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Abstract The purpose of this thesis is to contribute to the understanding of 

the work of school librarians with pupils with dyslexia. In addi-
tion, the study investigates the cooperation between school librari-
ans and pedagogues concerning the pupils with dyslexia. The two 
theoretical points of departure are: theory of profession and a 
model of cooperation built upon Louise Limberg’s and Lena 
Folkesson’s three categories of librarians’ experiences of coopera-
tion with teachers. Qualitative semi- structured interviews with 
eight qualified librarians constitute the empirical material. The 
empirical material has been analysed both descriptively and theo-
retically. The major findings are that school librarians regard their 
competence, when working with pupils with dyslexia, to be the 
knowledge of literature and technical means of assistance. They 
understand their role to be mediating and consulting as they con-
nect the library resources with the pupil or the pedagogue. The 
lack of academically achieved knowledge is experienced as an ob-
stacle when working with dyslectic pupils and limits the coopera-
tion with both teachers and special education teachers. A shift in 
the behaviour of school librarians is recognized as they tend to re-
nounce their jurisdictional claims concerning information seeking 
and book-matching in a greater extent towards the special educa-
tionalist than to the teacher. Another result is that the school librar-
ian experiences the attitude of the pupil with dyslexia as the most 
important factor conditioning their work. The understanding is that 
it is nearly impossible to aid a person who does not want to be 
helped or who fails to recognize his handicap. 
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1 Inledning 
Fackutbildade bibliotekarier har kunskap om läsfrämjande aktiviteter, sökning och 
granskning av information. Bibliotekarier vilka arbetar vid skolbibliotek har dessutom 
kännedom om skolbibliotekets utbud av litteratur och olika medieformat. Förutom bib-
liotekariens kompetens är skolbiblioteket med sina samlingar en resurs i sig. Därför bör 
skolbibliotekets verksamhet vara väl samordnad i undervisningen för att stödja den pe-
dagogiska undervisningen. Flera undersökningar visar dock att skolbiblioteken ofta är 
obemannade och dåligt utrustade (exempelvis Skolbiblioteken i Sverige 1999). Tidigare 
skolminister Ibrahim Baylan uttalar sig om skolbibliotekens betydelse i arbetet med ele-
ver som inte klarar skolmålen: 
 

”Jag skulle vilja se en upprustning av skolbiblioteken. De är en outnyttjad resurs, som fått 
ta mycket av senare års besparingar inom skolan. En integrering av biblioteksverksamheten 
i undervisningen skulle främja läsutvecklingen och därmed språkutveckling hos dessa ele-
ver.” (Clausson, 2005) 

 
Dagens samhälle bygger på att behärska konsten att läsa och skriva även vid utförandet 
av den allra mest vardagliga göromål som att betala räkningar, söka information på nä-
tet och läsa dagstidningen. Många människor har svårigheter med att läsa och skriva. 
Dyslexi är idag ett känt men osynligt funktionshinder som karaktäriseras av grava läs- 
och skrivsvårigheter. Beräkningar om antalet människor som kan diagnostiseras med 
dyslexi är svåra att göra då olika ämneskulturer har skilda definitioner. På hemsidan för 
Svenska Dyslexiföreningen uppges att 5-8 % av befolkningen lider av betydande läs- 
och skrivsvårigheter (Svenska Dyslexiföreningen). Mot denna bakgrund är det intres-
sant att undersöka hur bibliotekarien upplever arbetet med läs- och skrivhandikappade 
elever.  

1.1 Förförståelse 
Båda uppsatsförfattarna har familjemedlemmar med dyslexi och har således värdefulla 
erfarenheter för vad handikappet kan komma att innebära för individens skolgång och 
privatliv. Uppsatsförfattarnas förförståelse är att dyslexi både är socialt och psykiskt på-
frestande och att lusten till skolan försvinner i takt med att dyslexin visar sig då det blir 
allt svårare för eleven att följa klasskompisarnas läs- och skrivutveckling. På organisa-
tionen International Dyslexia Associations hemsida står det skrivet att dyslexi kan på-
verka en persons självbild så att denna känner sig dum och mindre kapabel. Motståndet 
till att gå i skolan är ofta förenat med betygssättning av skolprestationerna (International 
Dyslexia Association). Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå att svårigheterna i 
skolan ofta leder till ett sämre självförtroende som även kan framträda i privatlivet. 
Uppsatsförfattarnas förförståelse är att elever med dyslexi eller andra former av läs- och 
skrivsvårigheter behöver utformade handlingsplaner vilka är individuellt utformade ef-
ter elevens förutsättningar och att det är bra om denna hjälp startar tidigt i elevens ut-
bildning för att underlätta elevens fortsatta kunskapsutveckling. 
 
