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English Title 

 
”The enjoyment of reading and reading ability among students in elementary school” 

A research of teachers and school librarians point of view 

 

Abstract 
 

The poor results of 15 year old Swedish students in the 2012 PISA-investigation serve 

as the main inspiration for this essay. Though aware that PISA measures a range of 

skills, including math-, science- and reading abilities, a deliberate focus has been placed 

on the latter. Unsatisfactory math- and science results are sure to bare consequences 

ahead, but poor reading skills affect the comprehension of all other subjects combined 

and is therefore of utmost importance. 

 

This essay explores the roles of teachers and school librarians in the promotion of 

reading, as well as their ways of cooperating in strengthening students' reading abilities. 

Questions of particular interest are: 

 

 In what ways do teachers' and school librarians' views of ongoing reading 

promoting activities differ? 

 How does the school and school library contribute to reading promotion and 

reading comprehension among students? 

 What factors unite teachers and school librarians in their attempts to promote 

reading, as far as pedagogical roles are concerned?  

 

Working on this essay, a total of seven qualitative interviews were conducted. The 

interviews were spread among three different schools, elementary-through-high school. 

The material was weighed against the sociocultural perspective of learning, serving as 

this study's main theoretical framework. The sociocultural view states the importance of 

interaction in the process of learning. In accordance, my results show that reading 

comprehension is best approved by the interaction between students, teachers and 

school librarians. 

 

Nyckelord 
skolbibliotek, lärare, skolbibliotekspersonal, läslust och läsförståelse, boksamtal, 

högläsning, samarbete, sociokulturellt perspektiv 
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”Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde 

individen och hans och hennes tänkande/handlande” (Säljö, 2005 s. 9). 
 

1. Inledning 

 

I inledningsfasen av mitt uppsatsskrivande var jag osäker på vad jag skulle rikta in mig på att 

undersöka, dock slogs jag av tanken på att jag någon gång under förra året hade läst någonting 

om en undersökning som gjorts angående ungas läsförmåga. Jag sökte på nätet och hittade 

PISAs undersökning, daterad 2012, om elevers kunskaper i matematik, naturkunskap och 

läsförståelse i 209 skolor i Sverige. Min nyfikenhet väcktes och jag beslutade mig för att göra 

den här undersökningen. Det har gjorts olika undersökningar i syfte att mäta elevers prestation 

och läsförmåga, varav en av dessa är PISAs.  

 

PISA (Programme för International Student Assessment) undersökte år 2012 elevers 

kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse där resultaten visade sig att 

kunskaper har försämrats bland elever i grundskolan. I undersökningen deltog 4700 elever i 

15-årsåldern av 209 skolor i Sverige (Skolverket, 2014a).  

  

Vad gör regeringen åt det? Med utgångspunkt på den nya satsningen av regeringen som 

infördes 2014 med en fyraårsintervall för att öka läsförståelsen i samhället 

(Kulturdepartementet, 2013) vill jag undersöka skolbibliotekariers och lärares bidragande till 

läslust och läsförståelse utifrån sin pedagogiska roll.  

 

I den här uppsatsen har en undersökning genomförts av tre olika kommuner i två olika län i 

Sverige, för att undersöka hur tre olika skolor arbetar för att väcka läslust och läsförståelse 

bland elever. Tre skolbibliotekarier och fyra lärare har intervjuats för att få en bild av 

verksamheten.   

 

1.1. Bakgrund  

 

Det är inte ovanligt att skolor gör utvärderingar och vidareutvecklingar av elevers prestation 

inom skolan. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en 

organisation som har utvecklat PISA som bedriver undersökningar på internationellt nivå. 

Undersökningar görs i över 60 länder och riktar in sig på 15-åriga elever. Eleverna genomgår 

prov och besvarar enkäter och baserat på detta bedöms deras kunskaper i olika ämnen såsom 

matematik, naturkunskap och läsförståelse. Enligt PISA definieras läsförståelse som: 

”Förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna 

mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. Läsförståelsen 

innefattar också olika lässtrategier så som förmågan att leta efter praktisk information så väl 

som djupläsning som syftar till att förstå andra sätt att göra saker, tänka och att vara” 

(Skolverket, 2013 s. 106b). ”PISA:s fokus ligger på att läsa för att lära sig snarare än att lära 

sig att läsa, och därför mäts inte elevernas mest grundläggande läsförmågor” (ibid., 2013 s. 

18b).  
 

Sverige har deltagit ett antal gånger i PISAs undersökningar men den sista undersökningen 

som har skett 2012, med rapport av den 2013 visade en kraftig nedgång i kunskaper bland 

elever i 15-årsåldern gällande ovanstående ämnena som har väckt oro bland många 

(Skolverket, 2013b). 
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I en debattartikel i Dagens Nyheter läste jag att när författaren Martin Widmark fick frågan 

om hur han kände sig när han såg PISAs undersökning svarade han: ”Jag skäms. Skam. Vi har 

lämnat unga och deras lärare i sticket”. Med detta menar han att lärarna behöver fortbilda sig, 

ha arbetsro för att undervisa sina elever inte bara en massa pedagogiska metoder som man inte 

kan följa i praktiken (Widmark, 2014, 7 april). Martin Widmark är barnboksförfattare och 

initiativtagare till projektet En läsande klass. Det är ett projekt skapat för att lärarna ska 

använda olika lässtrategier i sin undervisning. Studiehandledningen är rätt ny, den kom i slutet 

av april detta år och har delats ut i alla skolor i Sverige. Den är skriven av två låg-, och tre 

mellanstadielärare och kan fungera som hjälp till lärarna där det finns veckoplaneringar som 

kan vara till stor nytta i undervisningen i läsförståelse bland elever i årskurserna 1-6 

(Gonzalez et.al., 2014). 

 

Varför är det viktigt med skolbibliotek? I den nya bibliotekslagen som trädde kraft i början av 

detta år sägs det att: ”2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning”. Med allmänna biblioteksväsendet menas här både de kommunala 

”folkbibliotek, skolbibliotek, regional biblioteksverksamhet, högskolebibliotek, lånecentraler, 

och övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet” (SFS 2013:801). 
 

Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och 

lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Regeringen anser 
att skolbiblioteken spelar en så viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras 

behov av material för utbildningen att det är motiverat med en egen bestämmelse i skollagen (Utbildningsdepartementet, 2009/10 

s. 284). 

 

Enligt IFLA/UNESCO:s riktlinjer har skolbibliotek en viktig roll i undervisning: 

”Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och 

kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt 

lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt 

ansvar som medborgare” (2004 s. 4).  

 

Skolinspektionens krav på skolbiblioteken är att de ska vara lämpade efter elevernas behov 

och ska kunna erbjuda olika sorts medier i olika format både fack-, och skönlitteratur för att 

främja språkutveckling, lärande och läsande i skolan (Skolinspektionen, 2011 s. 3). 

 

I skollagen sägs att: ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” (SFS 2010:800) 

men det står inte huruvida det ska vara bemannat med personal, det vill säga om det ska 

finnas tillgång till skolbibliotekarie eller annat personal som lärarbibliotekarie, 

biblioteksassistenter, bibliotekspedagog (Skolverket, 2013 s. 2c). 

 

Varför behövs skolbibliotekarier? I en artikel i Dagens nyheter rubricerad ”Skolbiblioteken 

allt annat än meningslösa” yttrar Gabriel H. Sahlgren till ett förslag som hade kommit om 

bemannade skolbibliotek ”för att kravet på skolbibliotek bör strykas ur skollagen”. Han 

refererar till en studie som genomfördes i Indien ”som visar att skolbibliotek inte har någon 

effekt alls på elevers lärande” (Dolatkhah M. et.al., 2013, 4 oktober). Medan i en annan artikel 

i biblioteksbladet står det motsatsen till det som Sahlgren presenterar ”25 år av 

tvärvetenskaplig, internationell forskning visar alltjämt att bemannade skolbibliotek som 

samspelar nära med undervisningen kan ge högst meningsfulla bidrag till elevers lärande”. 

Skolbibliotek med bemannad personal som har bra samarbete kan ge stort bidrag när det 
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gäller prestationsförmåga i elevernas lärande. I artikeln menar de att ”vad gäller lagstiftning är 

en politisk fråga, inte en forskningsfråga” (Biblioteksbladet, 2013).  

 

I IFLAs/UNESCOs riktlinjer för skolbibliotek tas också skolbibliotekariens uppgifter upp. 

Dessa beskrivs vara att: ”främja läsprogram och kulturella aktiviteter, delta i 

planeringsaktiviteter kopplade till tillämpningen av läroplanen, delta i förberedelse, 

tillämpning och utvärdering av undervisningsaktiviteter” (2004 s. 13). ”Bibliotekariens 

huvuduppgift är att bidra till skolans uppdrag och mål, inklusive utvärderingsprocesser, och 

att utveckla och tillämpa skolbibliotekets mål och uppdrag. I samarbete med skolledning, 

administrativ personal och lärare är bibliotekarien involverad i planering och tillämpning av 

läroplanen” (ibid., 2004 s. 11). I Lgr (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet) står det om vikten av att läsa skönlitteratur, inte bara i det svenska ämnet utan 

också i andra ämnen.  ”I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om 

skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket, 2011, s. 222d). 

 

1.2. Syfte och problemformulering 

 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur skolbiblioteken genomför planeringen i 

verksamheten utifrån skolbibliotekspersonalens kompetens med fokus på läslust och 

läsförståelse. Med inspiration från PISAs undersökning i Sverige och resultatet av att svenska 

elever ligger så lågt och försämras i läsförståelse vill jag belysa skolbibliotekspersonalens och 

lärarens förhållningssätt till läslust och läsförståelse. Genom intervjuer med 

skolbibliotekspersonal och lärare vill jag få en heltäckande bild när det gäller 

skolbibliotekspersonalens och lärarens pedagogiska roll i verksamheten. Vidare kommer jag 

göra en jämförelse mellan de tre olika skolbiblioteken och en ytterligare jämförelse av 

skolbibliotekspersonalens och lärarens synsätt på främjandet av läslust och läsförståelse i 

verksamheten relaterat till elever utifrån deras erfarenheter. 

 

1.3. Frågeställningar  

 
 Hur skiljer sig skolbibliotekspersonalens och lärarnas bild av verksamheten när det 

gäller inspiration av elever till läslust och läsförståelse?  

 

 Hur arbetar skola och skolbibliotek för att öka läslust och läsförståelse bland elever? 

 

 Vad har lärare och skolbibliotekspersonal för gemensamt i den pedagogiska rollen i 

läsfrämjande aktiviteter? 

 

1.4. Avgränsning 

 

PISAs undersökning gick ut på att undersöka elevers kunskaper i matematik, naturkunskap 

och läsförståelse. Utifrån PISAs undersökning blev jag nyfiken på att göra en annan 

undersökning och att avgränsa den till läslust och läsförståelse. Då kommer frågan varför jag 

ska avgränsa mig till läslust och läsförståelse? Jag anser att om en elev exempelvis inte har 

tillräckliga kunskaper för att förstå en text, en bok, ett dokument, ett problem eller vad den nu 

kan handla om, så kan eleven i fråga heller inte gå vidare och förstå meningen med det som 

han/hon har läst. Även om PISAs undersökning var inriktat på 15- åriga elevers kunskaper i 
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läsförståelse, vill jag avgränsa mig till elever i åldrarna upp till 15 år, det vill säga i 

grundskolan, detta för att se varför de ligger så dåligt till när det kommer till läsförståelse. 

 

Jag har intervjuat tre ur skolbibliotekspersonal och fyra lärare, i tre olika skolbibliotek i tre 

mindre kommuner i Sverige, två i Kronobergslän och en i Skåne. En ytterligare avgränsning 

är att jag uppehåller min undersökning kring grundskolan, informanterna tillhör både låg-, 

mellan-, och högstadiet. Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka vilken roll lärarna och 

skolbibliotekspersonalen har i ökandet av elevers läslust och läsförståelse i grundskolan. Jag 

är medveten om att det finns flera skolbibliotek i Sveriges 290 kommuner och att jag endast 

valt att undersöka tre av dessa. För att fastställa sanning i mitt undersökta material och kunna 

generalisera i ett större sammanhang hade det krävts en större studie där fler lärare och 

skolbibliotekspersonal skulle bli intervjuade, gärna även på andra skolbibliotek inom 

skolverksamheten.   

 

Genom att testa trovärdigheten i mina valda teorier jämfört med mitt insamlade resultat 

skapas ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen. Eftersom det är ett aktuellt problem har jag 

valt källor som är nära i tid och har ytterligare avgränsat till svensk forskning, från 1997 - 

2014 och tillhör samma ämnesområde.  
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2. Teori, begrepp och tidigare forskning  

 

Från resultat av mina informanter i undersökningen ser jag en stark koppling till ett 

sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv framhåller att samspelet mellan andra vuxna och 

klasskamrater är av stor betydelse för att elever ska utveckla sig både i läslust och 

läsförståelse. För att detta ska ske krävs såväl god kommunikation som olika redskap, både 

språkliga och fysiska. Vidare följer vissa begrepp som jag ansåg viktigt att förklara och 

tidigare forskning.  

 

2.1. Sociokulturellt perspektiv 

 
Ofta inom skolbibliotek är det återkommande temat språket, delaktighet och elevernas syn på 

läsning och de nya tekniska förändringarna i samhället. Utifrån informanters svar framkom 

möten, dialog, och samtal om läsning som viktiga faktorer i skolan. De påpekade även 

samarbetsformer mellan skolledning och personal som är en annan faktor som spelar stor roll. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv lägger man stor vikt på kommunikation, språk och 

användning av olika verktyg, då ser jag en sammankoppling till informanters svar, som jag 

vidare kommer att analysera i analysen och avslutande diskussion.  

 

Lev Vygotskij (1896-1934) är han som lade grund för ett sociokulturellt perspektiv. Vad som 

kännetecknar ett sociokulturellt perspektiv är tre olika företeelser: ”1) utveckling och 

användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap, 2) utveckling och 

användning av fysiska redskap (eller verktyg), 3) kommunikation och de olika sätt på vilket 

människor utvecklat former för samarbete i olika kollektiva verksamheter” (Säljö, 2005 s. 22-

23). 

 

Enligt Vygotskij finns det två olika typer av redskap eller verktyg: fysiska verktyg (artefakter) 

såsom böcker, datorer och surfplattor eller Ipad och psykiska verktyg som exempelvis språk 

vi människor använder för att tänka och kommunicera med (ibid., 2005 s. 20). Språket är 

uppdelat i två funktioner dels hur vi kommunicerar med andra personer interpsykologiskt och 

hur vi kommunicerar med oss själva det inre själva tänkandet intrapsykologisk (ibid., 2005 

s.105-107). Samtidigt menar Vygotskij att de olika redskap som vi människor äger inte är 

något nytt för vårt moderna samhälle. Det gäller att människan försöker hitta nya vägar, för att 

ha bra samarbete. Vygotskij menar att utan språk har människan inga begrepp för att tillämpa 

på sin omvärld. Om människan inte äger språket riskerar hon att inte kunna förmedla sig och 

blir därmed inte heller delaktig i samhället (Stensmo, 2007 s. 184; Säljö, 2005 s. 66-67). 

Enligt honom ska språket och kommunikationen ha en stor betydelse för att människan ska 

kunna erövra kunskap. Genom kommunikation med andra människor utvecklar man sig själv 

och sitt sätt att tänka (ibid., 2005 s. 37).  

 

Vygotskij placerar barnet i fokus där de hela tiden lär sig i olika sociala sammanhang. 

