facktexter, vilken är en källa att hämta kunskap och fakta 
ur. I efterföljande tema, undervisning i läsförståelse av facktexter, skildras de i forskningen 
presenterade metoder och strategier för hur man kan arbeta med läsförståelse av facktexter. 
Det fjärde temat, skolbiblioteket i undervisningen, beskriver problematiken med samarbete 
mellan skolbibliotekarier och pedagoger samt hur skolbiblioteket kan användas i 
undervisningen. I det avslutande temat, försämrad läsförståelse av facktexter, skildras några 
av de orsaker forskningen ger till denna försämring, konsekvenser den enskilde och samhället 
kan få av en försämring av förståelse av facktexter samt åtgärder för förbättring.  
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är olika litteraturpedagogiska strategier, teorier och 
modeller kring läsmål och läsinriktning samt modell som visar på skolbibliotekets funktion i 
undervisningen. De litteraturpedagogiska strategierna beskriver syn på läsning i allmänhet och 
används för att belysa den del av frågeställningen som behandlar skolbibliotekariers och 
pedagogers syn på barns läsning och läsutveckling, vilket påverkar undervisningens innehåll 
och utformning. Frågan om hur skolbibliotekarier och pedagoger ser på facktexters betydelse 
för barns läsning klargörs genom att frågan sätts in i en skolkontext. I den andra delen av 
kapitlet Teoretiska utgångspunkter presenteras teorier och modeller kring läsmål och 
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läsinriktning samt informationskompetens och i tolkningsarbetet används de för att 
åskådliggöra hur skolbibliotekarier och pedagoger arbetar/undervisar för att utveckla elevers 
läsförståelse av facktexter. Detta klargör skolbibliotekariernas och pedagogernas mål med 
undervisningen, vilken förståelse de vill att eleverna ska uppnå vid läsning av facktexter. 
Kapitlet avslutas med en modell kring skolbibliotekets funktion i undervisningen, Loertschers 
taxonomier, som används för att tydliggöra hur skolbiblioteket används i undervisningen samt 
hur samarbetsformerna mellan skolbibliotekarier och pedagoger ser ut.  
 
För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar har en skolbibliotekarie 
och en pedagog på vardera tre skolor intervjuats. Det empiriska materialet har därefter 
analyserats och tolkats utifrån nämnda teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. 
Utifrån tolkningsarbetet kan ett antal slutsatser dras, vilka relateras till de delfrågor som ska 
besvara uppsatsens övergripande frågeställning.  

- Skolbibliotekarierna och pedagogerna anser att kritiskt tänkande samt förståelse och 
sammanhang av det lästa är viktigt. De menar att läsning utvecklas genom lust och 
motivation, vilket skapas genom ett intresse för ämnet där eleverna själva får välja vad 
de vill läsa. Trots denna åsikt har de i vissa sammanhang uttalade krav på elevers 
litteraturval. 

- Facktexter förknippas, av informanterna, främst med kunskapsinhämtning och 
används i ett undersökande arbetssätt för att hämta fakta ur. Skolkontexten med mål 
för undervisningen påverkar syn på litteratur samt krav på vad elever ska läsa vid olika 
moment. 

- Undervisning i läsförståelse av facktexter sker främst i samband med ett undersökande 
arbetssätt. Metoderna sträcker sig från att arbeta med grundläggande färdigheter i 
läsning och informationssökning, till djupare förståelse för texten kopplat till egna 
erfarenheter, med tyngdpunkt på det första. Likaså sträcker sig sättet att läsa från 
ytinriktat till djupinriktat, beroende på hur eleverna uppfattar läsuppgiftens karaktär. 
Skolbibliotekarierna anser att det är pedagogernas ansvar att arbeta med läsförståelse 
av facktexter. 

- Skolbibliotekarierna ser skolbiblioteket som en lokal med olika medier där pedagoger 
och elever får det material de efterfrågar samt vid behov svar på sina frågor. Enligt 
pedagogerna har biblioteket en central och betydelsefull roll och ger en god service. 
Trots att samplanering saknas är pedagogerna nöjda med skolbibliotekets funktion och 
samarbetet. Skolbibliotekarierna däremot är inte lika nöjda och efterlyser större 
delaktighet. 

- Konsekvenserna av försämrad läsförståelse av facktexter oroar informanterna och de 
menar att det är förödande för den enskilde och en fara för den demokratiska 
processen i samhället. Den viktigaste åtgärden för att förbättra läsförståelsen av 
facktexter är, enligt informanterna, ökad läsning av skönlitteratur. 