Uppsatsförfattarna upplever att deras respektive syskon som lider av dyslexi saknar in-
tresse för läsning och att detta kan bero på att läsningen förknippas med svårigheter. I 
detta sammanhang tror uppsatsförfattarna att bibliotekarier vid skolor skulle kunna fun-
gera som stöd i läsningen då de har kunskap om tekniska hjälpmedel och kännedom om 
bibliotekets litteratur. Med dessa kunskaper skulle bibliotekarierna kunna motivera ele-
ver med dyslexi och hjälpa eleverna till goda läsupplevelser.   
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1.2 Problembeskrivning 
Valet av ämne bygger att uppsatsförfattarna saknar kunskap om skolbibliotekariens ar-
bete med elever med dyslexi. Därför undersöks några skolbibliotekariers uppfattningar 
om och erfarenheter av sitt arbete och möte med grundskole- och gymnasieelever som 
lider av dyslexi. Uppsatsens problem grundas på bibliotekariens syn på sin kompetens 
och sitt uppdrag gentemot den dyslektiske användargruppen – det vill säga hur skolbib-
liotekarien ser på sin profession. I samband med att skolbibliotekariens bild av profes-
sionen framträder, är det intressant att undersöka hur samverkan sker med andra yrkes-
grupper vilka arbetar med den dyslektiske eleven. För elevens skull är det viktigt att den 
mångfald av kompetens som ryms inom skolans verksamhet används tillsammans så de 
skapar en helhet för eleven i undervisningen. Eftersom skolbibliotekarien skall stödja 
eleverna i kunskapsutvecklingen har denna en nyckelroll i elevens utbildning och kan 
bidra med expertkunskaper i informationssökning, litteraturkännedom och läsfrämjande 
åtgärder. På skolorna finns en avvaktande hållning till forskningen om läs- och skriv-
handikapp, vilket kan ha sin grund i att det inom forskarvärlden råder delade meningar 
om dyslexins orsak (Myrberg 2003, s.19). Insatserna varierar såväl mellan skolbibliote-
karierna som mellan skolbiblioteken. Det är således vår erfarenhet, genom våra syskon, 
att trots att problemet är omtalat så är åtgärderna godtyckligt utförda vilket till viss del 
är beroende av kommunens ekonomiska förutsättningar och personalens engagemang. 
Skolbibliotekens verksamhet måste ta hänsyn till de nationella lagarna och riktlinjerna 
men dessa är abstrakt utformade, därmed blir de lokala dokumenten blir desto viktigare. 
En nationell plan för åtgärder saknas för den pedagogiska personalen att arbeta efter och 
för den dyslektiske eleven att hävda i sin skolgång. Därför är det av intresse att under-
söka ett antal skolbibliotekariers lösningar och upplevelser vilka rör dyslektiska elever 
för att få en förståelse för arbetet och synen på rollen i samspelet: skolbibliotekarie, elev 
och pedagog. 

1.2.1 Syfte och frågeställningar 
Denna studie ämnar undersöka och beskriva hur skolbibliotekarier upplever sitt arbete 
och möte med grundskole- och gymnasieelever som lider av grava läs- och skrivsvårig-
heter. Det är således nödvändigt att inringa bibliotekariernas syn på sin kompetens och 
roll i samband med denna användargrupp. Tanken är även att undersöka hur biblioteka-
rien uppfattar samarbetet med de pedagogiska yrkesgrupperna vilka arbetar med dessa 
elever. På så vis kan en fördjupad förståelse ges för bibliotekariens syn på sin roll och 
plats i skolkontexten som omgärdar den dyslektiske eleven. Magisteruppsatsen utgår 
från en övergripande frågeställning vilken utmynnar i tre underordnade frågeställningar. 

  
Hur beskriver ett antal skolbibliotekarier sina erfarenheter av sitt arbete med ele-
ver med dyslexi samt sitt samarbete med pedagoger kring denna användargrupp?  
 

 Hur beskriver ett antal skolbibliotekarier sin kompetens och roll gällande elever 
med dyslexi?  

 
 Hur kan skolbibliotekariernas erfarenheter av organisationen kring och mötet 

med elever med dyslexi analyseras? 
 

 Hur kan skolbibliotekariernas upplevelser av samarbetet med den pedagogiska 
personalen gällande elever med dyslexi analyseras?  
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1.3 Avgränsning 
Denna studie undersöker fackutbildade bibliotekariers perspektiv av sitt arbete med den 
dyslektiske användargruppen och utesluter därmed bibliotekspersonal med annan äm-
nesutbildning från urvalsgruppen. Valet att endast undersöka personal examinerade 
inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap faller tillbaka på idén om att under-
söka samspelet mellan professioner hemmahörande i skilda kunskapssystem. Den ur-
sprungliga intentionen var att endast intervjua bibliotekarier arbetandes vid grundskolor 
men under studiens gång kom snart bibliotekarier arbetandes vid gymnasieskolor att 
inkluderas i urvalet. Under rubriken urval (se kapitel 4.1) fortsätter detta resonemang. 
  
Studiens grundläggande idé är att undersöka bibliotekariens möte med fenomenet dys-
lexi, vilket stammar ur svårigheten att läsa, förstå och skriva det skriftliga språket. Där-
för avgränsas studiens valda fokus från läs- och skrivsvårigheter till grava läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Den vidare termen läs- och skrivsvårigheter är alltför omfat-
tande, då den även inbegriper problem kring läsning som grundas på syn- eller hörsel-
problem, kulturell och språklig understimulans, språkstörning, bristfällig undervisning, 
emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är mo-
dersmålet) så väl som dyslexi (Svenska Dyslexiföreningen). Vilka elever som har dys-
lexi kan vara okänt för skolbibliotekarien och därför kan respondenternas utsagor även 
komma att inkludera elever med liknande problem men som ännu inte diagnostiserats 
som dyslektiker. 

1.4 Relevans för biblioteks- och informationsvetenskap 
Det saknas riktlinjer för skolbibliotekariens arbete och roll i den dyslektiske elevens 
skolgång. Därför är det viktigt att beskriva hur ett antal verksamma skolbibliotekarier 
upplever arbetet. Att låta skolbibliotekarierna komma till tals kan ge en ökad förståelse 
för hur de arbetar i skolan och bidra till en förståelse om hur skolbiblioteksverksamhe-
ten utformas med tanke på eleverna.  
 