Lärarnas och andra vuxnas handlingar är mycket betydelsefulla för barnets utveckling. Enligt 

Roger Säljö är denna uppdelat i två olika typer av socialisation ”den primära socialisationen 

äger rum i en mindre gemenskap, i en familj och sekundära socialisationen, den som sker i 

skola och andra institutionaliserade miljöer” (ibid., 2005 s. 40).  
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För att samspel i klassrummet ska kunna fungera måste läraren låta eleverna fråga och 

samtala med varandra om olika problem som de stöter på i sin kunskapsinsamling. Enligt 

Vygotskij kallas detta den proximala utvecklingszonen och ”innebär att när en person deltar i 

en gemensam aktivitet med andra som är mer kunniga, utvecklas hennes kognitiva förmåga” 

(Westlund, 2012 s. 22). Vygotskij menar att genom kommunikation med andra som är mer 

kunniga når man kunskaper (i detta fall läsförståelse). Med det som individen behöver hjälp 

idag kan han/hon klara sig imorgon på egen hand. När eleverna inte klarar detta med hjälp av 

klasskamrater träder läraren in ”det är den mer kompetente som vägleder den mindre 

kompetente” (Säljö, 2005 s. 122). Vygotskij ansåg bland annat att man utvecklar språket 

genom sociala relationer med andra människor, man formas in i det sociala sammanhanget 

(ibid., 2005). Läraren ska inte ta plats i klassrummet utan det är elevernas arena. Eleverna för 

arbetet framåt och läraren styr och hjälper till i deras utveckling.  

 

En viktig faktor inom ett sociokulturellt perspektiv är hur man utvecklar sig själv och sina 

färdigheter genom kommunikation med andra som exempelvis ”i familjen, bland vänner och 

kamrater, i föreningar och på arbetsplatser” (ibid., 2005 s. 12). ”I ett sociokulturellt perspektiv 

är kommunikation och språkanvändning helt centrala och utgör länken mellan barnet och 

omgivningen” (ibid., 2005 s. 67). Vygotskij menar att barn förstår företeelser i omgivningen 

genom språklig interaktion med andra. 

2.2. Begrepp 

 
2.2.1. Skolbibliotek  

 
Statens kulturråd definierar skolbibliotek som följer:  

 
Skolbibliotek är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och 

personal för att förmedla, söka och värdera information och läsupplevelse av alla slag. Skolbibliotekens uppgift är att svara för 
biblioteksservice i första hand för utbildningens behov inom den egna organisationen och att i samverkan med landets 

biblioteksväsende i övrigt ge biblioteksservice (Skolbibliotek i Sverige, 1999 s. 10). 

 
2.2.2. Skolbibliotekspersonal 

 

För att jag inte ska skapa förvirring bland de som läser denna uppsats tycker jag måste 

förklara det här begreppet. Vad menar jag med skolbibliotekspersonal? Bland informanterna 

fanns inte endast skolbibliotekarier, det fanns också bibliotekspedagog, lärarbibliotekarie så 

alla dessa tre ska jag benämna skolbibliotekspersonal. I hela texten kommer jag att kalla de 

för skolbibliotekspersonal bara i resultatsdelen kallar jag vid namn.  
 

2.2.3. Läsfrämjande aktiviteter 

 

Enligt Barbro Westlund är ”läsförståelsen (…) en dynamisk och målorienterad process, som 

inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation” (2012 s. 70). Utifrån de 

färdigheter som eleverna har och de olika lässtrategier som man använder i skolan kommer de 

fram till en läsförståelse, om pedagoger lyckas att hitta den nyckeln till att motivera elever till 

att läsa.  

 

Som jag nämnde ovan i bakgrunden är projektet En läsande klass ett inspirerande projekt som 

konkretiserar och hjälper pedagogerna mycket i deras arbete. Området läsförståelse är brett 
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och komplext men lärarnas och skolbibliotekspersonalens engagemang bidrar mycket till 

detta genom olika lässtrategier som finns i olika modeller. Dialogen är en viktig del i skolan. 

Utifrån projektet kan övningar i läsförståelse planeras ungefär 30 minuter under dagen.  

 

Planeringar i En läsande klass bygger på dessa modeller: RT (Reciprocal Teaching), TSI 

(Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). 

”Både RT och TSI utgår från fyra grundstrategier: Att förutspå och ställa hypoteser; Att ställa 

frågor; Att reda ut oklarheter; Att sammanfatta” (Gonzalez et.al., 2014 s. 11). Men författarna 

till boken har lagt till en strategi Att skapa inre bilder, vilket innebär sammanlagda fem 

strategier som används för undervisning i läsförståelse. Till strategierna har författarna valt att 

knyta tankarna från QtA för att eleverna även ska lägga märke till författaren som skriver 

texten. ”Den viktigaste byggstenen i samtliga tre modeller är samtalen kring texterna. 

Samtalen ska handla om textens innehåll och budskap, tankar om texten och om hur 

strategierna har använts för att fördjupa förståelsen” (ibid., 2014 s. 11). Enligt Westlund följer 

både RT och TSI modellen Vygotskijs tankar ”om betydelsen av imitation” (2012 s. 33), det 

vill säga genom att elever härmar läraren i läsningen ska de kunna läsa på egen hand i 

framtiden. 

 

Enligt Aidan Chambers är högläsning en viktig faktor som måste appliceras för att elever 

både ska kunna erövra viljan att läsa men också bli duktiga läsare. ”Högläsning har i själva 

verket ett så stort värde och läsinlärningen är en så utsträckt process - och den korta tid vi 

brukar kalla läsinlärningen är en så liten del av det hela – att högläsning är nödvändigt genom 

hela skoltiden” (Chambers, 2011 s. 64). Medan Westlund tar i sin bok Att undervisa i 

läsförståelse upp om hur ska högläsning appliceras i skolan som kan ske både på individuell 

nivå och grupp nivå med hjälp av läraren eller andra klasskamrater (2012 s. 201-203).  

 
2.2.4. Lärandets tre dimensioner 

 

Knud Illeris belyser i boken Lärande (2007 s. 44-45) vad som sker hos individen under 

inlärningsprocessen. Han benämner den med tre dimensioner – innehålls-, drivkraft- och 

samspelsdimensionen. Innehållsdimensionen berör det kognitiva som är till för att skapa 

mening. Det handlar om kunskap, färdigheter och förståelse hos elever och hur de ska bli 

bättre läsare samt de värdegrunder som finns i läsförmågan. Drivkraftsdimensionen är 

motivationen och viljan som behövs hos användarna för att lära, men också hur hjälpsamma 

lärarna och skolbibliotekspersonalen är i att lära ut och vägleda. Samspelsdimensionen 

handlar om samarbetet, den tar upp vikten av kommunikation mellan å ena sidan lärare, 

skolbibliotekspersonal och skolledningen i arbetsrutiner och å den andra sidan pedagoger och 

elever. 

 
2.2.5. Kunskap 

 

Vygotskij var empirisk när han beskrev att kunskap nås genom observationer av världen med 

hjälp av sinnen. Han beskrev att kunskap kan införskaffas genom tre olika handlingar: ”1) 

Bearbetning av den fysiska omvärlden tingvärlden, 2) Kommunikation med den sociala 

omvärlden människovärlden, 3) Tänkande och problemlösning i den inre, mentala världen” 

(Stensmo, 2007 s. 184). Dessa tre handlingsvärldar går ihop med varandra och präglas av 

omgivande kultur och historia enligt Vygotskij. Min tolkning av ovanstående citat är att när vi 

föds blir vi styrda av den fysiska omvärlden runt omkring oss där språket är en betydande 
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faktor för individens identitet samt att det är i samspel med andra som kunskap konstrueras 

inom individen. Begreppet kunskap är nära knutet till begreppet läsförståelse.  

 
2.2.6. Pedagogik  

 

Vi lever idag i ett kunskaps- och informationssamhälle vilket innebär att lärande är av stor 

betydelse både för den enskilda individen och för hela samhället. Säljö (2005 s.125) belyser 

att: ”Kunskaper är något man använder i sitt handlande i vardagen och en resurs med vars 

hjälp man löser problem, hanterar kommunikativa och praktiska situationer på ändamålsenliga 

sätt. Kunskaper är det som hjälper mig att se ett problem eller en företeelse som något bekant 

och som jag har tidigare erfarenhet av”. Kunskap är en del av läsförståelse därför ser jag 

forskning inom pedagogik som relevant i mitt ämne.  

 

2.3. Tidigare forskning 

 

Här behandlas ett urval tidigare forskning som gjorts gällande skolbibliotekariens och 

skolbibliotekens roll, samarbetet mellan lärarna, boksamtal, läsförståelse, högläsning och 

andra resurser. 

 
2.3.1. Skolbibliotekens, och skolbibliotekariens roll/Samarbete 

 
Louise Limberg & Anna Lundh skriver i sin bok Skolbibliotekets roller i förändrade landskap 

– En forskningsantologi: ”Kännetecknande för ett skolbibliotek är dess uppgift att stödja 

lärande och undervisning i skolan” (Limberg och Lundh, 2013). Utifrån det kan man se vikten 

av att skolbibliotek och dess pedagogiska roll är starkt förknippad med elevers lärande i 

skolan. 

 

Limberg har skrivit en kunskapsöversikt om skolbibliotekets och skolbibliotekariens roll. Hon 

tar upp många punkter som är viktiga för skolbiblioteket såsom medierna, rummet, 

bibliotekarien, bland annat den pedagogiska rollen och samarbetet i skolan (Limberg, 2003 s. 

89-90). Utifrån den pedagogiska rollen kan lärare och bibliotekarier bidra till elevers 

utveckling i skolan ”ett välutvecklat samarbete mellan lärare och bibliotekarie leder till mera 

kvalificerat lärande, där elever utvecklar sin förmåga att analysera, tänka kritiskt och dra 

välgrundade slutsatser om olika företeelser i världen” (ibid., 2003 s. 17). Också Lena 

Folkesson behandlar i ett kapitel i boken Textflytt och sökslump – informationssökning via 

skolbibliotek (2007) samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier.  

 

I IFLAs/UNESCOs riktlinjer för skolbibliotek står det också om rektorns ansvar i skolan: 

”Rektorn bör ha ett nära samarbete med biblioteket i utformningen av skolutvecklingsplaner, 

särskilt inom områdena för informationskompetens och läsfrämjande. Rektorn bör också svara 

för samarbetet mellan undervisningspersonal och bibliotekspersonal” (IFLA/UNESCO, 2004 

s. 15). Maud Hell tar upp i boken Skolbiblioteksutveckling – Skolutveckling också rektorernas 

roll i samarbeten: ”Rektorer är ansvariga för all verksamhet i skolan, inklusive skolbibliotek” 

(Hell, 2011 s. 83a). Hon hade gjort en undersökning i tre skolor där hon intervjuat tre rektorer 

för att se vilken satsning verksamheterna gör på skolbiblioteken och samarbetet mellan 

skolbibliotekarie och rektor.  
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2.3.2. Läsundervisning och läslust 

 

Läsning av skönlitteratur är, från skolbibliotekens sida, en viktig faktor både för att stödja 

elevers läsförmåga och att väcka lust i läsning. ”Skolbiblioteken har i uppgift att stödja och 

främja skolans undervisning om bland annat läsning, men fungerar ofta också som 

institutioner som möjliggör självvald, fri läsning” (Limberg & Lundh, 2013).  

 

Hell tar också upp att det är viktigt att skolbibliotekarien måste ha ”förmågan att skapa en 

lockande miljö, att stimulera eleverna och förmedla lust till läsning, att öka elevernas 

läsförmåga, läsförståelse och lärande” (Hell, 2011 s. 95a). Från skolbibliotekens sida kan det 

utövas läsfrämjande aktiviteter av olika slag såsom bokprat, boksamtal, presentation av 

böcker, hög- och tystläsning, diskussion om böcker, bildskapande utifrån texter, 

dramatisering, tävlingar av olika slag och så vidare. Allt detta kan man göra för att locka 

elever till läsning och utveckla deras läsförmåga. Anpassning av medier måste utgå från 

elevernas behov såsom ljudinspelningar, daisy-böcker samt olika hjälpmedel som kan stå till 

hjälp för elever (Hell, 2008 s. 93-95b).   

 

Chambers tar upp i sin bok Böcker inom och omkring oss upp vad som krävs för att barn ska 

bli duktiga läsare och ha lust till läsning. Läsandets cirkel utifrån ett vuxenstöd måste utgå 

från Att välja som innefattar att det finns mycket att välja på. Det kan vara böcker, tidningar, 

e-böcker och så vidare med enkla ord. Hur man ska presentera böcker för andra är jätteviktigt. 

En annan viktig del i läsecirkeln är också hur man organiserar boksamtal om böcker för att 

komma till Reaktion/Respons och att lägga upp tid för Att läsa, som kan vara högläsning eller 

tyst läsning (Chambers, 2011 s. 15).  

 

Westlund tar i sin bok Att undervisa i läsförståelse upp olika undervisningsmodeller för att 

elever ska komma till läsförståelse. De olika undervisningsmodeller som kan underlätta 

undervisning i läsförståelse bygger på tre olika modeller: RT (reciprok undervisning), TSI 

(transaktionell strategiskundervisning) och CORI (begreppsorienterad läsundervisning) 

(2012 s. 264).  Hon tar upp också tre tillämpningsmodeller som läraren bör följa i 

undervisningen innan elever läser en bok/faktatext: att informera de innan läsningen om vad 

boken handlar om, ge stöd och förklara under läsningen samt diskutera och tänka över det 

som elever har läst (ibid., 2012 s. 250-259).  

 

Både Westlund (Att undervisa i läsförståelse) och författarna till boken En läsande klass 

belyser vikten av de två modellerna RT och TSI. De skiljer dock åt i den tredje modellen där 

Westlund tar upp CORI modellen medan de andra författarna tar upp QtA modellen. 
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3. Metod 

 

3.1. Val av metod 

 

För att samla information till min undersökning kommer jag att använda mig av en kvalitativ 

teknik. Genom kvalitativ metod syftar forskaren till att undersöka människors attityder, 

åsikter och tankar i syfte att nå en så omfattande förklaring av ett forskningsområde (Kvale, 

1997). Jag använde mig av en intervjuguide som jag skapade innan jag började med 

undersökningen (ibid., 1997). ”En intervjuguide innehåller centrala teman och frågor som 

tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för studien” (Dalen, 2008 s. 31). För att kunna 

se om intervjuguiden fungerar eller om jag behöver omarbeta den, gjorde jag två 

provintervjuer, dels för att verifiera om intervjufrågorna är bra utformade, dels också för att se 

hur jag själv betedde mig under intervjuns gång (ibid., 2008 s. 36). Intervjufrågorna är av 

semistrukturerad karaktär där följdfrågor ställs under intervjuernas gång. Genom att ställa 

semistrukturerade intervjufrågor kan intervjupersonen utveckla sina svar och på ett ingående 

sätt berätta om sina tankar (ibid., 2008 s. 31–32). 
 

3.2. Val av informanter 

 
Efter att jag avgränsade undersökningen till skolbibliotek var nästa steg vilka skolbibliotek 

jag skulle välja och vilka jag skulle intervjua. För att kunna hitta mina informanter till 

undersökningen utgick jag ifrån snöbollsurvalet. Snöbollsurvalet är en teknik som man kan 

använda inom kvalitativa intervjuer där de informanter man kan få tag i kan hjälpa oss att 

hitta andra informanter och så vidare (Esaiasson et.al., 2010 s. 291). I första hand letade jag 

efter skolor via internet som jag tyckte passade i min undersökning. Sedan gick jag vidare och 

kontaktade skolbibliotekspersonal, i första hand via mejl. Om jag inte hade fått svar efter 

några dagar kontaktade jag dem via telefonen. Genom deras hjälp gick jag vidare och 

kontaktade lärarna på samma sätt. För att informanterna skulle känna sig bekväma under 

intervjuns gång valde jag att den skulle ske på deras arbetsplatser (Esaiasson et.al., 2010 s. 

302). 