.    
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide - skolbibliotekarier 
 
Berätta om dig själv 

- Utbildning, examensår, inriktning? 
- Tidigare yrkeserfarenhet? 
- Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
- Nuvarande arbetsuppgifter? 

 
 
Hur ser du på läsning och lärande? 

- Hur ser du på lärande och hur barn utvecklar sitt lärande? 
- Vilken typ av undervisning tycker du barn lär sig mest av? Vad fungerar bäst för dig? 
- Tror du att lärare har samma syn på lärande som skolbibliotekarier? 
- Hur arbetar du för att elever ska utveckla sin läsning?  
- Vad tror du är viktigt för skolelever att lära sig idag när det gäller läsning? 

 
 
Hur används skolbiblioteket i skolans undervisning? 

- Hur används skolbiblioteket i undervisningen? 
- Samplanerar du och lärarna undervisningen? På vilket sätt? I vilken omfattning? 
- Anser du att skolbiblioteket här har en central roll i skolans verksamhet? Varför/varför 

inte? 
 
 
Vad innefattar begreppet facktexter för dig? 
 
 
Hur ser du på facktexters betydelse för barn och ungdomars läsning? 

- Läser du själv facktexter/fackböcker för barn och ungdomar? I vilken utsträckning?  
- Rekommenderar du facktexter/fackböcker till eleverna?  
- Har det betydelse vad eleverna läser? Skiljer du på facklitteratur och skönlitteratur?  

 
 
Hur använder du facktexter i arbetet med eleverna?  

- Vilken sorts facktexter använder du i arbetet med eleverna?  
- I vilken omfattning använder du facktexter i arbetet med eleverna?  
- Hur får eleverna tag på facktexter? 
- Har det läspedagogiska arbetet förändrats under din yrkesverksamma tid? På vilket 

sätt? Mer eller mindre skönlitteratur respektive facklitteratur?  
 
 
Hur tänker du kring barns läsförmåga och framtid med tanke på resultaten i NU-03? 

- Vilka konsekvenser tror du att den försämrade läsförmågan av facktexter kan få för 
individen och för samhället i ett längre perspektiv? 

- Vad kan skolan och skolbiblioteket göra för att förebygga dessa problem? 
 



Bilaga 2 

 

Intervjuguide - pedagoger 
 
Berätta om dig själv 

- Utbildning, examensår, inriktning? 
- Tidigare yrkeserfarenhet? 
- Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
- Nuvarande arbetsuppgifter? 

 
 
Hur ser du på läsning och lärande? 

- Hur ser du på lärande och hur barn utvecklar sitt lärande? 
- Vilken typ av undervisning tycker du barn lär sig mest av? Vad fungerar bäst för dig? 
- Tror du att skolbibliotekarier har samma syn på lärande som lärare? 
- Vilka metoder använder du i undervisningen för att elever ska utveckla sin läsning?  
- Vad tror du är viktigt för skolelever att lära sig idag när det gäller läsning? 

 
 
Vad innefattar begreppet facktexter för dig? 
 
 
Hur ser du på facktexters betydelse för barn och ungdomars läsning? 

- Läser du själv facktexter/fackböcker för barn och ungdomar? I vilken utsträckning?  
- Rekommenderar du facktexter/fackböcker till eleverna?  
- Har det betydelse vad eleverna läser? Skiljer du på facklitteratur och skönlitteratur? 

 
 
Hur använder du facktexter i undervisningen?  

- Vilken sorts facktexter använder du i undervisningen?  
- I vilken omfattning använder du facktexter i undervisningen?  
- Hur får eleverna tag på facktexter? 
- Har det läspedagogiska arbetet förändrats under din yrkesverksamma tid? På vilket 

sätt? Mer eller mindre skönlitteratur respektive facklitteratur?  
 
 
Hur använder du skolbiblioteket i undervisningen? 

- Använder du skolbiblioteket i undervisningen? Hur?  
- Samplanerar du och skolbibliotekarien undervisningen? På vilket sätt? I vilken 

omfattning? 
- Anser du att skolbiblioteket här har en central roll i skolans verksamhet? Varför/varför 

inte? 
 
 
Hur tänker du kring barns läsförmåga och framtid med tanke på resultaten i NU-03? 

- Vilka konsekvenser tror du att den försämrade läsförmågan av facktexter kan få för 
individen och för samhället i ett längre perspektiv? 

- Vad kan lärarna och skolbibliotekarierna göra för att förebygga dessa problem? 
 
 
 
 