Det är viktigt att utföra denna studie utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskap-
ligt perspektiv då skolbibliotekarie arbetar med dyslektiska elever och ringa forskning 
finns om ämnet. Däremot finns det många studier utförda med ett pedagogiskt perspek-
tiv. För att uppnå en helhetssyn är det bra om skolbibliotekariens åsikter och upplevel-
ser beskrivs för att skolverksamheten ska kunna förstås. Slutligen är det relevant att in-
direkt skildra hur en användargrupp med stora barriärer använder biblioteket och vad 
skolbibliotekarien gör för att hjälpa dem, hur bibliotekarien utformat biblioteket för att 
användargruppen ska kunna ta till sig resurserna, hur samverkan ser ut för att optimera 
resurser och hur kompetensen används till denna användargrupps fördel. I biblioteksla-
gen står det skrivet att alla människor skall ha möjlighet att ta del av samlingarna på 
sina villkor och det är ett faktum att det dyslektiska handikappet inte kommer att för-
svinna. Bibliotekarier kommer oavsett arbetsplatsens karaktär att stöta på användare 
med dyslexi. Magisteruppsatsen bidrar med en bild som speglar skolbibliotekariens 
verklighet och denna kunskap kan komma till nytta för både bibliotekspersonalen och 
eleven.  

1.5 Definitioner 
I detta avsnitt presenteras definitioner av begreppen skolbibliotekarie, specialpedagog, 
dyslexi och jurisdiktion vilka den föreliggande uppsatsen villkoras av. 
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Det finns flertalet benämningar för yrket skolbibliotekarie vilka grundas på olika krite-
rier. Vi antar definitionen av skolbibliotekarien som Nationella Skolbiblioteksgruppen1

 

formulerar i skriften Bemanna skolbiblioteken: Ett verktyg för skolutveckling (2004). I 
denna begreppsförklaring urskiljs bibliotekspersonalen av utbildningens karaktär. Fyra 
yrkesroller framträder: 
 
Skolbibliotekarie: fackutbildad bibliotekarie inom biblioteks- och informationsveten-
skap som arbetar i skolan. 
Lärarbibliotekarie: fackutbildad lärare som tjänstgör i skolbibliotek. 
Bibliotekspedagog: fackutbildad lärare som vidareutbildat sig och läst mindre poäng-
kurser i bibliotekskunskap eller fackutbildad bibliotekarie som skaffat sig pedagogisk 
kompetens.  
Biblioteksassistent: övrig personal som arbetar i skolbiblioteket.  
(Nationella Skolbiblioteksgruppen 2004, s.8) 
 
Specialpedagog: Specialpedagog (speciallärare), personal som ansvarar för specialun-
dervisning, handledning, utvecklingsarbete och andra specialpedagogiska arbetsuppgif-
ter inom skolan.  Sedan läsåret 1990/91 sker utbildningen genom en specialpedagogisk 
påbyggnadsutbildning efter genomgången lärarutbildning. Utbildningen leder till speci-
alpedagogexamen och har fyra olika inriktningar: komplicerad inlärningssituation, döv- 
och hörselhandikapp, synhandikapp och utvecklingsstörning. (Pedagogisk Uppslagsbok 
1996, s.583) 
  
Dyslexi: En definition som antagits i denna uppsats kommer från International Dyslexia 
Association2, som genom åren har uppdaterat sin definition av dyslexi flera gånger. Den 
senaste formuleringen kom år 2002 och lyder i översättning: 
 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som är neurologisk till sin grund. Dyslexi känne-
tecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning 
och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fono-
logiska komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots 
möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan inbegripa svårigheter 
med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd 
och bakgrundskunskap. (International Dyslexia Association, Förf. Övers.) 

 
Termerna dyslexi, grava läs- och skrivsvårigheter och läs- och skrivhandikapp används 
som synonymer genomgående i uppsatsen. 
 
Jurisdiktion: I denna uppsats används begreppet för att beskriva den process som sker 
då en person hävdar sin kompetens och sina kunskaper över ett ämnesområde på en ar-
betsplats. Om inte professionsmedlemmarna betraktas som experter och får legitimitet 
från samhället och/eller andra professioner får de ingen bestämmanderätt över tillämp-
ningen av sina kunskaper. Att hävda sin jurisdiktion innebär i praktiken att en yrkes-
grupp givs eller tar sig rätten att utföra sina arbetsuppgifter på det vis de själva önskar 
och motsätter sig andra yrkesgruppers inblandning genom att exkludera dessa medlem-
mar från problemlösningen. Det kan därför bli strid om hur utförandet för en viss upp-
gift ska ske mellan olika yrkesgrupper som delar arbetsplats. (Abbott 1988, s.59-61) 

                                                 
1 Nationella Skolbiblioteksgruppen är ett unikt nätverk av svenska organisationer som alla har intresse av 
att skolbiblioteken bevaras, stärks och utvecklas. 
2 Svenska Dyslexiföreningen har också antagit denna definition.  
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1.6 Disposition 
För att underlätta den övriga läsningen av uppsatsen presenteras under denna rubrik in-
nehållet i respektive kapitel. 
 
I kapitel två ges läsaren en grundligare bakgrund till studien med faktabetonade uppgif-
ter om skolbibliotekarien och dyslexi. Styrdokument så som lagar och nationella riktlin-
jer presenteras kortfattat.  
 