 

3.3. Upplevelse av inspelning 

 
Enligt Monica Dalen (2008 s. 33) är de flesta människor vana att intervjuaren använder 

tekniska hjälpmedel, det vill säga bandspelare och inspelning med hjälp av telefon. Min 

upplevelse är att vissa inte var så positiva till detta. De var mer fria i tal före och efter 

intervjun och även positiva till att jag informerat om att detta inte skulle spridas utan endast 

användas till uppsatsen. Jag föredrog att göra intervjuerna på plats även om det kanske kunnat 

vara bekvämt att spela in genom telefon eller per mail. Anledningen till detta var att kunna se 

också den ickeverbala kommunikationen, det vill säga kroppsspråk och reaktioner hos 

informanterna (ibid., 2008 s. 66-67).  

 

En svårighet som uppkom under inspelningen av intervjuerna var att det framkom att alla 

informanter inte var utbildade som bibliotekarier, men två av dem har lärarutbildning och 

arbetar på skolbiblioteket. Jag hade också en annan svårighet i skola C, att avgöra om 

lärarbibliotekarien talar ur lärar- eller biblioteksperspektiv, då var jag tvungen att fråga henne 
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många gånger under intervjuns gång om hon yttrar sig som bibliotekspersonal eller som 

lärare. 
 

3.4. Etiska överväganden 

 

Det finns vissa etiska krav och förordningar som en forskare måste följa i sin forskning. De 

fyra huvudkraven är informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekraven 

(Vetenskapsrådet, u.å. s. 6).  

 

Informationskravet handlar om att jag som forskare ska ge information om vilka ämnen som 

ska behandlas och mitt syfte med arbetet. På det sättet får informanterna som ska intervjuas en 

förståelse för vad de har för roll i undersökningen. Jag gav en förhandsinformation till 

informanterna i undersökningen, där jag berättade om vad jag skulle undersöka och ungefär 

vad det kunde komma för frågor under intervjun. Samtidigt informerade jag om att 

undersökningens syfte var en C-uppsats inom den utbildning jag går. Till sist informerade jag 

om att medverkandet i undersökningen var frivilligt (ibid., u.å. s. 7).  

 

Samtyckeskravet handlar om att det ska finnas både ett samtycke hos de intervjuade och att 

det ska överenskommas, mellan mig som forskare och informanterna, om den ungefärliga tid 

som intervjuerna kommer att ta. Det är viktigt att också informera informanterna om att de 

kan avbryta intervjun när som helst under intervjun. Jag som intervjuare, bör inte ställa alltför 

känsliga frågor – i synnerhet inte i intervjuns början (ibid., u.å. s. 9-10).  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att skapa konfidentialitet till informanterna så att de 

känner trygghet under samtalet och att informera dem att andra i allmänheten inte ska ta del 

av personuppgifterna. Det är också viktigt att fingera namn på personerna och orten för att 

ingen ska kunna para ihop ett svar med en viss person. Jag har informerat om att all 

information endast ska hanteras av mig och den enda som också kan ta del av är examinatorn, 

om det behövs. Likaså att deras namn och ort kommer att fingeras i uppsatsen (ibid., u.å. s. 

12-13). 

 

Nyttjandekravet handlar om att den insamlade informationen endast får användas i 

forskningsändamål och att skydda informanternas personuppgifter. I och med att denna 

uppsats ska publiceras väljer jag att använda fingerade namn. Jag anser det vara av stor vikt 
att ingen i allmänheten får ta del av personuppgifterna (ibid., u.å. s. 14)  

 

3.5. Validitet och reliabilitet  

 
Enligt Runa Patel och Bo Davidson kommer god vetenskaplig validitet av att: ”vi undersöker 

det vi avser att undersöka”. Om undersökningen görs på ett: ”tillförlitligt sätt” kan den sägas 

ha god reliabilitet (2008 s. 102). 

  
Flera intervjuer ger en större validitet för min undersökning. Jag kommer att analysera det 

insamlade materialet genom att transkribera mina intervjuer. På så sätt kan jag lättare 

sammanfatta resultatet av intervjuerna och svara på mina frågeställningar. För att kunna göra 

jämförelse och få en djupare kunskap om verksamhetens planering, kanske jag borde ha gjort 

flera intervjuer men eftersom syftet med undersökningen är att skriva C-uppsats, då krävs inte 

fler intervjuer. Jag har valt att intervjua sammanlagt sju personer på alla tre kommunerna, för 
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att få en bild av hur verksamheten utformar arbetsuppgifter. Detta för att få olika perspektiv 

och därmed en större säkerhet i resultatet. 

  

Vidare har jag valt flera olika källor för att förklara vissa begrepp, vilket skapar en större 

reliabilitet i materialet. Jag använder mig av flera teorier som kompletterar varandra och kan 

tillämpas för att lösa mitt problem. Eftersom jag har valt att intervjua tre 

skolbibliotekspersonal och fyra lärare, så minimerar jag risken att få allt för vinklade svar, 

något som hade varit ett problem om jag hade valt att intervjua endast 

skolbibliotekspersonalen. Ett skolbibliotek är inte vinstdrivande och jag behöver därför inte 

vara orolig för att det finns någon ekonomisk vinning i att framställa verksamheten positivt. 

Däremot måste verksamheten tänka på sitt rykte och personalen kanske därmed förskönar 

verksamhetens trivsel och insatser. Dalen (2008 s. 111–112) förklarar att intervjuer kan ge 

vinklade svar och att människor ofta förskönar eller förändrar sitt svarsalternativ. Detta skapar 

en osäkerhet i det insamlade materialet, något som kan förminskas genom att skapa ett tryggt 

klimat under intervjun och inte ställa allt för personliga frågor.  

 

För att kunna visa en större bild av verkligheten vore det bättre med ett större urval 

exempelvis om skolledningen och elever i skolan deltagit i studien då hade jag haft en ökad 

bild av verkligheten (som jag även nämner i min avgränsning). Dalen (2008 s. 117) tar upp att 

det finns svårigheter att generalisera utifrån en kvalitativ intervju. Men jag har utifrån mina 

informanters svar gjort en generalisering av de skolbibliotek som jag har intervjuat. Som jag 

anser är en användbar modell för många skolbibliotek. 

  

3.6. Metod för analys  

 

I avsnitt 4 och 5 under analysdelen gör jag en uppdelning i tre kategorier. I min intervjuguide 

hade jag tre olika teman (se nedan bilaga A och B) utifrån den ställde jag frågor. Sedan 

påverkades jag utifrån mina informanters svar, där jag såg stora skillnader i samarbete och 

undervisning mellan skolbibliotek B och C. Medan skola A låg mitt emellan dessa två när det 

gäller samarbete och undervisning. Samarbetet i skola B är utmärkt i jämförelse med skola C, 

då ser jag att det är nödvändigt att göra en jämförelse mellan skolorna för att lyfta fram 

samarbetsformerna och visa hur dessa kan påverka skolklimatet. I analysen kommer jag att 

specificera rollerna och hur dessa två yrkesgrupper arbetar för att utveckla elever både i 

läsförståelse som ger en ökad läslust.  

 

Från början hade jag svårt att välja en teori, då bestämde jag att göra intervjuer först. Sedan 

välja en teori som kan vara närmare empirin. Utifrån resultatet av datainsamlingen som 

framkom utifrån informanternas svar, såg jag behovet av att de skulle ha kommunikation med 

varandra i skolan, samt behovet av att de har tydliga riktlinjer att följa, som leder till bättre 

samarbetsformer. Det framkom en stark koppling till ett sociokulturellt perspektiv, där 

behovet av kommunikation och språk i både tal och skrift är viktigt, emellan personal och 

elever i skolan. All personal som jag intervjuade i mitt arbete betonar betydelsen av 

kommunikation; diskussion efter läsning samt samtal kring böcker. Det viktigaste är att man 

äger språket för då har man makt över sin eget liv, menar alla informanter. Då bestämde jag 

mig att använda ett sociokulturellt perspektiv i min analys, men också andra riktlinjer och 

teorier som framkom i samband med intervjuer som exempelvis högläsning och olika 

strategier för läsförståelse.  
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4. Resultat av datainsamling 

 

Alla intervjuer är gjorda på deras arbetsplatser för att de ska kunna känna sig bekväma under 

intervjuernas gång. Jag hade i förväg överenskommit med dem om intervjuns tidslängd - en 

av dem var under en timme medan alla andra var ungefär under en halvtimme. Alla namn på 

skolor och informanter är fingerade. Skolorna kallar jag för skola A, B, C och informanternas 

namn är påhittade.  

 
4.1. Bakgrund av informanter  

 

4.1.1. Skola A 

 

Skola A har cirka 600 elever - en tjänst på 75 och en på 50 procent i skolbiblioteket.  

Skolbibliotekspersonal (Lena) har arbetat på skolbiblioteket i sju års tid, hon arbetar som 

bibliotekspedagog men i grund och botten är hon förskolelärare. Innan hon blev anställd i 

skolan har hon arbetat i förskola och även i andra bibliotek. 

 

Lärare (Linnea) har arbetat inom skolan i 17 år som lärare och 25 år som förskolelärare. Hon 

är utbildad förskolelärare och har arbetat inom många förskolor i kommunen. Just nu 

undervisar hon i årkurs 1. 
 

4.1.2. Skola B 

 
Skola B har cirka 270 elever - en tjänst på 100 procent, en på 75 procent och en på 20 procent 

i skolbiblioteket. Det är tre personal som arbetar i den här skolan och har uppdelade 

arbetsuppgifter. Biblioteksassistenten arbetar 20 procent på skolbiblioteket och hennes 

uppgifter är mer åt det administrativa hållet; återlämning, bokutveckling etc. Medan de två 

andra skolbibliotekarierna arbetar 75 procent med inriktning mot pedagogik och undervisning. 

 

Skolbibliotekspersonal (Eva) har arbetat som skolbibliotekarie i 15 år, men i den här skolan 

har hon arbetat i 10 år. Hon är utbildad bibliotekarie och har arbetat på några olika skolor i två 

olika kommuner. Utöver utbildningen har hon läst svenska som andraspråk och pedagogik. 

 

Lärare (Lisa) har arbetat inom skolan i två och ett halvt år. Hon är lärare i årskurs 3 upp till 

gymnasiet i svenska (som andraspråk) och religion. Innan dess har hon arbetat som lärare i en 

högstadieskola i en annan kommun.  

 

Lärare (Birgit) har arbetat i fem år i den här skolan. Hon är högstadielärare, i engelska och SO 

(Samhällsorienterande ämnen) och arbetar också som specialpedagog.  
 

4.1.3. Skola C 

 

Skola C har cirka 300 elever - endast en tjänst på 20 procent i skolbiblioteket.  

Skolbibliotekspersonal (Linda) har arbetat inom skolan i två år som lärare och 

lärarbibliotekarie. Jämfört med de två andra skolorna skiljer det sig mycket åt i 

skolbiblioteket. Hon gör allt från det administrativa till det pedagogiska i skolbiblioteket, 

beroende på hur mycket hon hinner med. Hon är utbildad som engelsklärare, utöver 
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utbildningen har hon också läst lite maskinteknik, samt kommunikationsvetenskap. Hon har 

arbetat på skolor i åtta olika kommuner; inom jordbruk och på ett institut för 

opinionsundersökningar, samt lite inom elektronikvärlden. 

 

Lärare (Amanda) har arbetat inom skolan i 11 år. Hon är gymnasielärare i engelska och 

religion. Innan dess har hon arbetat i ett industriföretag i kommunen. 

 

4.2. Skola A 

 
4.2.1. Hur samarbetet ser ut? 

 
4.2.1.1. Skolbibliotekspersonal  

 

Lena har bra samarbete med alla som arbetar inom skolbibliotek i kommunen, där de har ett 

nätverk som driver en del frågor om skolbibliotek och regionalt i hela länet.  

 

Skolan arbetar väldigt mycket med läsfrämjande aktiviteter, säger hon. Lena samarbetar 

mycket med lärare som har positivt inställning till samarbete, men med andra som inte är så 

villiga till samarbete, arbetar hon inte alls. Några lärare försöker hon få igång ett samarbete 

med. Även om hon inte undervisar tillsammans med lärarna så tycker hon att de ändå har ett 

väldigt bra samarbete, där de tillsammans bland annat kan beställa böcker, samt tipsar lärarna 

om nya böcker som kommer vara lämplig i undervisning. Genom det här samarbetet så känner 

hon sig delaktig i lärarnas arbete.  

 

Som nackdel ser hon att tiden inte räcker till och att det är bara hon som sköter det hela 

arbetet när det gäller den pedagogiska rollen i sitt skolbibliotek. För att kunna ha bättre 

samarbete med lärarna tycker hon att det skulle varit bättre om hon hade fått vara med i 

planeringen eller delar av den. Lena har deltagit i en föreläsning för att lära sig om hur man 

ska undervisa tillsammans med läraren, men hon ser sin begränsning, det är svårt att 

undervisa utifrån en enda föreläsning. Det är också det faktum att hon inte vet vad hennes 

ansvarsområde är, vad hennes roll börjar i undervisningen. Vart hon börjar och vart ska hon 

sluta och när ska läraren komma in i undervisningen. Men eftersom skolledningen har bestämt 

att inför hösten ska det skrivas en skolbiblioteksplan och anställas ytterligare en resurs, då kan 

det underlätta arbetet och hon kan medverka också i undervisningen, tycker hon.  

 

Det står i skollagen, att varje skola ska ha skolbibliotek. Men skollagen är väldigt luddigt 

skriven enligt Lena, det finns inga bör och ska när det gäller bemanningen och öppettider, 

tycker hon. Det är upp till ledningen (politikerna) att bestämma om hur det ska vara, säger 

hon. 

 
4.2.1.2. Lärare 

 

Linnea har också samarbete med lärare i andra skolor, där de träffas och diskuterar mycket 

om pedagogik och undervisning. De får stöd av olika material och kan utvecklas hela tiden 

genom varandra och lära sig olika sätt att arbeta, säger Linnea. Deras arbetssätt utgår från 

läroplanen där de planerar lärandet på olika sätt.  
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Samarbetet med skolbibliotekarien går ut bara på det att skolbibliotekspersonalen ger förslag 

om böcker som lärare och elever kan låna. De har en dialog tillsammans när 

skolbibliotekspersonalen köper in böcker. De åker tillsammans på fortbildning, säger hon. 

Linnea säger att de kan lära sig jättemycket av skolbibliotekspersonalen: ”Ibland är det 

svårigheter att hitta rätt bok till eleverna, det är någonting som jag lyssnar av väldigt noga. 

Lena frågar eleverna: vad de är intresserade av och hur de är igång med sin läsning, på så sätt 

hittar hon rätt bok till rätt elev” (Linnea, personlig kommunikation, 10 april 2014). När de 

diskuterar med varandra får lärarna vetskap om nya författare, det är mycket att lära och 

utveckla sig av skolbibliotekspersonalen, säger hon.  

 

Lena är inte inne i klassen och undervisar tillsammans med lärarna. Lärarna har boksamtal i 

klassen, hon deltar inte där. Men hon håller i bokprat på skolbiblioteket, säger Linnea. Dels 

hjälper Lena till som inspiratör och dels är hon med i valet att hitta böcker för elever, säger 

Linnea. Lärarna går några gånger per läsår tillsammans med eleverna till skolbiblioteket, men 

det finns elever som går till skolbiblioteket varje dag, säger hon.  

 
4.2.2. Skillnader i rollen 

 
4.2.2.1. Skolbibliotekspersonal 

 

När man arbetar i skolbibliotek måste man ha kunskaper om litteratur, vara flexibel i arbetet 

och själv initiativtagare, säger Lena. Skolbibliotekspersonalen i skolbiblioteket anordnar 

tävlingar, bjuder in författare, sköter inköp av litteratur, lånar ut böcker men sköter också den 

pedagogiska biten genom att hålla boksamtal i biblioteket, säger hon. I vissa folkbibliotek 

delar de på uppgifter, medan i skolbibliotek gör både bibliotekarien och assistenten alla 

uppgifter: ”man ska kunna allting när man arbetar på skolbiblioteket” (Lena, personlig 

kommunikation, 9 april 2014).  

 

Lena tycker att de behöver mer arbetstimmar för att man ska känna att man räcker till, för 

kunna klara allt jobb som krävs och den pedagogiska delen ute mot elever och lärare. Ibland 

räcker inte tiden till att sköta allt, då måste hon begränsa sig hela tiden, för att klara det 

viktigaste i arbetet, säger hon. Hon har lyft fram det till skolledningen, men de har inte gjort 

någonting än, då har de bestämt sig att göra någonting för detta i höst.    

 
4.2.2.2. Lärare 

 

Linnea säger, att lärarens roll är att lära elever på olika sätt, se eleven från den individuella 

nivån upp till gruppen som eleven hör till. Hon betonar att det är jätteviktigt för att barnen 

skall ha skolbibliotek och böcker omkring sig själva. Aktiviteterna i lärandet i skolan utgår 

från olika sätt genom att utgå från individen vilka behov den har. Lärarna utgår från den 

uppfattningen att elever lär sig på olika sätt, exempelvis genom lek i naturen, sjunga, läsa och 

prata om det som de läser om. Även koppla till böcker som vi har i planeringen, där läsningen 

sker både individuellt och i grupp, säger Linnea. 

 

I årskurs 1 är det viktig att prata mycket med elever, vi går iväg tillsammans med elever ut i 

naturen samt att lära eleverna genom olika lekar, säger Linnea. Att läsa böcker med bilder 

med några få meningar, för att elever känner sig glada när de klarar av att läsa, då kan de bli 

mer intresserade att läsa böcker, säger läraren. Att man hittar andra vägar till undervisningen, 
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förklarar både ord och bilder för elever. För att de skall förstå vad de har läst om. Att använda 

språket, är nyckeln till allt i livet, tycker hon. 

 
4.2.3. Läsfrämjande aktiviteter 

 
4.2.3.1. Skolbibliotekspersonal 

 

Lena arbetar mycket mer i läsfrämjande och skolbiblioteket har jättebra bokbestånd. Hon 

använder sig av Chambers modell i boksamtal, utifrån fyra grundfrågor. Vad tycker du om 

den här boken? Var det något du inte tyckte om? Var det någonting du inte förstod? Eller 

någonting som var konstig eller oklart? Kan du dra en sammanfattning?, säger hon. Hennes 

önskan är att också lärarna ska vara med i gruppen när hon håller boksamtal: ”dels kan de ju 

lära sig metoden och att de kan se sin elev på ett annat sätt” (Lena, personlig kommunikation, 

9 april 2014). Hon har små grupper i samtal om böcker, där Lena tillsammans med elever 

både pratar om boken men också skriver på tavlan om sina tankar och åsikter om boken. Hon 

är inte ute efter läsandeprestationer, utan på det vad det väcker för tankar, när elever läser, 

säger Lena. Eftersom elever har olika lärförmågor, tycker hon, att det inte är nödvändigt att 

alla elever läser samma bok i klassen. Man kan diskutera och jämföra böcker men inte ha 

tävling om vem som har läst mest sidor i klassen, säger hon.  

 

Lena är duktig på att hitta eleven i vilken nivå han/hon ligger i läsningen, att hitta den boken 

som kan passa specifikt för den eleven, genom att ställa frågor till dem. Läsningen måste ske i 

alla ämnen, inte bara i svenska ämnet, tycker Lena. Genom att läsa så kan elever ha makten 

över sina liv, säger hon.  

 

Genom att läsa skönlitteratur när vi har boksamtal, kan elever få olika strategier. De kan 

utvecklas också vid andra ämnen samt deras sätt att tänka och vara kreativa. Elever kan tänka 

många saker när de läser en bok, men det händer ingenting tills de sätter ord på det som de har 

läst, då sker det en process i lärandet och diskussionen är jätteviktig, säger hon. ”Vi kan aldrig 

få alla barn till att få läslust, att läsa, men det är vikten att förstå varför de ska kunna läsa, 

skriva och utrycka sig” (Lena personlig kommunikation, 9 april 2014) genom att läsa och 

förstå språket kan elever utveckla sig både i tal och skrift, tycker Lena.  

 
4.2.3.2. Lärare  

 

Språket, är grundläggande i elevers utveckling. Att läsa och förstå inte bara i svenska ämnet 

men också i andra ämnen. Men det viktigaste är att elever ska knäcka koden till läsning, säger 

Linnea.  

 

Forskare säger, att det är marginellt att vara 25 elever i klassen men Linnea tror inte på att det 

spelar någon roll för inlärningen och utvecklingen. Hon tycker, dock att det ska vara två lärare 

i klassen. Det bästa antalet elever i klassen är runt 20, då hinner vi med mycket mer att prata 

och lyssna på ett bättre sätt, säger hon. 

 

Lärarna håller olika läsfrämjande aktiviteter, såsom högläsning och tyst läsning, där läraren 

läser först, sedan läser elever tysta själva och efteråt blir elever uppdelade i grupper, säger 

Linnea. De är två lärare som undervisar i klassen, där de uppdelar elever i mindre grupper, då 

kan lärarna hålla i bokprat. Det är viktigt att läsa tillsammans, att ha gemensam upplevelse. 
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Det behöver inte vara precis skönlitterär text, det kan vara någonting som elever är väldigt 

intresserade utav, exempelvis sport ishockey då kan lärarna läsa en faktabok och så diskutera 

med elever utifrån den. Det är också läsning, inte bara det skönlitterära, tycker Linnea. Det 

kan vara någonting som intresserar elever och skulle ge jättemycket till dem. Att de läser om 

aktuellt text, exempelvis dagstidningen, det kan vara en faktatext, säger hon. Mötet, den 

gemensamma upplevelsen, om det man läser är jätteviktig, tycker hon, då går man vidare och 

läser mycket mera om det som intresserar en. Då ökas både läskunskapen om läsförståelsen 

och utvecklas språket, om man möts, säger Linnea. Det är nog viktig att ha läsande förebilder, 

att man har människor runtomkring sig som läser, säger hon.    

 

Lärarna går tillsammans med elever både till folkbiblioteket och skolbiblioteket där elever 

kan låna böcker som passar dem. Skolbibliotekspersonalen hjälper till mycket med att välja 

böcker och är väldigt kunniga att hitta eleven i vilken nivå eleven ligger i läsningen, tycker 

Linnea.  

 

I pedagogiska rollen tycker Linnea, att det är viktigt att bevara båda delar: Det traditionella att 

lära elever att måla bilder, skriva en text för hand, kommunicera med ord, att utrycka sig 

genom sina känslor, att läsa en vanlig bok men också det tekniska skriva på dator, läsa genom 

telefonen, ladda en app, det finns så många olika sätt att välja på, tycker hon. Det är 

jätteviktigt att ha datorn i undervisningen, inte bara till elever som har dålig finmotorik, men 

det gäller för alla elever, säger Linnea.  

 

4.3. Skola B 

  
4.3.1. Hur samarbetet ser ut? 

 
4.3.1.1. Skolbibliotekspersonal  

 
Eva tycker att det är en utmaning att hitta bra samarbetsformer med pedagogerna på skolan. 

Det som alltid kräver ett visst jobb är samarbetet med lärarna, att få dem förstå hur viktig det 

är att samarbeta med skolbibliotekarier, är något hon jobbat hårt med. Det som ofta är svårt är 

att lärarna inte har den kunskapen och inte vet vad en bibliotekarie gör, inte heller dennes 

kompetens. ”Det har inte rektorn heller, de anställer en bibliotekarie därför att det står i lagen 

att varje skola ska ha skolbibliotek” (Eva, personlig kommunikation, 11 april 2014).  

 

I varje klass har skolbibliotekarier undervisning med elever under 40 - 45 minuter per vecka. 

Lärarna är alltid med, det är någonting som de planerar tillsammans, då de får mer inflytande i 

undervisning. Eva påverkar elevers vardag ganska mycket men träffar elever bara under 40 - 

45 minuter per vecka. Eva hjälper lärarna med idéer, supportar med litteratur, fortbildar dem 

inom sin kompetens angående informationssökning. Genom samråd med lärarna som sker i 

olika moment, och genom att stötta de i olika moment får hon mer inflytande över 

undervisningen även när hon inte är med i klassrummet. Samarbetet kan se lite olika ut 

beroende på vilka lärare det är, men alla är positiva till den verksamhet som biblioteket 

erbjuder. Frågor från lärarnas sida kan gälla informationsökningsfrågor, boktips, högläsning 

för elever. ”De ser inte på mig som bibliotekarie utan de ser på mig som en kollega som har 

ett visst kompetensområde i skolan, pedagogiskt kompetens i skolan, och söker upp mig för 

detta” (Eva, personlig kommunikation, 11 april 2014). Lärarna och skolbibliotekarierna gör 

någonting tillsammans inom olika områden.  
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Eva tycker inte att det finns nackdelar att samarbeta med lärarna, men däremot kan det vara 

svårt att samarbeta med vissa lärare. Det finns alltid människor som vill arbeta självständigt 

och tycker att det är svårt att arbeta tillsammans med andra, säger hon.  

 

I den här skolan har skolbibliotekarierna en ganska stor roll i hela planeringsprocessen och 

hur de tillsammans lägger upp det övergripande arbetet. Eva sitter också i ledningsgruppen 

där hon har mer dialog med rektorn och därmed ett stort inflytande och en stor roll i det som 

händer i skolan. 

 
4.3.1.2. Lärarna  

 

”Bibliotekarierna är fördelade på olika klasser, den ena av bibliotekarierna är knuten till några 

klasser och den andra till övriga klasser” (Lisa, personlig kommunikation, 28 april 2014). 

Arbetet läggs upp utifrån vad lärare och bibliotekarie vill göra i de olika klasserna. De flesta 

klasser får ungefär en timme i veckan för en lektion med bibliotekarien och med olika 

planeringar.  

 

Bibliotekarierollen har förändrat över tid: ”Det är inte alls som när jag gick i skolan, vilket är 

jätte jättelänge sen. Då visade bibliotekarien böcker och skötte utlåningen samt själva 

biblioteket” (Lisa, personlig kommunikation 28 april 2014). I dag är bibliotekarien med på 

lektioner och hjälper exempelvis barn som har dyslexi. ”Hon är en sån som hjälper till med 

allting” (Birgit, personlig kommunikation 28 april 2014). Lärarna får hjälp av bibliotekarien i 

olika delar av undervisningen, exempelvis angående olika lässtrategier, och hjälper till med 

en blogg som klassen har skapat ”Hon kan ju lära oss hur mycket som helst” (Lisa, Birgit, 

personlig kommunikation, 28 april 2014). 

 

Lärarna har fått mycket hjälp av bibliotekarien framför allt med digitala hjälpmedlen, ”vår 

bibliotekarie är jätteduktig på de olika hjälpmedel, hon har mer koll än vi har exempelvis på 

barn som har problem med läs- och skrivsvårigheter. Kunskapen är dessutom mer uppdaterat 

när det gäller med dagsnära böcker, böcker som barn gillar och som är populära just nu” 

(Lisa, personlig kommunikation 28 april 2014).  

 
4.3.2. Skillnader i rollen 

 

4.3.2.1. Skolbibliotekspersonal 

 

Eva tycker att samtal om böcker med elever är viktiga för att dem ska tänka kritiskt. 

Bibliotekarier i skolan arbetar mycket med läsförståelse och medvetenheten kring litteraturen. 

För att få elever förstå: Vad är en författare? Vad vill författaren berätta och uppnå? Att det 

finns något bakom det som denne skrivit. Genom det kan elever få en ökad medvetenhet kring 

språket. Bibliotekarier arbetar mycket med elevers läsförståelse inom facklitteratur och att bli 

informationskompetenta. ”Bibliotekarien kommer ju in med ett annat perspektiv än läraren 

kanske gör. Läraren kommer ofta in med den mer ämnesmässiga medan bibliotekarierna är 

mer övergripande” (Eva, personlig kommunikation, 11 april 2014). Bibliotekarierna ser 

läsningen i alla ämnen, inte bara i enskilda ämnen, tycker hon. 
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Skolbiblioteket får också lite mer av den uppmuntrade rollen, genom att arbeta med olika 

typer av texter ger eleven större chans att hitta någonting eleven tycker om. Detta genom att 

köpa in olika typer av litteratur som bilderböcker, texter, facktexter, poesi och så vidare. 

”Men den här vidare synen på litteratur än vad många lärare har, kanske man kan få fler 

elever att lättare hitta till läsning. Bibliotek är inte bara böcker, bibliotek är massa information 

som finns på en mängd olika ställen. Vår kompetens kanske inte längre bara 

informationssökning och litteratur utan informationssökning, litteratur och digital kompetens” 

(Eva, personlig kommunikation, 11 april 2014).  
 
4.3.2.2. Lärarna  

 
Lisa säger läroplanen inrymmer så mycket och att eleverna ska träna så mycket på något sätt 

att lärarna har tappat den traditionella undervisningen ”man måste ju träna mycket och man 

måste ju läsa mycket” (Lisa, personlig kommunikation, 28 april 2014). 

 

”När man har väldigt mycket med sökläsning och utläsning kan man ju säga att barnen har 

mycket igen, de klarar sig väldigt bra. När elever kommer in i klassrummet kan de ändå göra 

uppgifter och tillgodogöra sig mer och mer i och med att de har grundstrategierna. Jag skulle 

önska att Sverige fortsätter så här” (Lisa personlig kommunikation, 28 april 2014). När det 

gäller läsning säger hon att ”man tänker sig att det lär man ju sig i ettan och tvåan, men vi har 

fått elever både på skolan eller på andra skolor som av någon anledning inte har knäckt koden 

fullt ut, och när elever går i fyran då ligger de långt efter i läsning eftersom de har tyckt att 

läsningen är inte så kul” (Lisa, personlig kommunikation, 28 april 2014).  

 

Det här med de olika lässtrategierna i En läsande klass har lärare fått för att försöka hjälpa 

elever att komma ikapp med andra jämnåriga. Lärarna blandar klasserna lite i nivågruppering 

så att alla ska lära sig att jobba på gruppnivå. Elever som läser lite sämre får också tid med 

läsning genom att ha en pedagog i närheten samt skolbibliotekarien.  När man arbetar med de 

här strategierna i helklass och med högläsning, då har de förståelsen, men om man lämnar 

elever att jobba helt själva med en text, då blir det problem. ”Med den här avkodningen måste 

man jobba extra mycket när elever är väldigt små så att de kan ta till sig läsförståelse på ett 

annat sätt” (Birgit, personlig kommunikation, 28 april 2014). 

 

Lärarna har också etablerat ett samarbete med föräldrarna om att elever ska läsa mycket mer 

hemma. I möte med föräldrarna tar lärarna upp detta om elever som ska få extra läsande. När 

lärarna anser att vissa av elever ligger efter, kontaktar de föräldrarna i syfte att genom 

samarbete med hemmet få elever att utvecklas bättre. Den här metoden, att föräldrarna hjälper 

till hemma och lärarna i skolan, har visat sig ge jättebra resultat, säger Lisa.  

 

I skolan har varje elev individuell träning, där han/hon läser 20 - 30 minuter om dagen. Den 

tiden krävs men det är omöjligt att arrangera i ett helt klassrum. Genom att sitta själva med 

varje elev, menar lärarna, att de följer varje elevs utveckling. ”Det är jätteviktig därför om 

man inte gör det när de är små, så tappar man ju möjligheten när de kommer upp i klasserna. 