Det tredje kapitlet inleds med en redovisning av sökstrategin därefter presenteras tidiga-
re forskning och litteratur relevant för studien. Materialet behandlar skolbibliotek, 
barn/elever med grava läs- och skrivsvårigheter och samverkan mellan skola och skol-
bibliotek.  
 
I kapitel fyra motiveras och diskuteras valet av semistrukturerade intervjuer. Vidare re-
dogörs och motiveras för urvalet av respondenterna. Därefter beskrivs undersökningens 
genomförande samt tillvägagångssätt för analys och tolkning av empirin.  
 
Femte kapitlet redogör för de teoretiska utgångspunkterna: professionsteori och Lim-
bergs och Folkessons samarbetskategorier, som använts i uppsatsen.  
 
I kapitel sex och sju analyseras studiens empiriska material utifrån en deskriptiv analys 
och en teoretisk analys. Kapitel sex inleds med en presentation av respondenterna och 
därefter redovisas det empiriska materialet i en deskriptiv analys. I kapitel sju analyse-
ras och tolkas empirin mot bakgrund av de teoretiska utgångspunkterna indelade i två 
avsnitt. 
 
Åttonde kapitlet rymmer diskussionsavsnittet, där uppsatsförfattarna diskuterar och re-
flekterar kring de resultat som framkommit i analysen. Till detta används vetenskapligt 
material för att belysa uppsatsens resultat med undantag för enstaka texter.  
 
Slutsatserna följer i kapitel nio och besvarar studiens frågeställningar samtidigt som 
uppsatsförfattarna reflekterar över vilka konsekvenser resultaten får för respondenterna 
och den marginaliserade användargruppen.  
 
De avslutande kapitlen, tio och elva, innehåller sammanfattning och käll- och litteratur-
förteckning. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel tecknas en bakgrund till ämnena dyslexi och skolbibliotek som har en 
faktamässig karaktär. Detta för att läsare utan förkunskaper skall kunna läsa uppsatsen. 
Kapitlet avslutas med en redovisning av nationella styrdokument som berör skolbiblio-
tekets verksamhet och användargruppens rättigheter. 

2.1 Skolbibliotekarie/skolbibliotek 
En av de mest framstående forskarna inom skolbiblioteksfrågor i Sverige är Louise 
Limberg, professor vid Bibliotekshögskolan som är knuten till Göteborgs Universitet. 
Enligt Limberg, Skolbibliotekets pedagogiska roll (2003), ska skolbiblioteket inte ses 
som en institution eller enskild verksamhet vid sidan av skolan. Skolbibliotekets peda-
gogiska roll har sedan lång tid betraktats vara en naturlig del av undervisningen och det 
har ansetts nödvändigt med ett mer utvecklat samarbete mellan lärare och skolbibliote-
karien. Verkligenheten är däremot en annan då det i slutet av 1990-talet fastställdes 
brister i skolbibliotekens integration i undervisningen samt brister i samarbetet mellan 
lärare och bibliotekarier, både på grund- och på gymnasieskolan. (Limberg 2003, s.14-
16) I skriften Bemanna skolbiblioteken: Ett verktyg för skolutveckling framtagen av Na-
tionella Skolbiblioteksgruppen står det att enligt läroplanen och kursplaner ska eleverna 
söka kunskap aktivt. I sådana fria arbetsformer riskerar elever med koncentrations- eller 
lässvårigheter att misslyckas. Skolbibliotekarien kan vara ett ovärderligt pedagogiskt 
stöd för elever med många olika hinder; lässvaga elever, elever med grava läs- och 
skrivsvårigheter, elever som har svårt att söka, sortera och kritiskt granska information, 
eller för elever som saknar stöd av föräldrarna i skolarbetet. (Nationella Skolbiblioteks-
gruppen 2004, s.8-9)  
 
Sommaren 1997 påbörjade Statens kulturråd en utredning om skolbiblioteken i Sverige 
som en följd av många rapporter om skolbibliotekens ojämna och ofta låga standard. I 
rapporten Skolbiblioteken i Sverige: Kartläggning, analys och probleminventering pre-
senteras denna utredning (1999). Några övergripande problem blev tydliga när Kultur-
rådet granskade nio kommuner i Sverige. Ett resultat visade att skolbiblioteken i de fles-
ta fall inte fungerade som en integrerad del i undervisningen (Skolbiblioteken i Sverige 
1999, s.25). Undersökningen visade också att biblioteken vid grund- och gymnasiesko-
lor skiljer sig åt då grundskolorna har färre utbildade bibliotekarier och generellt är mer 
inriktade på skönlitteratur än de biblioteken vid gymnasieskolorna. Ett tredje resultat för 
studien är att lärarbibliotekarier ofta är föreståndare för skolbiblioteken och detta för 
med sig en viss problematik eftersom lärarbibliotekariens primära uppgift är att under-
visa eleverna som en vanlig klasslärare. Dessutom saknar lärarbibliotekarierna utbild-
ning inom biblioteks- och informationsvetenskap och därmed kännedom om vilken roll 
skolbiblioteken kan tilldelas i skolkontexten. Lärarbibliotekarierna är delaktiga i skolans 
planeringsarbete, men då det finns lite tid avsatt för biblioteksarbete, saknas det tid för 
att driva biblioteksfrågor vid dessa tillfällen. (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s.27-28). 
Enligt Statens Kulturråd är många skolbibliotek bristfälligt utrustade med talböcker och 
bok- och bandböcker. Detta uppgavs som något flera skolbibliotek ville satsa på och 
utveckla (Skolbiblioteken i Sverige 1999). 