Därför har vi valt att ha den här extra tiden för att de ska komma ikapp, så glappet inte blir för 

stort när de blir äldre” (Birgit, personlig kommunikation, 28 april 2014). 
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4.3.3. Läsfrämjande aktiviteter 

 

4.3.3.1. Skolbibliotekspersonal 

 
Eva tycker att läsning av skönlitteratur är jätteviktigt, både för att kunna förstå andra 

människor och för att bli bättre på att läsa. Det är också en väg in i facklitteraturen, men ger 

också empati och skapar förståelse för vad som händer i böcker, säger hon. Man kan läsa 

skönlitteratur för att skapa förståelse för historiska händelser och för hur framtiden kommer 

att bli. Ett fantastiskt läromedel på det sättet. Det är också maktmedel för elever, alla 

människor som har större ordförråd har ju makt, menar hon. Helt enkelt att ge till elever 

förutsättningar att överhuvudtaget ta del av material, ”vi lever fortfarande i en värld som 

kräver läsförståelse för att kunna navigera i det” (Eva, personlig kommunikation, 11 april 

2014). Läsförståelsen ges hjälp av både skönlitteratur och facklitteratur, skapar empati, större 

ordförråd och kunskaper kring allting. 

  

När det gäller att väcka intresset för läsning menar hon att pedagogerna måste visa vad 

böckerna och läsningen kan ge i vidgade begrepp, men att hon säger just det här är för att visa 

för elever att läsning är någonting som ger dem någonting i vidgad mening. Helt enkelt att 

uppmuntra dem. 

 

Eva anser att elever gillar både att gå till skolbiblioteket och att låna böcker samt att ha någon 

slags undervisning i klassrummet tillsammans med skolbibliotekarier. Elever ber om hjälp 

hela tiden med allt – IT- informationsfrågor, hjälp med att hitta en rätt bok, en bok som passar 

precis henne eller honom, säger hon. När bibliotekarierna är i klassrummet är mer det 

allmänna: ”Jag behöver hjälp med att formulera om den här meningen, eller att förstå den här 

texten, eller att hitta just den informationen och den typen av frågor. Lite IT frågor också men 

det beror mycket på den tekniska utvecklingen” (Eva, personlig kommunikation, 11 april 

2014). 

 
4.3.3.2. Lärarna   

 

Birgit anser att läsning är mycket viktigt. Genom att läsa böcker utvecklar elever både sitt 

språk, ordförråd, meningsbyggnad och grammatik, menar hon. När elever läser får de mycket 

input i språket för att få omvärldskunskap, säger Lisa. Lärarna har inte den inställningen att 

man måste läsa bara böcker; det kan vara tidningar; på nätet; elever kan lära sig jättemycket 

genom läsningen, tycker Lisa.  

 

Bibliotekarier i skolan är mycket aktiva tycker lärarna, där de bjudit in författare som gäster, 

som skrivit delar av en jättelång berättelse och där har också olika klasser från olika skolor 

deltagit. Elever har fått skriva ett kapitel var, andra fortsätter på det föregående kapitlet, så de 

får olika uppdrag. När hela berättelsen är färdig ska skolbibliotekarierna och lärarna 

färdigställa så att det blir en riktig bok, genom detta kan man fånga barns intresse för att läsa, 

tycker lärarna. Elever i skolan har så bra inställning till skolbiblioteket, att de tycker att det är 

en del av undervisningen ”det är någonting som ingår” (Birgit, personlig kommunikation, 28 

april 2014). Utlåningen är väldigt stor, elever lånar jättemånga böcker och det visar sig att 

de också läser mycket. Det märks väldigt tydligt att barn som läser mycket också kan skriva 

bättre och har ett bättre språk, det är ju fantastiskt med läsning av skönlitteratur, man få ju lust 

att läsa, menar de. 
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Eva är mycket duktig på att hitta böcker som passar just barnen individuellt. Förra året 

började alla i skolan med boktips, istället för att skriva så filmade elever tipsen. Lärarna och 

skolbibliotekarien hjälpte elever att lägga ut tipsen på en blogg, på så sätt kunde elever tipsa 

varandra. 

 

”Det är mycket viktigt med skolbibliotek, och med extra resurser, alla barn behöver sin tid i 

biblioteket, det går ju inte att släppa in små barn ensamma i biblioteket för att välja fritt” 

(Birgit, personlig kommunikation, 28 april 2014), det är framförallt viktigt att matcha rätt bok 

till varje barn. Att få elever att läsa det som de klarar av för tillfället är betydelsefullt, menar 

Lisa. Om elever väljer böcker som är för svåra kan de tappa intresset för läsning, säger hon. 

Skolbibliotekarier arbetar framförallt att främja och trycka på elevers läslust, samt hjälpa 

elever att hitta böcker som passar, så att de inte tycker att det är tråkigt att läsa, säger lärarna.  

 

Lärare och skolbibliotekarien har börjat med högläsning för elever i väldigt tidig ålder och att 

det ska vara blandade böcker, menar de. ”Högläsning fångar intresset och kan väcka deras 

läsförståelse” (Lisa, personlig kommunikation, 28 april 2014). I skolan har de också haft 

läsgrupper där elever blev uppdelade i mindre grupper, läst högt för klasskamrater.  

 

”De olika lässtrategierna i En läsande klass och innehållet om hur barn ska förstå texter, är ju 

fantastiskt och ett jättebra material. Där har vi verkligen någonting att börja med, men vi får 

inte glömma det själva avkodning när barn läser, hur pass bra de läser, avkodar ord, det 

hjälper inte de strategierna med, så det måste vi se att barn fixar det här innan man lämnar 

dem helt själva med de strategierna” (Birgit, Lisa, personlig kommunikation, 28 april 2014). 

Utifrån de här lässtrategierna, tycker Birgit, att elevers läsförståelse, om vad som ska hända 

och hur man arbetar med de olika begrepp och svåra ord, har fungerat jättebra genom att läsa 

och diskutera tillsammans. I skolbiblioteket finns bara två utlåningsdatorer men i skolan finns 

en del Ipad i klasserna.  

 

Eva, med uppgift att hjälpa till, har startat ett konto i Legimus (en app för barn med läs- och 

skrivsvårigheter) som hjälper elever att genom att trycka på en knapp få möjlighet att lyssna 

på ljudböcker i stället, säger Lisa. 

 

4.4. Skola C 

 

4.4.1. Hur samarbetet ser ut? 

 

4.4.1.1. Skolbibliotekspersonal 

 

Linda har bokprat med en del klasser som kommer på besök. I en annan klass har hon, i 

samarbete med lärarna, försökt att arbeta med högläsning från inspiration av En läsande klass 

och det material som finns i den. 

   

Linda skulle önska att få mer bibliotekstid och mer tid att samarbeta med lärarna också i 

läsprojekt. Hon skulle också önska att kunna erbjuda informationssökning och källkritik, men 

det klarar inte bibliotekets datorer, upplyser hon. Biblioteket är öppet endast några timmar i 

veckan och det är lite tid. Det är ju ”jätte snål med tid” (Linda, personlig kommunikation, 22 

april 2014). 
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Många av de yngre elever i förskoleklass och i årskurs ett och två går besöker skolbiblioteket 

i sällskap med fritidsledare eller fritidspedagog på tider när hon själv inte är där. Pedagogerna 

lånar böcker, noterar lånen på papper, och håller själva sina boksamtal med elever på 

skolbiblioteket. Hon skulle vilja se mer frivillig läsning bland elever genom att pedagogerna 

skulle välja att läsa böcker med hela klassen. Detta för att hjälpa elever att förstå det som de 

läser. ”Det är många som inte begriper vad de läser eller varför man läser överhuvudtaget” 

(Linda, personlig kommunikation, 22 april 2014). 
 

4.4.1.2. Lärare  

 

Amanda tycker att skolbiblioteket är litet men fungerar bra. Det finns lite engelskt litteratur att 

tillgå. ”Det är lite begränsat kan jag tycka” (Amanda, personlig kommunikation, 30 april 

2014).  

 

Amanda menar att Linda försöker att entusiasmera elever att läsa mer där då hon tar hand om 

inköp av nu litteratur, ordnar läsecirklar, en del tävlingar och gärna pushar elever för att 

få dem att läsa. ”Men många av elever vill inte läsa, så upplever jag i alla fall. De tycker att 

det är tråkigt”. Linda gör ett bra jobb, ”det tycker jag även att om hon egentligen inte är 

bibliotekarie. Hon försöker hela tiden att uppmuntra dem” (Amanda, personlig 

kommunikation, 30 april 2014). Hon har ju sina vanliga lektioner och är inte alltid där, hon 

har ju öppet vissa tider, det är ju en kostnadsfråga. ”Man har man inte råd att ha riktigt 

bibliotekarie, så har man inte” (Amanda, personlig kommunikation, 30 april 2014).  

 

”Det är lite synd eftersom det finns på andra skolor här i kommunen. Där finns större 

skolbibliotek och där det finns också en riktig bibliotekarie som finns på plats hela tiden så 

elever kan gå dit och låna lite böcker även på lunchrasten. Det kan de inte göra här, det är lite 

tråkigt tycker jag” (Amanda, personlig kommunikation, 30 april 2014). 
 

4.4.2. Skillnader i rollen 

 
4.4.2.1. Skolbibliotekspersonal  

 

Linda har sin budget utifrån vilken hon försöker att köpa böcker för att öka läslusten bland 

elever. Hon låter dem själva önska böcker och baserar inköpen på elevers förslag. Vissa 

klasser har hon bokprat med, det är först läraren som bokar in en tid och sedan skickas elever 

till skolbiblioteket. ”Jag skulle vilja haft en liten grupp elever som själva vill diskutera böcker 

med mig och som bestämmer vad man ska köpa in för de andra elever som ser att det är en 

arbetsgrupp, som fokuserar, gå ut och träffa andra skolbibliotek när de får åka i väg när de 

andra har bokutställningar, träffa författare, så att locka med en liten grupp som går före. Vi 

har sådana elever men vi har inte tid” (Linda, personlig kommunikation, 22 april 2014). Hon 

skulle vilja ha mer tid och att försöka hålla biblioteket lite fräschare, att skylta mer, ha fler 

boksamtal. 

 

För att motverka olust till läsning, eller inviga någon i den magiska upplevelsen som läsning 

är krävs det faktiskt mycket mer tid, menar hon. Det krävs mer tid till läsning, mindre grupper 

med gruppsamtal, tycker hon. Det tar mycket tid och på något sätt ska det premieras, så att det 

blir någonting som man längtar efter, någonting som man strävar efter att uppnå, eftersom det 

är många som inte ser läsningen i sig som belöning.   
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När biblioteket är öppet ska hon hjälpa elever att låna böcker men hon är upptagen med att 

sköta allt jobb på datorn och uttrycker att ”det är inte så bra, det hade varit smidigare att jag 

hade varit på plats och hjälpt dem att låna” (Linda, personlig kommunikation, 22 april 2014).  

 

Det är budgeten som är det största bekymret ”det är dyrt med bibliotek” (hon var lite ironiskt 

här) (Linda, personlig kommunikation, 22 april 2014), man har en egen liten budget för 

biblioteket, för att köpa böcker, men det är personalens tid som kostar mest.  ”Detta kan 

påverka elever också, de ser att ingen av de vuxna prioriterar, varför ska de göra det?” (Linda, 

personlig kommunikation, 22 april 2014).  

 

Lärarna och skolbibliotekspersonalen försöker att väcka intresse hos elever att ”uppleva 

skolbiblioteket som ett lugnt ställe och förknippa läsningen med en lustfylld upplevelse” 

(Amanda, 30 april; Linda, 22 april – 2014, personlig kommunikation). För att elever inser 

värdet av läsningen och för att lyckas inte bara för att få bra betyg i skolan. Utan att se 

läsningen också som ett behov i vardagen krävs det att skolan ska lägga mer tid för att lyckas 

med det.  

 
4.4.3. Läsfrämjande aktiviteter 

 
4.4.3.1. Skolbibliotekspersonal 

 

Linda tycker att läsningen är jätteviktig för att bli en skicklig läsare, att lära sig att se och 

uppleva, lägga märke till sin omvärld ”Genom läsning får elever prova på att leva olika liv på 

ett säkert sätt, de får prova på att göra olika äventyr och besöka olika platser och förstå 

människors olika handlingssätt. Genom läsning kan elever bli bättre att förstå människor, att 

föreställa sig att man kan tänka och tycka världen på olika sätt. Utan läsning ser man färre 

lösningar, färre möjliga sätt att leva” (Linda, personlig kommunikation, 22 april 2014). 

  

Läsningen är jätteviktig för att man ska kunna samarbeta och komma på nya tekniska 

lösningar. Att man läser och pratar mer om böcker, läser även udda böcker inte bara det som 

är lättsmält för stunden. ”Man läser en bok så skriver man bokrecension och så pratar man 

framför klassen och sen är det stopp, jämför inte böcker och för att hinna det med allting så 

har man inte tid att göra det” (Linda, personlig kommunikation, 22 april 2014). 

 

”Det finns många unga som tycker att det inte är kul, som inte kan välja en bok som de själva 

tycker om, det är fruktansvärt. Det har inte alltid varit så, jag vet inte, de har inte läst sagor 

sen de var små, och lärt sig den här magiska läsupplevelsen, jag vet inte och det är alla typer 

av ungdomar som stolt kan säga till sina kompisar: jag har minsann aldrig läst en bok som att 

det vore en merit” (Linda, personlig kommunikation, 22 april 2014).  

 

Elever har sällan möjlighet att låna böcker utanför lektionstid, så oftast går elever tillsammans 

med en lärare till biblioteket under lektionstid. Läraren måste i sin tur rätta sig efter 

bibliotekets öppettider. Elever kan sällan gå till biblioteket själva, säger Linda. ”Det med 

mindre öppettider är inte bra och det finns en del läsare i skolan, som ju äter böcker och de 

hade behövt gå ner och kunna byta böcker när de vill, men det är ju pengarna som sätter 

stopp” (Linda, personlig kommunikation, 22 april 2014).  
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Skolan har datorer, ungefär 30 stycken men i biblioteket finns inga datorer, det är bara en och 

Linda använder den för administrativa nätverk.  

 
4.4.3.1. Lärare 

 

Amanda tycker att böcker ger mycket och har stor betydelse både för språket och fantasin. 

Det är ju jätteviktigt att elever läser böcker för att de ska utveckla sig men för att de ska läsa 

måste det vara något spännande och intressant.  

 

”Elever som har ett annat ordförråd, ett annat språk, både i skrift och i tal, det är oftast de som 

läser, andra som inte bryr sig om det och bara håller sig med mobiltelefoner de blir fattiga i 

sitt språk och sin skrift, de blir fattiga helt enkelt, de har jättedålig språk” (Amanda, personlig 

kommunikation, 30 april 2014). Elever som läser har ett annat språk, de skriver på ett annat 

sätt och kan använda lite andra ord, menar hon. ”Elever skulle läsa mycket mer och söka 

information i skolbiblioteket istället, det är många elever som jag har som exempelvis knappt 

kan slå upp i en ordbok, de tittar hellre på telefonen, ja det är lite synd” (Amanda, personlig 

kommunikation, 30 april 2014). Det blir lättare för dem att få snabb information, 

informationen når dem ju lättare, kan hittas lättare, säger Amanda. 

  

Elever har ett lektionstillfälle i veckan där alla måste läsa, sedan skriver de bokrecensioner, 

diskuterar och argumenterar kring innehållet i boken. Vissa läser samma bok i hela klassen. 

”Även andra lärare som har svenska, en gång i veckan på ett lektionstillfälle måste de läsa en 

bok”. Det är ju svårt att få elever att läsa, det är ju svårt tycker läraren. ”Det är lärarna själva 

som måste ta tag i det själv, skolan gör inte något speciellt”. ”Många elever läser inte, de har 

inget intresse. Man läste mycket mer böcker förr, nu är det mycket datorer och spel" 

(Amanda, personlig kommunikation, 30 april 2014). Det kan komma mycket hemifrån om 

föräldrarna läser mycket kanske man blir inspirerad.  

 

Linda har ju vissa tider då hon läser för de yngre barnen, de får gå ner till biblioteket men det 

sker ingen undervisning eller högläsning i klassen tillsammans med lärarna, säger Amanda.  
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5. Analys  

 

Jag kommer att utgå ifrån mina frågeställningar för att analysera det insamlade materialet i en 

jämförelse med teorier, tidigare forskning, samt olika begrepp och riktlinjer.  

 

5.1. Samarbete och skolklimat  

 
Bland skolans uppdrag i Lgr hittar jag detta citat ”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” 

(Skolverket, 2011 s. 9d). Här ser jag en stark koppling också till ett sociokulturellt perspektiv.  

 
I skola B syns det tydlig att läraren och skolbibliotekarien samarbetar, där personalen har en 

positiv inställning till elevers lärande. Anledningen till att samarbetet har fungerat så 

framgångsrikt är att de har haft en bra kommunikation med varandra både vid planeringen av 

skolarbete med skolledningen och inför undervisningstillfällena. Säljö är av den meningen att 

”människor handlar inom ramen för praktiska och kulturella sammanhang och direkt eller 

indirekt samspel med andra” (Säljö, 2005 s. 104).  När skolbibliotekarien och rektorn följer de 

riktlinjer som gäller för skolan kan de på ett enklaste sätt lägga upp en plan för arbetet och 

informera skolans övriga personal om denna (IFLA/UNESCO, 2004 s. 15; Hell, 2011a). 

 

”Skolledaren har en nyckelroll, som den är ytterst ansvarig för skolbiblioteket på respektive 

skola” (Skolbibliotek i Sverige, 1999 s. 11). Om rektorns ansvar i skolan står det också skrivet 

i Lgr ”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” (Skolverket, 2011 s. 18d). 

 

Motsatsen till detta kan vi se i skolan C där det inte förekommer något samarbete mellan 

rektor och skolans övriga personal. Skolbibliotekspersonalen hinner inte med det dagliga 

arbetet på grund av tidsbrist samt det faktum att skolbiblioteket ligger i en gammal källarlokal 

där luft och arbetsmiljö är av uppenbart dålig kvalitet. I IFLAs/UNESCOs riktlinjer för 

skolbibliotek finns även skrivelser gällande skolbibliotekslokalen. Denna ska vara i ”centralt 

läge, på entréplanet om möjligt, lämplig rumstemperatur (t.ex. luftkonditionering, 

uppvärmning) för att säkerställa goda förhållanden året runt, såväl för personal som för 

samlingarnas bevarande” (IFLA/UNESCO 2004 s. 8). Dessa tillkortakommanden resulterar 

tillsammans till att elevers intresse för läsning försämras.  

 

Ett liknande fall kan man hitta i Hells studie: I skolan hade skolledningen märkt att elevers 

läsförståelse hade försämrats och deras läsning hade minskat och en ytterligare faktor till detta 

var att skolbiblioteket låg i ett hörn av skolan. Efter att de hade satsat på att skolbiblioteket 

skulle ligga i centrum av skolan hade de märkt att elevers läsning hade fått bättre resultat. 

Rektorns engagemang i att skaffa många resurser från olika håll, att följa i framtiden hade 

också väckt positiva reaktioner hos politikerna för att skolbiblioteket hade fått många 

utmärkelser (Hell, 2011 s. 84a). 

 

Något som förvånade var att skolbibliotekspersonalens antal skilde sig åt, mellan skola B och 

C, trots att de båda skolornas elevantal var snudd på detsamma. På skola B jobbade tre 

skolbibliotekspersonal och på skola C bara en. På skola B var skolbiblioteket öppet hela 
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dagen medan skola C:s motsvarighet endast höll öppet några timmar i veckan. Enligt 

skolbibliotekspersonalen på skola A var skolbibliotekets ”öppettider” halva dagar i veckan. 

Det har kommit önskemål från elevers sida att skolbiblioteket skall ha utökade öppettider. 

Detta är något som skolledningen planerar inför hösten då de skall utöka personalen med 

ytterligare en person. 

 

Enligt IFLAs/UNESCOs riktlinjer bör lärare i samarbete med bibliotekarier ”utveckla, 

handleda och utvärdera elevernas inlärning i alla ämnen; utveckla lektionsplaner; förbereda 

och genomföra läsprogram och kulturaktiviteter” (IFLA/UNESCO, 2004 s. 12). Som tydligt 

framgår av mitt resultat är det inte att alla skolbibliotek som följer dessa riktlinjer.  

 

Gällande samspelet mellan lärare och skolbibliotekarie syns det tydligt utifrån mitt resultat att 

skolbibliotekarier och lärare samspelar mer med varandra än, när det finns annan personal 

som inte är utbildade bibliotekarie. Det har kanske att göra med det som Folkesson tar upp 

”att det handlar om någon som har en annan, men värdefull professionell kunskap än lärarna 

själva och arbetar på jämbördig nivå med lärarna och med samma intresse för ögonen då det 

gäller elevers lärande”. Detsamma gäller också samarbetet mellan lärare och 

lärarbibliotekarier ”eftersom parterna har en likvärdig utbildning och en gemensam 

yrkeskultur”. När det gäller samspelet mellan lärare och biblioteksassistenter skiljer sig detta 

åt på grund av att ”parterna är inte jämställda i den bemärkelse att båda har utbildning och 

kompetens för sina respektive ansvarsområden, dvs. läraren har det men inte 

biblioteksassistenten” (Alexandersson et.al., 2007 s. 74). Utifrån alla tre intervjuerna med 

skolbibliotekspersonalen förklaras att kompetensen inte skiljer sig åt när det gäller den 

administrativa biten i skolbiblioteket men när det gäller den pedagogiska biten och hur 

kompetensen används inom skolan skiljer den sig mycket åt. 

 

Statens kulturråd förklarar skillnader mellan de olika skolbiblioteken i olika kommuner 

genom att prata om funktion och utformning (Skolbibliotek i Sverige, 1999 s. 6). 

”Skolbibliotekets funktion bör preciseras i skolans styrdokument. Varje skola bör fastställa 

skolbibliotekets resurser och inriktning utifrån övrig pedagogisk verksamhet. Resurser i form 

av personal och medieanslag måste tillåtas öka i takt med att elevunderlag och användning av 

biblioteket ökar” (Skolbibliotek i Sverige, 2001 s. 12).  

 

Även om bemanning av skolbibliotek inte framgår så tydligt i skollagen gör vissa kommuner 

stora satsningar på sina skolbibliotek medan andra väljer att inte satsa på dem överhuvudtaget. 

Skola B och C har jämnt antal elever (som jag nämnde ovan) men i de olika kommunerna 

skiljer sig satsningarna mycket åt. På skola B satsas det mycket och utförs ett utmärkt arbete 

medan detsamma inte kan sägas om skola C. Skola C:s skolbibliotek hålls bara öppet några 

timmar i veckan och trots skolbibliotekspersonalen ansträngningar är de många 

arbetsuppgifter och visioner som får ge vika. 

 

5.2. Skillnader i rollen 

 
I ett kapitel tar Limberg upp osäkerheten kopplad till rollen som bibliotekarie, att 

bibliotekarier själva inte alltid förstår vilka roller de har i en verksamhet. När 

skolbibliotekspersonalen inte kan vara med i arbetsplaneringen kan det leda till svårigheter för 

dem att kunna ta del i undervisningen. Skolledarens roll är också en stor betydande faktor. 

Limberg betonar att skolbibliotekariens ansvar för samarbete är också en viktig roll, men 
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ibland blir det så att initiativet för samarbete kan komma bara från bibliotekariens sida och 

lärarna är motstridiga till det. Detta leder till att det inte kan komma till en kommunikation 

mellan de två olika yrkesrollerna (2003 s. 80).  

 

Detsamma menade också informanten på skola A, hon visste inte riktig: vad hennes roll är 

och var lärarens roll börjar i undervisningen? Skola A är på väg att utvecklas, men lärarna har 

inte så mycket kunskaper om skolbibliotekspersonalens kompetens. Varken 

skolbibliotekspersonalen eller läraren är på det klara med vad skolbibliotekspersonalens roll 

ska gå ut på.   

 

Enligt Limberg ”Det vore önskvärt att många bibliotekarier utvecklar en medvetenhet om 

vilka konsekvenserna kan bli av bibliotekariens och lärarens olika hållningar och strategier i 

läspedagogiken” (2003 s. 66). Utifrån detta citat kan jag se vikten av att de två olika 

yrkesgrupperna måste ha ett bättre samarbete och en ökad kommunikation sig emellan. När 

det gäller den pedagogiska kompetensen syns det tydligt i min undersökning att 

skolbibliotekspersonalen har högläsning, boksamtal och är inblandade i olika läsprocesser 

genom olika lässtrategier, där de kan bidra med sin kunskap. Genom detta kan man väcka 

lässtimulans för elever och lyfta upp skolbibliotekens roll. På skolbiblioteket kan det bedrivas 

läsfrämjande aktiviteter såsom bokprat, boksamtal, presentation av böcker, hög- och 

tystläsning, diskussion om böcker, bildskapande utifrån texter, dramatisering, tävlingar av 

olika slag och så vidare (Hell, 2008b). 

 

”Flera studier betonar att bibliotekariens roll i det pedagogiska arbetet framför allt är att väcka 

barns läslust” (Limberg, 2003 s. 62). I samråd mellan de två yrkesrollerna kan 

skolbibliotekspersonalen komma in i undervisningen och ge stöd till läraren, tipsa lärare om 

böcker och att berätta hur eleverna utvecklas när de är på skolbiblioteket. Det krävs både 

lärarens och skolbibliotekspersonalens kompetens för att främja lärande och komma till 

läsförståelse genom att de två olika yrkesgrupperna kompletterar varandra i undervisningen. 

Men som jag nämnde ovan krävs det tydliga riktlinjer från skolledningen för att 

kommunikation mellan skolbibliotekspersonal och lärare skall fungera bra. När ett 

skolbibliotek innehar en bra genomförlig skolbiblioteksplan är det lättare att följa den, då har 

andra personal i skolan kunskap om vad som är skolbibliotekspersonalens roll i skolan.  

 

Två av mina lärarinformanter i skola A och C är lite tveksamma och förstår inte riktigt den 

pedagogiska rollen om hur skolbibliotekspersonalen ska komma in i undervisningen och 

hjälpa till. Medan de två andra lärarna i skola B har en positiv inställning till 

skolbibliotekspersonalens pedagogiska roll i undervisningen. Det är de två yrkesrollernas 

uppgift att göra lustfyllda aktiviteter i läsning, menar en av informanterna. 

 

I skolbiblioteksplanen i skola B står det tydligt och klart om hur skolbibliotekspersonalens 

uppgifter ska vara i skolan:  

  
I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden:  
 

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (ur kursplanens mål i svenska och svenska som andraspråk)   

         bok- och bibliotekskunskap  

skönlitteratur och facklitteratur (benämns berättande och beskrivande texter i åk 1-6)  

tolka reflektera och återberätta  

 

söka information från olika källor samt utforska, analysera, kritiskt granska, tolka och värdera källor, information och val (ur 
kursplanens mål i svenska och svenska som andraspråk, NO- och SO- ämnena samt hem- och konsumentkunskap)  

informationssökning källkritik (X-skolan, 2014).   
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”Internationella studier visar att lärarens kompetens (utöver socioekonomisk bakgrund) är den 

viktigaste faktorn för att hans elever ska uppnå kunskapsmålen” (Westlund, 2012 s. 55). Det 

är en självklarhet att det är läraren, den stora förebilden som följer eleverna hela tiden i 

läsprocessen. Skolbibliotekspersonalen fungerar som stöd till lärprocessen där hon/han i 

samarbete med läraren arbetar med olika lässtrategier. På skola B träffar 

skolbibliotekspersonalen eleverna i 40 - 45 minuter i veckan. Skolbibliotekspersonalen ska 

hjälpa läraren i undervisning med bokprat och högläsning. Kanske alla de aktiviteter som 

belyser skolbibliotekspersonalens roll har att göra med skolledningens prioritering av 

skolbiblioteket.   

 

Lärarna på skola A och B var under intervjuns gång positivt inställda till att basera sin 

undervisning på den enskilde eleven samt dennes behov. I samband med utvecklingssamtal 

kunde de förklara för föräldrarna hur de i samarbete med dessa kan lägga upp en 

utvecklingsplan för respektive elev. På så sätt menade lärarna att föräldrarna har möjlighet att 

påverka sina barns utveckling i skolan. Syftet med samtalen är att kunna hitta vilka 

specialområden som passar varje elev. Detta perspektiv innebär en kommunikation mellan 

individ och verksamhet där undervisningen syftar till att utveckla elever från den individuella 

nivån (Säljö, 2005).  

 

I klassrummet undervisar läraren på ett sätt så att eleverna ska få in förståelse, men när eleven 

individuellt ska hantera och förstå kunskapen så formar de den förståelsen och kunskapen på 

ett personligt plan. Elever kan addera den nya kunskapen om läsinlärning genom de nya 

strategierna som kan bidra till elevens förståelse kring texter. De strategier som nu används i 

alla tre skolorna genom En läsande klass, där tidigare kunskaper gör att de kan ta till sig det 

nya, genom många olika konkreta veckoplaneringar som lärarna kan följa.   

 

5.3. Läsfrämjande aktiviteter 

 

Att praktisera Vygotskijs tanker från teori till praktiken är inte så komplicerat. I skolan 

använder man sig på ena sidan kommunikation och språk, på den andra sidan olika redskap 

som kan hjälpa till för att elever kommer till en förståelse. När exempelvis elever bekantar sig 

med de olika redskapen såsom böcker, datorer, Ipad och använder sig av dessa genom att lära 

om deras funktioner så kan de få en bredare och djupare insikt hur dessa redskap används 

också i andra sammanhang. När elever lär sig att använda både psykiska och fysiska redskap 

och använder sig av språkets två funktioner både att kommunicera med andra människor -

interpsykologisk- och med sig själva -intrapsykologiskt- sker en process. Vygotskij var mer 

intresserad av själva processen, hur elever når fram till förståelsen, än själva resultatet (Säljö, 

2005 s. 18).  

 

Enligt Vygotskij är människan i grund och botten både biologisk och kulturell varelse (ibid., 

2005 s. 18). Barn följer en biologisk utvecklingstrappa som är lika för alla medan den 

kulturella utvecklingstrappan är olika beroende på den sociala miljön som individen befinner 

sig i (Stensmo, 2007 s. 186-188). På skola A och B anpassar lärarna undervisningen utifrån 

barnens individuella nivå. Elever i en grupp befinner sig på olika stadier och lärarens roll är 

att anpassa nivån till respektive elevers stadie. Enligt Säljö (2005) barnens utveckling är 

uppdelat i två olika socialisationer (som jag nämnde ovan). Först föräldrarna och sedan 

pedagoger är viktiga för barnen i sin strävan efter läsförståelse. Föräldrar måste redan tidigt i 
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barnens liv ge till barn möjligheter att skapa läsintresse och lära barnen förstå att läsning är av 

stor betydelse för deras egna lärandeprocesser. Det är viktigt att föräldrar inte bara läser en 

bok för sina barn, utan att de tillsammans med barnen samtalar och reflekterar över bokens 

innehåll och bilder. Det handlar om att utveckla deras fantasi, nyfikenhet och lust att lära sig 

nya saker.  

 
Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två 

huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är 
resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl 

(Läsning i Nationalencyklopedin, 2014).  

 

I de första skolåren är detta viktigt, för barnets läsutveckling, där lärarna har en viktig roll i 

barnens språkutveckling genom att träna elever både i avkodning och förståelse av skriven 

text (Westlund, 2012 s. 49-50).  

I två av skolbiblioteken i min undersökning använder de sig av de olika lässtrategier och olika 

veckoplaneringar som finns i projektet En läsande klass (som jag nämnde ovan i teori 

kapitlet). Författarna till boken En läsande klass bygger på dessa modeller: RT (Reciprocal 

Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). 

Utifrån dessa strategier kan lärare undervisa elever i läsförståelse där det viktigaste i 

strategierna är samtalen med eleven (Säljö, 2005). Elever kan utveckla sitt tänkande och 

förståelse av textens innehåll genom frågorna som läraren ställer om texten (Gonzalez et.al., 

2014). På skola B vill lärarna ha med sig skolbibliotekspersonalen med i läsprocessen. Där de 

undervisar tillsammans i läsprocessen och skolbibliotekspersonalen är inblandad i den bara en 

gång i veckan. På skola C hade de precis börjat med dessa lässtrategier från projektet En 

läsande klass, men de kunde inte säga så mycket om hur de samarbetar i framtiden.  