2.2 Dyslexi 
I Neuropedagogik – om komplicerat lärande (2006) författad av Björn Adler och Hanna 
Adler står det att dyslexibegreppet har sina rötter i nylatinet och är det medicinska be-
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greppet för svårigheter med avkodning av text. Pedagogiken och psykologin benämner 
samma företeelse med termen läs- och skrivsvårigheter. Den första som kom att beskri-
va dyslexi hos barn var den engelska skolläkaren P. Morgan som år 1896 uppmärk-
sammade en störning vilken endast visade sig vid läs- och skrivmoment i skolan bland 
vissa elever. Morgan trodde att problemet hörde samman med förmågan att bearbeta 
synintryck och kallade detta för ordblindhet. Numera används termen dyslexi då ord-
blindhet räknas som ett föråldrat begrepp och leder tankarna till synfel. (Adler & Adler 
2006, s.135-136) En stor del av den tidigare forskningen om dyslexi har koncentrerats 
på att finna förklaringar och orsaker till handikappet. Forskningen har bedrivits utifrån 
skilda ämneskulturer så som medicin, utvecklingspsykologi, pedagogik och inlärnings-
sociologi. Under 1990-talet uppstod nya forskningsansatser som koncentrerar sig på 
handikappets betydelse för den enskilde personen istället för att söka kartlägga orsaker-
na. European Dyslexia Association fortsätter att beskriva vad som kännetecknar en dys-
lektiker: 

 
Dyslektiker har svårt att använda språket, både i skriftlig och i muntlig form. Utöver pro-
blemen med att läsa, skriva och stava, blandar många dyslektiker ihop riktningsangivelser, 
språkliga beteckningar och bokstäver, ord och siffror som liknar varandra. (European Dys-
lexia Association, Förf. Övers.) 

 
Dyslexins orsaker är fortfarande omdiskuterade då det inte är fastställt om dyslexi är 
medfött eller om det beror på andra faktorer. Trots att dyslexins uppkomst inte är fast-
ställd skiljer forskare vanligen på utvecklingsbetingad dyslexi och dyslexi förvärvad 
genom hjärnskada. Förvärvad dyslexi kan ske genom stroke, afasi, undernärning eller 
dylikt. (Svenska Dyslexiföreningen) Oavsett uppkomsten av dyslexi inringas handikap-
pet till en neurologisk avvikelse i hjärnan. Anomalin resulterar i olika grad av svårighe-
ter att lära sig använda ord, ibland även symboler, och detta hindrar avkodningen från 
att automatiseras. (Dyslexia Action3) Författarna Carl Gustav Lindell och Sonya Lindell 
skriver i boken Dyslexi - problem och möjligheter: En handbok om läs- och skrivsvå-
righeter för föräldrar och personal i skola och förskola (1996) att dyslexi är ett dolt 
handikapp som förutom att orsaka läs- och skrivsvårigheter, även för med sig svårighe-
ter att bearbeta, klassificera och integrera information (Lindell & Lindell 1996). Dyslexi 
beror varken på en persons intelligensnivå eller på viljan/motivationen till att lära (In-
ternational Dyslexia Association). Ett faktum som konstaterats är att pojkar i större ut-
sträckning än flickor drabbas av grava läs- och skrivsvårigheter (Svenska Dyslexiföre-
ningen).  
 
Den för närvarande mest hänvisade förklaringen till dyslexi har sitt utgångsläge i hjärn-
forskningen. Genom undersökningar av hjärnans uppbyggnad har forskare funnit två 
utmärkande avvikelser från hjärnans normala struktur hos dyslektiker. Den ena avvikel-
sen har funnits i hjärnbarken, där grupperingar av nervceller förvillat sig under en tidig 
fosterutveckling och lett till onormala förbindelser inbördes och med andra delar av 
hjärnan. Den andra avvikelsen är frånvaron av den i regel rådande storleksskillnaden 
mellan höger och vänster tinninglob, där höger del är mindre. Dyslektikerns större hög-
ra hjärnhalva, har förmodats möjliggöra mer utrymme för egenskaper som kreativitet, 
idérikedom och andra typer av färdigheter. (Lindell & Lindell, 1996) Birgit Druid Glen-
tows bok Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter: Metodisk handbok (2006) 

                                                 
3 Dyslexia Action är en välgörenhetsorganisation i Storbrittanninen som tillhandahåller service och stöd 
till personer som har dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. 
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skriver att dyslexi är en diagnos som kan utfärdas av skolhälsovården, logopeder, skol-
psykloger, och särskilda dyslexiutredningsinstitutioner men ej av lärare (Druid Glentow 
2006, s.10). 
 
Gyda Skat Nielsen och Birgitta Irvall skriver i Riktlinjer för biblioteksservice till dyslek-
tiker (2004) en kort faktabaserad text riktad till verksamma bibliotekarier vid folk- och 
skolbibliotek. Författarna menar att dyslektiker ofta har dålig självkänsla och att det där-
för är viktigt för bibliotekarien att få den lässvaga att känna sig extra välkommen. En 
del bibliotekarier betraktar dyslektiker som mödosamma och detta beror på bristfällig 
kunskap om funktionshindret. Ett förändrat synsätt hos bibliotekarien kan komma att bli 
nödvändigt så att de på bästa sätt kan hjälpa och ge service till dyslektiker. Skat Nielsen 
och Irvall menar att det är angeläget att lärosätena för biblioteks- och informationsve-
tenskap har undervisning i läshandikapp och andra funktionshinder med i kursplanerna 
och att det genomförs konferenser eller annan vidareutbildning om dyslexi med fokus 
på bibliotekens service till låntagare med dyslexi. Författarna menar att det är viktigt att 
bibliotek, skola och föräldrar samarbetar kring den dyslektiske eleven. (Skat Nielsen & 
Irvall 2004, s.12-14) 
 
Sammanfattningsvis har forskningen kring dyslexi har ägt rum under ett århundrade, 
men det finns fortfarande ingen allmän definition. Ester Stadler skriver i sin bok Dys-
lexi: En introduktion (1994) att oenigheten som råder i definitionsfrågan troligen kom-
mer att kvarstå tills orsaksfaktorerna klarlagts.  

2.3 Styrdokument 
I denna passage följer en presentation av styrdokument och lagar som rör skolbibliotek, 
och individer med läs- och skrivhandikapp. Svenska styrdokument saknas för hur skol-
biblioteket ska arbeta eller utformas och därför måste skolbiblioteken orientera sig efter 
både bibliotekslagen och skollagen. Dessa lagar är abstrakt utformade vilket lämnar rum 
för tolkningar. Det ankommer därför i slutändan på varje enskild skola att ordna med 
individuella planer för de dyslektiska eleverna. Ett internationellt dokument som rör 
skolbibliotekariens roll har utarbetats av UNESCO och IFLA och saknar en svensk 
motsvarighet. 

2.3.1 Bibliotekslagen 
I Bibliotekslagen (Bibliotekslag: SFS 1996:1596) nämns skolbiblioteket under § 5, § 7, 
§ 8 och § 9. Enligt bibliotekslagen ska det inom grund- och gymnasieskolor finnas skol-
bibliotek för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgo-
dose elevernas behov av material för utbildningen. Skolbiblioteken ska erbjuda böcker, 
informationsteknik och andra medier som är anpassade efter elevens behov i syfte att 
främja språkutvecklingen och stimulera till läsning.  
 

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek 
för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras 
behov av material för utbildningen. 
 
[…] 
 
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. […] 
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8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svens-
ka och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar ge-
nom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för 
att främja språkutveckling och stimulera till läsning. (Bibliotekslag: SFS 1996:1596) 
 

2.3.2 IFLA/UNESCOs skolbiblioteksmanifest 
Eftersom svenska styrdokument för skolbibliotek saknas är IFLA4/UNESCO:s5 skolbib-
lioteksmanifest ett viktigt dokument. Skolbiblioteksmanifestet framhåller att biblioteka-
rier arbetandes vid skolbiblioteken bör vara professionellt utbildade och kvalificerade, 
helst med ytterligare utbildning i undervisningsteori och inlärningsmetodik. Manifestet 
utgår från att biblioteksförsörjningens innehållsrikedom och kvalitet beror på personal-
resurser tillgängliga inom och utanför skolbiblioteket. ”Den fackutbildade skolbibliote-
karien har ansvar för ledning och planering av arbetet. Skolbibliotekarien och övrig per-
sonal ansvarar även för samarbete med skola, folkbibliotek och andra aktörer.”. Skol-
bibliotekariens huvuduppgift och roll är att bidra och utveckla skolans mål och uppdrag, 
inklusive att genomföra utvärderingar. Skolbibliotekarien har kunskap och färdigheter 
om informationsförsörjning och tillhandahåller såväl lösningar på informationsproblem 
som expertis i nyttjandet av både tryckta och elektroniska källor. Kunskapen, färdighe-
terna och expertisen bör möta behoven hos den specifika skoltyp där skolbibliotekarien 
är stationerad. Utöver detta bör skolbibliotekarien leda läskampanjer och främjandet av 
barnlitteratur, media och kultur. IFLAs och UNESCOs skolbiblioteksmanifest förordar 
även att skolledningens stöd är grundläggande förutsättning för att skolbiblioteket ska 
kunna genomföra tvärämnesaktiviteter. Det är viktigt att bibliotekarien accepteras som 
en jämbördig medarbetare och ges möjlighet att delta i lärarlag och på alla möten som 
ansvarig för biblioteksverksamheten. (2004, s.11) Enligt manifestet är skolbiblioteks-
personalen ansvarig för att äga en hög moral i samverkan med alla på skolan och att alla 
användare bör bemötas lika oavsett förmåga och bakgrund. Bibliotekstjänsterna bör an-
passas för att matcha behoven hos den individuella användaren. (2004, s.13) Samarbete 
mellan lärare och skolbibliotekarie är en förutsättning för att maximera bibliotekstjäns-
ternas inneboende möjligheter (2004, s.12). Eleverna är skolbibliotekets viktigaste mål-
grupp och därför är samarbetet med skolans personal angeläget för att detta inverkar på 
elevernas skolgång (s.16). 

2.3.3 Skollagen 
Skollagen (Skollag: SFS 1985:1100) är relevant då den berör elever med särskilt behov. 
Skollagen beaktar under § 2 elever med särskilda behov: ”I utbildningen skall hänsyn 
tas till elever i behov av särskilt stöd.”. Dessutom formuleras riktlinjer om den enskilda 
eleven under § 3 på följande vis: ”Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall 
utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sär-
skilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver.” 