 

Illeris är av den uppfattningen att lärandet sker utifrån tre dimensioner. Vid 

inlärningsprocessen menar han att följande tre dimensioner spelar en viktig roll: den 

innehållsmässiga med fokus på kunskap, färdighet och förståelse, drivkraftsdimensionen med 

fokus på motivationen, viljan och känslor och samspelsdimensionen som fokuserar på det 

samhälleliga och sociala. Att elever lär sig lära och förstå vikten av läsning handlar om det 

innehållsmässiga i deras lärande. Den lärande utvecklar en insikt och en strävan att skapa 

mening och funktionalitet i samhället (Illeris 2007).  

 

Det måste finnas en stark vilja och motivation för elever att lära sig, både utifrån genom ett 

socialt tryck bland vänner som redan har lärt sig, men även inifrån i form av en individuell 

vilja. Drivkraftsdimensionen lyfter fram vikten av att personen som ska lära sig får en 

utmaning som motsvarar den lärandes intressen och förutsättningar (Illeris 2007). Lärarens 

och skolbibliotekspersonalens uppmuntrande och praktiska handledning kan således resultera 

i bättre läsfärdigheter hos eleverna.  

 

Samspelsdimensionen menar att lärandet även formas utifrån samspel och kommunikation. I 

elevers fall förmedlar lärare och skolbibliotekspersonal kunskap genom att praktiskt visa hur 

de ska gå tillväga. Genom att elever följer instruktioner kan handledning resultera i en 

personlig utveckling (Illeris 2007).  

 

På skola C poängterar båda informanterna under intervjun att vissa elever förhöll sig negativt 

till läsning. Oviljan som vissa elever har kan bero på att det finns en okunskap om hur viktigt 

det är att läsa böcker och att de inte riktig förstår vad de kan få ut av läsning. Trots att skola C 
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har satsat på att anställa en skolbibliotekspersonal kan andra faktorer påverka att skolan inte 

lyckas nå upp till sina mål, det vill säga att ge alla elever den grundläggande basen som krävs 

för att motivera dem till läsning. Min studie har visat att det finns ovilja och bristande 

motivation till läsning bland elever, som framkom utifrån informanternas svar, något som kan 

komma att motverka en god fortsatt studieutveckling. Skolan kan inte uppfylla de krav som 

står skrivna i bibliotekslagen: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 

litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt 

kulturell verksamhet i övrigt” (SFS 2013:801). 

 

Trots att vissa elever inte tycker om att läsa, kan de ändå vara intresserade och motiverade att 

försöka förstå, om man kopplar undervisningen till ett ämne som de är intresserad av. Genom 

att lärarna och skolbibliotekspersonalen försöker hitta alternativa vägar för att ge en förståelse 

kan detta resultera i att eleverna blir mer villiga att lära sig. Även om det finns förklaringar i 

böcker kan det ibland hända att elever har svårt att förstå betydelsen av ord i böcker, texter, 

dokument etc. Lärare och skolbibliotekspersonal kan hjälpa dem med förklaringen genom att 

på ett pedagogisk och praktiskt sätt demonstrera förklaringen med att sätta ordet i ett annat 

sammanhang. Utifrån innehållsdimensionen kan elever hitta sammanhanget och få den 

kunskap som krävs för att de ska prestera bra vad gäller deras läsförståelse. Enligt 

samspelsdimensionen kan deras kunskapsnivå höjas i samspel med andra vuxna, vilket kan ge 

styrka och motivation även för framtida inlärningsmoment (Illeris 2007). 

 

Chambers talar om att det är viktigt att lägga upp tid för läsning, att varje elev har sin tid för 

läsning, men att texten måste vara anpassad för just den enskilde eleven (Chambers, 2011 s. 

39). Som framgår från mitt resultat i alla tre skolor har de startat ett projekt som de kallar för 

Läslusterna. Projektet går ut på att varje elev ska läsa 20 - 30 minuter om dagen. Samtal om 

böcker kan det vara av två olika typer: informellt- att prata med vänner om en bok som man 

har läst - och formellt- mer strukturerade boksamtal som kan ske i klassrummet (ibid., 2011 s. 

21).  

 

När elever ska läsa en bok och inte förstår hur boken är uppbyggd kan de känna en stark 

frustration. Då kan läraren/skolbibliotekspersonalen hjälpa eleverna med sitt kunnande genom 

högläsning. Utifrån den förklaringen som deras lärare och skolbibliotekspersonal ger, försöker 

eleverna förstå sammanhanget. Sedan kan lärare och bibliotekarier genom att jobba i grupp 

och att prioritera högläsning uppfylla barnens behov. ”Vi lär oss att läsa genom att härma den 

som redan kan och genom att steg för steg så småningom ta över helt och hållet” (ibid., 2011 

s. 62). I alla skolor i min undersökning appliceras högläsning. 

 

När man inleder boksamtal rekommenderar Chambers att man ska utgå från fyra grundfrågor i 

boksamtalet: ”… om det var något speciellt du gillade i boken; … om det var något du inte 

gillade?; …om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om du har några 

frågetecken?; … om du lade märke till några mönster eller kopplingar?” (ibid., s. 220-221). 

På skola A och B har de samtal om böcker både i klassrummet och i skolbiblioteket. På skola 

A sker samtalet om böcker enskilt där skolbibliotekspersonalen använder sig av Chambers 

modell om boksamtal. Läraren har samtal om böcker i klassen. Skolbibliotekspersonalen 

håller boksamtal i skolbiblioteket, där hennes önskan var att läraren också skulle vara med i 

boksamtalen. På skola B sker samtal om böcker i samarbete med läraren där de två 

yrkesgrupperna kompletterar varandras kompetens. På grund av tidsbrist sker boksamtal i 

skola C bara ibland i skolbibliotekspersonalens regi, dock har läraren emellanåt boksamtal i 

klassen men också hon betonar att det inte finns tillräckligt med tid.  
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6. Avslutande diskussion  

 

Det kan finnas många olika vägar som leder till problem och oklarheter för skolbibliotek. Om 

jag ser under ytan av problematiken som gäller för skolbibliotek kommer jag fram till att det 

finns förklaringar till varför det inte fungerar som det ska. Ett av dessa problem är att 

skollagen säger att ”36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek” (SFS 2010:800) men 

det finns inte särskilt specificerat om hur de ska vara bemannade (Skolverket, 2013c; 

IFLA/UNESCO 2004). I bakgrund av analys i skolbibliotekarielyftet sägs ”Skollagen 

fastställer att eleven ”ska ha tillgång till bibliotek oavsett skolform” – ”men saknar definition 

av vilka resurser som krävs för ett adekvat skolbibliotek eller vilken kompetens en 

skolbibliotekarie ska ha eller ens om man ska ha en sådan” (Malmberg-Kronvall, 2012 s. 1). 

Också i Lgr poängteras bara informationssökning och källkritik på skolbibliotek (Skolverket 

d, 2011 s. 227).  

 

Som jag nämnde ovan i bakgrunden har det bedrivits mycket internationell forskning om att 

det är av stor vikt för elever att ha skolbibliotek. Ändå kommer Sahlgren fram med en enda 

forskning som har gjorts i Indien om att skolbibliotek inte hjälper elever i deras läsutveckling. 

Han drar i och med detta slutsatsen att skolbibliotek inte behövs. Utifrån mitt resultat från 

skola C kan man se att båda informanterna tycker att om skolan hade haft mer resurser och tid 

skulle de kunna bidra mer i elevers engagemang och läsförståelse. 

 

Skolbiblioteken är en stor betydande faktor i elevers utveckling av kunskapsinhämtning, där 

har man hjälp av skolbibliotekspersonal även olika redskap så som 

datorer/internetuppkoppling. Men eftersom jag har utgått från tre olika grundskolor och där 

det finns elever i olika åldrar från 6 - 15 år, anser jag att minderåriga barn inte har så många 

kunskaper om datoranvändning då kommer läraren/skolbibliotekspersonalen in med sina 

kunskaper för att kunna hjälpa dem både med litteratur och datoranvändning. 

 

Utifrån min undersökning har jag kommit fram till att skolbibliotekspersonalen och rektorn 

vid skola B har ett bra samarbete vid planering av skolarbete (som jag även nämner i 

analysen). Detta leder i sin tur till att skolbibliotekspersonalen kan få till ett välfungerande 

samarbete med lärarna, vilket resulterar i att båda parter utvecklar en annan syn på vad 

skolbiblioteket kan hjälpa till med. Genom att samarbetet fungerar bra så kommer 

skolbibliotekspersonalens pedagogiska kompetens till användning i undervisning. Det goda 

samarbetet personalen emellan kan ses som en förklaring till att elevers prestationsförmåga 

och läslust är hög. Med andra ord ser jag en bild som jag verkligen vill se också i andra 

skolor.  

  

Även skolbibliotekspersonalen på skola A försökte att hjälpa lärarna och vill få till ett 

samarbete med dem, men hon vet inte riktig vart hennes roll ska börja och vart den ska sluta 

när det gäller undervisningstillfällen. Den intervjuade läraren ställer sig också frågande till 

vad som ska anses höra till skolbibliotekariens pedagogiska kompetens. I och med att rektorn 

inte bedriver något egentligt samarbete med skolbibliotekspersonalen leder detta till att 

skolans lärare inte lär sig identifiera vad som ingår i skolbibliotekspersonalens kompetens. Jag 

uppfattar lärarnas och skolbibliotekspersonalens engagemang för elevers utveckling som högt 

vid denna skola, även om de själva anser att samarbetet ligger på ett minimum. Min 
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uppfattning är att de olika parterna arbetar aktivt, men tyvärr var för sig, för att öka både 

läslusten och läsförståelsen bland elever.  

 

Skolbibliotekspersonalen på skola A har samarbete med andra skolbibliotekarier på andra 

skolor, där de kan få tips av varandra om hur man skall utveckla skolbiblioteket för att hjälpa 

elever att kunna använda och se vikten av skolbibliotek. Utifrån lärarens och 

skolbibliotekspersonalens erfarenheter kommer jag fram till att elever har en bra inställning 

till skolbiblioteket och att de även har lust att läsa böcker.  

 

Gällande skola C ser jag inget samarbete varken med lärarna eller rektorn, med andra ord 

ledningen i skolan. Skolbibliotekspersonalen engagerar sig mycket men har ändå inte så 

mycket tid för att arbeta som hon önskar. Både läraren och skolbibliotekspersonalen tycker att 

elever varken läser eller presterar så mycket när det kommer till läsning. Vidare upplever de 

att elever inte gillar böcker och att de saknar intresse för läsning. Om skolledningen inte 

engagerar sig så mycket i samarbetsformer och inte kommunicerar med skolans övriga 

personal kan det leda till att de inte vet vilka roller respektive personal har och att detta går ut 

över elevernas kunskapsinlärning.   

 

Jag framhåller inte att informanterna i skola C saknar kunskaper om hur undervisningen ska 

ske, vad de däremot saknar är tid för att uppfylla det.  

 
Skolbibliotekets omfattning vad gäller personal och samlingar utgör den tydligaste kopplingen till skolans studieresultat. Elever 

som får bättre resultat på standardiserade prov tenderar att komma från skolor med fler skolbibliotekspersonal och fler böcker, 
tidskrifter och videomaterial, oavsett andra faktorer som till exempel ekonomiska hemförhållanden (IFLA/UNESCO, 2004 s. 8). 

 

I min undersökning kom det fram att alla mina informanter arbetade som 

skolbibliotekspersonal inte var utbildade som bibliotekarier, två av dem var utbildade lärare. 

Det påverkade mig att förstå/tolka dem när de talar ur lärar-, eller biblioteksperspektiv. Då har 

det blivit en överrepresentation av lärare i min undersökning. I skola A upptäckte jag inte när 

skolbibliotekspersonalen talade ur lärarperspektiv, men i skola C blev jag tvungen att fråga 

henne många gånger under intervjuns gång om hon talar utifrån lärar-, eller 

biblioteksperspektiv, då hon arbetar både som lärare och som skolbibliotekspersonal i samma 

skola. 
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7. Slutsats 

 

Här kommer jag att besvara på mina frågeställningar och ha lite reflektioner över 

skolbiblioteken-, och skolbibliotekspersonalens roll i skolan. 

 

7.1. Svar på frågeställningar 

 

 Hur skiljer sig skolbibliotekspersonalens och lärarnas bild av verksamheten när det 

gäller inspiration av elever till läslust och läsförståelse?  

 

Lärarens uppgift är att planera och hitta material som är anpassat till det dagliga arbetet med 

eleverna och att undervisningen bygger på elevernas självständiga deltagande. Att motivera 

eleverna för den egna läslusten/läsförståelsen och hjälpa elever så att de kommer vidare i sin 

utveckling. Läraren är huvudansvarig för elevernas utveckling i läsförståelse samt pedagogik 

som används i skolan.  

Skolbibliotekspersonal i sin yrkesroll måste arbeta för att utveckla och lära elever om hur de 

ska söka information, bearbeta den, även att kritiskt granska den information som de har 

hittat, reflektera över den och diskutera med andra. Skolbibliotekspersonal har en pedagogisk 

roll att uppmuntra elever till läslust och kunskapssökande genom litteratur och texter. 

Skolbibliotekspersonalen kan också vara som stöd i undervisningen som exempelvis att hjälpa 

enskilda elever som i skola B.  

Lärarnas och skolbibliotekspersonalens synsätt och upplevelser i en och samma skola av 

samarbete och läsfrämjande åtgärder skiljer sig inte åt men de pedagogiska roller de har i 

skolan går däremot isär. 

 

 Hur arbetar skola och skolbibliotek för att öka läslust och läsförståelse bland elever? 

 

En annan viktig del är att lärare och skolbibliotekspersonal ställer alltid frågan om: hur 

fungerar och tänker elever? Informanterna tycker att genom att läsa skönlitteratur, kan nya 

dörrar öppnas till världar. Båda yrkesgrupperna tänker om hur de förmedlar till eleverna 

grundläggande goda läsvanor och hur de sedan ska arbeta med den lästa litteraturen gentemot 

elever. Att elever ska kunna inse vikten om varför man läser, här spelar läraren och 

skolbibliotekspersonalen en stor roll, för att vid valet av litteratur kunna matcha rätt bok till 

rätt elev.  

Lärarens och skolbibliotekspersonalens uppgift är att koppla samman elevers aktuella 

undervisning till val av böcker, så att det ska bli lättare för dem att applicera sin kunskap på 

något som känns relevant. Både lärare och skolbibliotekspersonal stödjer elevers utvecklande 

genom att lära hur de ska få läsförståelse och läslust. Därför har lärare och 

skolbibliotekspersonal ett stort engagemang för att berika elever i skolan.  

 

Det finns olika läsfrämjande aktiviteter men många får svårigheter att använda sig av dessa på 

grund av otydliga riktlinjer i skolan. Då lärarna inte har så god kunskap om 

skolbibliotekspersonalens kompetens som i skola A. I skola B ser jag hur viktigt det är med 

olika samarbetsformer och hur dessa hjälper både läraren och skolbibliotekspersonalen att lära 

elever läsa och förstå texter på ett framgångsrikt sätt. I skola C saknas både resurser och 
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samarbete, vilket skapar osäkerhet hos lärare och skolbibliotekspersonal, för elevens 

läsfrämjande, i både utveckling och lärande.  

 

Som jag ser det skall skolledningen i skolorna A och C satsa på att utveckla bättre 

samarbetsformer, samt ha definierade arbetsuppgifter och en skolbiblioteksplan för att 

medarbetarna lättare ska kunna förstå varandras arbetsuppgifter.  