                                                 
4 IFLA är en förkortning av the International Federation of Library Associations and Institutions och 
grundades under en internationell konferens i Edinburgh, Scotland, 1927. IFLA är den ledande internatio-
nella organisationen som representerar biblioteks- och informationstjänster och användarna av dessas 
intressen. Det är biblioteks- och informations professionens globala röst. (http://ifla.org)  
5 UNESCO är en akronym av United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization och är en 
organisation inom FN som verkar för främjande av internationellt samarbete inom områdena utbildning, 
vetenskap och kultur. Grundades den 16 november 1945. (http://portal.unesco.org) 
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(Skollag: SFS 1985:1100). Statens kulturråd föreslår, i texten Skolbiblioteken i Sverige 
(1999), att skolbibliotekets funktion bör preciseras i skolans styrdokument och att skol-
biblioteksfrågor bör ses som viktiga frågor både för skola och för bibliotek, då det krävs 
både en pedagogisk och biblioteksinriktad kompetens.  

3 Litteraturgenomgång 
Detta kapitel redogör för tidigare forskning och material som huvudsakligen rör tre äm-
nesområden: dyslexi, skolbibliotekarien och samspel med övrig skolpersonal. Materialet 
består av både vetenskapliga källor och källor som saknar vetenskapligt redovisad me-
tod. Avsnittet syftar till att ge läsaren en översikt av tidigare forskning över de tre del-
områden samt används i kapitel 8 (Diskussion) för att belysa föreliggande uppsats resul-
tat. Kapitlets redovisade forskning är till största delen kvalitativ och föreliggande upp-
sats följer denna tradition.  

3.1 Tidigare forskning och övrig litteratur 
Myndigheten för skolutveckling utgav kunskapsöversikten, Att läsa och skriva: En kun-
skapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet (2003), på uppdrag av 
Skolverket. En expertgrupp kring läs- och skrivfrågor engagerades för att sammanställa 
översikten. Det framgår att utvecklingen av elevernas läsförmåga kräver riklig tillgång 
till böcker med anpassad svårighetsnivå och ett varierat innehåll, genom hela grundsko-
lan. Tillgången till böcker är i sig inte nog för att främja läsutvecklingen. För att böck-
erna skall bli en aktiv resurs för alla, och för att förhindra uppkomsten av läs- och skriv-
problem, måste läraren använda dem som en medveten del av pedagogiken. (Myndighe-
ten för skolutveckling 2003, s.76-77) Vidare framgår det att många grundskolelärare 
och specialpedagoger examinerades med bristande kunskaper i ämnet läs- och skrivsvå-
righeter under 1990-talet (Myndigheten för skolutveckling 2003, s.96). Projektet Språk-
rum hade till syfte att stödja och stimulera läs- och skrivutveckling genom utvecklandet 
av tilltalande läs- och skrivmiljöer vid skolorna. Ett ytterligare mål för projektet var att 
utveckla skolbibliotekens pedagogiska roll då en grundläggande idé är att skolbibliote-
ket ska verka som ett centrum för elevens eget kunskapsinhämtande. (Myndigheten för 
skolutveckling 2003, s.104) Läraren betraktas som den personal vilken ansvarar för den 
dyslektiske eleven i skolan. Läraren kan använda sig av den övriga personalen såsom 
skolbibliotekarien för att få en samlad bild av eleven och dennes kunskaper. De lärare 
vars pedagogik varit framgångsrika i arbetet med eleverna har haft en rad egenskaper. 
Dels har de arbetat för att öka elevens läsmotivation och nyfikenhet och dels har de 
uppmuntrat eleverna till att genomföra svårare uppgifter. I anslutning till uppgifterna 
gav de dessutom beröm för elevernas prestationer och anpassade texterna i undervis-
ningen till elevernas förmåga. De visade förståelse för att eleverna läser i en social miljö 
omgiven av sina vänner och familj. (Myndigheten för skolutveckling 2003, s.117-118)  
 
Mats Myrberg, professor i specialpedagogik vid Lärarhögskolan Stockholm, är projekt-
ledare för ett konsensusprojekt vars resultat sammanställts i rapporten Att skapa konsen-
sus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter (2003). Skolverket 
finansierade projektet som syftar till att synliggöra en gemensam grund bland forskarnas 
ståndpunkter inom ämnet läs- och skrivsvårigheter och inlärningspedagogik. Ett ytterli-
gare syfte är att undersöka expertkompetensen inom det läs- och skrivpedagogiska äm-
net bland ett antal utvalda representanter för de mest framstående svenska speciallärarna 
och specialpedagogerna. 24 forskare och 100 lärare deltog genom att låta sig intervjuas i 
studien. Projektet söker skapa samstämmighet bland forskarna och deras åsikter efter-
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som det förekommit en splittring i debatten om läs- och skrivforskningen, som inverkat 
negativt på skolans personal. Dokumentet ska ses som ett verktyg för skolans pedagoger 
att förhindra elevers misslyckande med läs- och skrivinlärningen. Upplägget för konse-
nusstudier skiljer sig från de rapporter vilka använder sig av metodkontrollerade under-
sökningar, och har snarare som grund forskarnas ställningstaganden i samhällsfrågor av 
stor politisk eller ekonomisk betydelse. Resultatet visar att lärarens förmåga att individ-
anpassa metoder efter elevens behov och förutsättningar är den viktigaste faktorn för en 
lyckosam läs- och skrivinlärning, snarare än valet av läs- och skrivinlärningsmetod 
(Myrberg 2003, s.36). Lärarens arbete bör vara systematiskt och välplanerat samtidigt 
som det bibehåller elevens motivation. Den motiverande undervisningen ses som ett 
grundläggande villkor för elevens långsiktiga och varaktiga läs- och skrivutveckling. 
Tillgången till bibliotek och möjlighet till högläsning ses som två viktiga förutsättningar 
för att skapa intresse för läsningen. (Myrberg 2003, s.38) Vidare uppmärksammas sko-
lans yttre läsmiljöer som viktiga för lärarens läs- och skrivarbete och därför betonas be-
tydelsen av skolbibliotek och avskilda utrymmen (Myrberg 2003, s.41).   
 