 

Genom ett bra samarbete mellan lärare och skolbibliotekspersonal kan elever vägledas och 

läslusten hos elever ökas. Elever kan stärkas i sin studiemotivation och få intresse för sina 

läroämnen. När elever får nya erfarenheter med ett intresse för läsning, leder det till reflektion 

och eftertanke. Då de blir målmedvetna och får framgång i sin läslust och läsförståelse, leder 

detta till ett bättre studieresultat. Det behövs ett samarbete mellan lärare, 

skolbibliotekspersonal och elever för att kunna ha en fungerande skola. 

 

 Vad har lärare och skolbibliotekspersonal för gemensamt i den pedagogiska rollen i 

läsfrämjande aktiviteter? 

 

För att dra nytta av olika lässtrategier som finns i undervisningsmodeller som jag läser i 

Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse (2012) och i En läsande klass (som jag tog upp 

ovan), krävs att elever är medvetna om de olika strategierna under läsningen. Sedan vid en 

senare diskussion och även under pågående läsning, kan eleverna reflektera över texten. 

Syftet med att arbeta med de olika lässtrategierna är att utforska texten så mycket det går. 

Genom detta utforskande kan elever, bättre förstå och läsa litteratur. De kan då delta i samtal 

om böcker. Forska kring egna beteenden, erfarenheter, som gör att elever kan bygga en grund 

i sin läsförståelse för litteraturen och även sig själva.  

Genom att pedagogiskt anpassa undervisningen i elevers intressen så kan det skapas bra 

kommunikation mellan lärare, skolbibliotekspersonal och elever, då leder det till en bra 

diskussion och intressant undervisning.  

Oavsett vilka förutsättningar som finns, måste skolbibliotekspersonal och lärare alltid tänka 

efter varför, samt vad, de förmedlar till elever. På så sätt ökar man förförståelse och främjar 

motivation för elever. För ett fungerande arbete är kommunikation mellan lärare, 

skolbibliotekspersonal och elever mycket viktig.  

 

Som blivande bibliotekarie känns det viktigt och relevant att undersöka attityderna till 

läsningen i skolan och att hitta vägar till vad jag tror kan göra läsningen i skolan mer lustfylld. 

Genom att skapa bra relationer med både lärare och elever då kan vi tillsammans väcka 

elevernas nyfikenhet, motivation och ge dem möjlighet till att föra en dialog omkring det de 

har läst. 

 

Både lärare och skolbibliotekspersonal anser att skönlitteraturläsning är nyttigt ur många olika 

aspekter. Läsningen bidrar till annan förståelse av världen, men är också språkutvecklande, 

den berikar ordförrådet vilket leder till en större förståelse av texter som man läser. 

Litteraturen spelar en viktig roll om eleverna läser mycket, det påverkar även övriga ämnen 

positivt, är ett verktyg för personlig utveckling samt att det även ger ett rikt liv och makt över 

språket.  

 

Genom att ha en medvetenhet om att mitt resultat inte kommer kunna generaliseras i vidare 

mening på grund av att det är så lågt antal intervjuer, kan den inte visa en heltäckande bild av 
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verkligheten. Men ändå utifrån mitt arbete genom mina valda teorier har jag dragit en slutsats 

för de tre skolverksamheter som jag har gjort min undersökning i. Teorin jag använde mig av 

förklarar att ett samspel och en kommunikation mellan pedagoger och elever, sker genom 

språk och kommunikation dem emellan. Då kom jag fram till att skola B har bra 

kommunikation med både lärare och skolbibliotekspersonal. Med detta vill jag säga att genom 

det kan de två yrkesgrupperna hjälpa elever att utveckla sig, genom att öka både läslusten och 

läsförståelsen bland elever. Så jag anser att skolbiblioteket i skola B, är användbar som 

modell för andra skolbibliotek.  

 

7.2. Skolbibliotekens-, och skolbibliotekspersonalensroll i skolan 

 

Skolbiblioteken måste ge stöd och lägga stor vikt vid att tillgodose elevers önskemål omkring 

litteratur samt tillgång till internetuppkoppling. Skolbibliotekspersonalen kan ta emot förslag 

på inköp av litteratur från både personal och elever i skolan. Skolbibliotekspersonalen måste 

vara öppen för att elever och andra personal i skolan ska ha möjlighet att känna sig delaktiga 

och ge dem chans att påverka verksamheten. Lärarna kan få möjlighet att vara med och 

bestämma om inköp av litteratur och anpassa den efter sina ämnen, för att därmed underlätta 

elevers undervisning. Genom känslan av att elever kan påverka inköpen i skolbiblioteket 

tycker de att det är roligare att besöka och deltaga i skolbiblioteket. 
 

För att skolledningen och lärarna ska få en insyn i skolbibliotekens verksamhet och dess 

möjligheter kan skolbibliotekspersonal genom att samverka med skolledning och lärare, 

främjar det samarbete mellan skolbibliotek och skola. Det resulterar i en känsla av 

gemenskap.  

 

Skolbibliotekspersonal kan finnas med som ett stöd under hela arbetsprocessen. De kan få 

chans att förmedla sin kompetens gentemot lärare och skolledning, genom att man möts i 

gemensam dialog om verksamheten. För att bättre kunna bistå elever och pedagoger kan 

skolbibliotekspersonal vara bokningsbar som en extra resurs, till exempel vid större projekt; 

olika lässtrategier; boksamtal samt högläsning. 

 

Genom att ha bra samarbete med lärare, ge boktips, organisera författarbesök, hålla boksamtal 

och ha reflektion av det man har läst i klassrummet/skolbiblioteket. På så sätt kan 

skolbibliotekspersonalen locka elever till läsning och att lyfta fram vikten av biblioteket i 

skolan. Vi människor har olika språk, genom läsning kan vi bygga vidare på språkförståelse 

och få en ökad förståelse om hur språket fungerar, då ökar vi våra kunskaper genom att 

bearbeta det vi läser.  

 

När skolbibliotekspersonal ser att elever utvecklas i sitt läsande föreslår hon/han litteratur för 

att de ska komma vidare i sin läsutveckling. Det finns utrymme för boktips, som sedan kan 

kopplas till elevers undervisning i exempelvis i alla ämnen. För att väcka läslust håller både 

läraren och skolbibliotekspersonalen boksamtal för elever i skolan.  

 

Utifrån den här undersökningen kom jag fram till att samarbetsformer är en viktig del i skolan 

för ökad läslust och läsförståelse bland elever. Här ser jag att vidare forskning till det här 

området behövs, för att kunna veta hur det fungerar i andra skolor där det finns utbildade 

skolbibliotekarier. Det visade sig att endast en var utbildad bibliotekarie och samarbetet 

fungerade jättebra både med ledningen och lärarna i den skolan. En fråga är varför det 
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förhåller sig så att det finns så få utbildade anställda skolbibliotekarier? I min undersökning 

gick jag inte in på denna frågeställning, därför att det framkom sent i mitt arbete, att det var 

två lärare som arbetade i skolbiblioteket, dessa saknade utbildning.  

Jag skulle jättegärna se en större studie, där andra forskare skulle undersöka hur samarbetet 

fungerar mellan lärare och bibliotekarier på andra skolbibliotek, där det finns anställda 

skolbibliotekarier. I min studie som jag gjorde i tre olika skolbibliotek visade sig att det fanns 

överrepresentation av utbildade lärare som arbetade på skolbiblioteken. Det hade varit bra för 

studien om jag hade haft jämnt antal av både lärare och bibliotekarier. Då det blev svårt för 

mig att tolka/förstå från vilket perspektiv de talar: som lärare eller som bibliotekarier? Min 

undersökning tyder på att lärare har en större roll än bibliotekarier i skolbiblioteken.  

Då tycker jag att en kombination av kvalitativ (intervjuer och observationer) och kvantitativ 

forskning (enkäter) ger en större bild av verksamheten. Enligt Kvale (1997) fördelen med 

kvalitativ metod är att man kan undersöka informanters attityder, åsikter och tankar. Det finns 

också en annan fördel att tolka också ickeverbal kommunikation, det vill säga kroppsspråket. 

Ibland har vissa informanter svårt att utrycka sig, då är kroppsspråk ett hjälpmedel som kan 

vara till hjälp för intervjuaren. Men det finns också en nackdel med den här metoden, för att 

kunna få en större bild av verkligheten då måste forskaren göra fler intervjuer. Med 

kvantitativ forskning kan forskaren få ett större underlag men kan inte få den personliga 

relationen med informanten. Därför tycker jag att en kombination av dessa två metoder kan ge 

en större bild av verksamheten. 

I min undersökning har jag använt mig av olika teorier med tyngdpunkten i ett sociokulturellt 

perspektiv. Enligt Vygotskij är kommunikation; fysiska (såsom böcker, datorer, Ipad, 

telefoner) och psykiska redskap (språkliga och psykologiska). Dessa är viktiga för att 

människor ska kunna utveckla sig och ha makt över sitt språk. Då anser jag att den är 

användbar och kan kopplas till läslust och läsförståelse som också informanterna i skolan 

betonade.  

Vid högläsning använder sig informanterna av Chambers modell. Han poängterar att det är 

viktigt att varje elev har sin tid för läsning där både läraren och skolbibliotekspersonalen 

stödjer elever i deras utveckling och lärande. Också hans fyra grundfrågor om boksamtal (som 

jag nämner i analysen) anser jag som viktiga för att kunna väcka läslust och läsförståelse 

bland elever.  

Både Westlunds (2012) undervisningsmodeller och projektet En läsande klass, där läraren i 

samarbete med skolbibliotekspersonal följer olika lässtrategier. Det viktigaste i dessa 

strategier är samtalen med eleven. Westlund (2012) säger att både RT och TSI modellen följer 

Vygotskijs tankar ”om betydelsen av imitation” (s. 33) för elevers utveckling. Jag ser ett 

samband mellan alla dessa modeller/teorier för utveckling av elevers läslust och läsförståelse.   
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Sammanfattning 

 
Inspiration för den här undersökningen fick jag av PISAs undersökning som gjordes 2012 

som inriktades på att undersöka 15- års elevers kunskaper i matematik, naturkunskap och 

läsförståelse. Med det resultatet som kom 2013 väckte oro bland många människor i samhället 

att elevers kunskaper försämrats. Då blev jag nyfiken att göra den här undersökningen med 

inriktning på läsförståelse, därför att jag ser att läsförståelsen är starkt förknippad med skolans 

övriga ämnen. I min uppsats presenteras en undersökning av hur samarbetet mellan lärare och 

skolbibliotekspersonal går till, skillnader mellan dessa yrkesgrupper för läsfrämjande 

aktiviteter i grundskolan. Jag har med detta valt att utgå från dessa frågeställningar:  

 

 Hur skiljer sig skolbibliotekspersonalens och lärarnas bild av verksamheten när det 

gäller inspiration av elever till läslust och läsförståelse?  

 

 Hur arbetar skola och skolbibliotek för att öka läslust och läsförståelse bland elever? 

 

 Vad har lärare och skolbibliotekspersonal för gemensamt i den pedagogiska rollen i 

läsfrämjande aktiviteter? 

 

Insamlingen av data utgår från kvalitativa intervjuer, där jag intervjuat sju anställda vid tre 

olika grundskolor. Utifrån datainsamlingen har jag hittat många likheter som är kopplade till 

ett sociokulturellt perspektiv. I analysdelen använder jag mig av Säljös teori om det 

sociokulturella perspektivet och andra teorier för att kunna besvara mina frågeställningar. 

  

En viktig faktor i läsförståelsen är samspelet mellan elever, lärare och skolbibliotekspersonal. 

Språket och kommunikationen är andra faktorer som spelar stor roll för elevers utveckling i 

läsförståelse. Utöver dessa faktorer har jag även analyserat samarbetet och skillnader mellan 

de två olika yrkesrollerna i alla tre skolor, och vilken roll skolledningen har i planeringen av 

undervisningen i skolan. 
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Bilagor 

 

Bilaga A  

 

Frågor till skolbibliotekarier 

Tema: Bakgrund 

 
Hur länge har du arbetat här? 

Vilken utbildning har du? Tidigare arbetsplatser?  

Tycker du att den utbildningen stämde överens med den kompetens som krävs för arbetet? 

Finns det möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen (genom kurser)?                                  

Främjar verksamheten kompetensutveckling?                                                                         

Vad tycker du är svårt i arbetet? Hade velat utvecklas inom? 

 
Tema: Roll och samarbete 

Hur ser skolbiblioteksverksamhet ut? Vad har du för roll i den? Ge exempel.              

Samarbete skolbibliotek och skola? Förslag på förbättringar på samarbetet. Ge exempel. Hur 

bemöts du i din yrkesroll av lärarna? Ge exempel. 

Kan du beskriva samarbetet med lärarna i din skola? Ge exempel.  

Kan du belysa möjligheterna och svårigheterna- hinder/ dilemma i samarbetet? 

För respektive nackdelar?                                                                                                         

Vad kan du som skolbibliotekarie lära dig av lärarna?                                                                    

Hur stor del har skolbibliotekarien i lärarens undervisning? 

Tema: Läsfrämjande aktiviteter  

Enligt läroplanen ska alla elever läsa skönlitteratur i grundskolan, varför tror du/vilken 

betydelse har läsning av skönlitteratur enligt dig?                                                                   

Vad gör skolan för att bidra med för att skapa intresse för läsning av skönlitteratur för att 

eleverna ska utvecklas som läsare?                                                                                        

Vilka faktorer anser du kan bidra till att stimulera läsintresset för barn?                                

Vad kan skolbiblioteket bidra med för att väcka intresse för läsning?                                     

Hur uppmuntrar ni läsandet bland eleverna?                                                                            

Ber eleverna ofta om hjälp, i så fall om vad?                                                                          

Vad tror du att elevernas inställning till biblioteket är?                                                       

Vilken betydelse den nya informationsteknologin har i pedagogiska processer? Hur de kan 

påverka den pedagogiska rollen skolbibliotekarie har i skolan? 
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Bilaga B 

 

Frågor till lärare  

 

Tema: Bakgrund 
Hur länge har du/ni arbetat här? 

Vilken utbildning har du/ni? Tidigare arbetsplatser?  

Tycker du/ni att den utbildningen stämde överens med den kompetens som krävs för arbetet? 

Finns det möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen (genom kurser)?                                       

Vad tycker du är svårt i arbetet? Hade velat utvecklas inom? 

 

Tema: Roll och samarbete 

Hur ser skolverksamheten ut? Vad har du för roll i den? Ge exempel.                         

Samarbete skolbibliotek och skola? Förslag på förbättringar på samarbetet. Ge exempel.     

Hur bemöts du i din yrkesroll av skolbibliotekarierna? Ge exempel.              

Kan du belysa möjligheterna och svårigheterna- hinder/ dilemma i samarbetet? 

Kan du beskriva samarbetet med skolbibliotekarien i din skola? Ge exempel.  

För respektive nackdelar?                                                                                                         

Vad kan du som lärare lära dig av skolbibliotekarien?                                                            

Vad anser du som lärare om skolbibliotekariens kompetens?                                                 

Hur stor del har skolbibliotekarien i din undervisning? 

 

Tema: Läsfrämjande aktiviteter  

Enligt läroplanen ska alla elever läsa skönlitteratur i grundskolan, varför tror du/vilken 

betydelse har läsning av skönlitteratur enligt dig?                                                                   

Vad gör skolan för att bidra med för att skapa intresse för läsning av skönlitteratur för att 

eleverna ska utvecklas som läsare?  

Vad skulle du önska att bidra till en positiv inställning till skönlitteratur?  

Vilka faktorer anser du kan bidra till att stimulera läsintresset för barn?                                

Vad kan ni/du bidra med för att väcka intresse för läsning?                                                    

Hur uppmuntrar ni läsandet bland eleverna?                                                                            

Vad tror du att elevernas inställning till biblioteket är? 

Vilken betydelse den nya informationsteknologin har i pedagogiska processer? Hur de kan 

påverka den pedagogiska roll som lärare har i skolan? 

 
 

 