Karin Zetterqvist Nelson lektor i psykologi vid institutionen för beteendevetenskap och 
lärande, Linköpings Universitet, forskar om läs- och skrivsvårigheter hos barn ur ett 
barndomshistoriskt perspektiv och om dyslexidiagnosens konsekvenser för individens 
identitetsskapande. I boken Problembarnets århundrade (2003), skriver Zetterqvist 
Nelson i ett av bokens kapitel om dyslexidiagnosens historia och avsnittet har som upp-
gift att visa hur synen på dyslexi varierat med samhällets kulturella värderingar och fö-
reställningar över tid. Zetterqvist Nelson skriver om starten av diskussionen om de bio-
medicinska förklaringsmodeller som använts för att förklara problemelevers svårigheter 
i skolan. Ett av de problem som medikaliserades under 1990- talet var dyslexi. Författa-
ren skriver att det låg ett intensivt arbete bakom dyslexidiagnosens anstiftan i det svens-
ka samhället och på dess arena av frivilligorganisationen och Svenska Dyslexistiftelsen6 
och Svenska Dyslexiföreningen. (Zetterqvist Nelson 2003, s.55-92)  
 
Samarbete mellan skolbibliotekarie och pedagog 
Dr.7 Janet Murray är director för företaget Murray Consulting & Training Pty. Ltd., lo-
kaliserat till staden Viktoria belägen i Australien. Företaget bedriver konsultverksamhet 
i biblioteksfrågor. Företaget är listat hos den statliga organisationen National Library of 
Australia och anlitas av statliga bibliotek för att bedriva forskning och projekt inom bib-
liotekssektorn. Under 90-talet var Murray delaktig i ett forskningsprojekt undersökande 
samarbetet mellan biblioteks- och specialpedagogisk personal. Studiens syfte att se hur 
samarbetet påverkade tillgängligheten av skolbibliotekets tjänster och förvärvandet av 
informationskompetens för handikappade elever. I den fackgranskade artikeln “The im-
plications of inclusive schooling for school libraries” (2002) tryckt i International Jour-
nal of Disability, Development and Education sammanfattas resultaten. Studien utfördes 
mellan år 1994-1999 och tillståndet vid 15 skolbibliotek belägna i två australiensiska 
stater undersökes. Triangulering åstadkoms då en longitudinell surveyundersökning 
med kvantitativa enkäter kombineras med fältstudier bestående av observationer och 
kvalitativa intervjuer. Styrt urval ligger till grund för fältstudierna och för att uppnå so-

                                                 
6 Svenska Dyslexistiftelsen som består av internationellt framstående forskare vilka belyser dyslexipro-
blemet från sina olika områden. Stiftelsen är den nationella grenen av The Rodin Remediation Academy - 
en internationell vetenskapsakademi för dyslexiforskning. Stiftelsen har ett nära samarbete med Svenska 
Dyslexiföreningen. (Svenska Dyslexiföreningen)  
7 Det har inte kunnat fastställas i vilket ämne Murray har en doktorsexamen. Efter att sökningar på Inter-
net inte givit önskat resultat, kontaktades Murray via e-post. Svar erhölls ej.  
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cioekonomisk spridning. Resultatet visar att praktiska och ekonomiska faktorer villkorar 
för att den handikappade användaren skall erhålla god biblioteksservice. Dessutom mås-
te bibliotekarien äga god kännedom om eleven för att kunna erbjuda den bästa hjälpen 
och denna kunskap om eleven kan uppnås om samarbetet mellan bibliotekarien och 
specialpedagogen är fördjupat. En förutsättning för att samarbetet skall lyckas är att 
skolans kultur uppmuntrar till samarbete. Specialpedagogen verkar som den främsta 
källan till information för skolbibliotekarien rörande de handikappade eleverna. För att 
motverka stigmatisering av elevernas handikapp valde många av bibliotekarierna att in-
tegrera det anpassade materialet i det övriga beståndet. Resultatet visar, trots att det 
fanns goda exempel på samarbete mellan skolbibliotekarier och specialpedagoger, att 
det finns rum för förbättring kring hur de handikappade eleverna får tillgång till den 
service och hjälp som de behöver. Murray menar att mycket av detta skulle kunna 
åstadkommas genom ytterligare kommunikation och samarbete mellan bibliotekarier 
och specialpedagoger. (Murray 2002) 
 
Joyce Anderson Downing (PhD) är associate professor i specialundervisning och inte-
rim associate dean vid the College of Education and Human Services lokaliserat till 
Central Missouri State University. Författaren skriver i den fackgranskade artikeln 
”Media Centers and Special Education: Introduction to the Special Issue” (2006) i tid-
skriften Intervention in School and Clinic om de olika roller som biblioteket (media 
center) kan fylla för elever med handikapp. Författaren beskriver hur lärare och biblio-
tekarier kan samarbeta för att möta de handikappade elevernas behov. Artikeln utgår 
från att bibliotekariens och specialpedagogens arbetsinnehåll förändrats de senaste tjugo 
åren. Skolbibliotekarierna har fått rollen som informations- och mediespecialister och 
konsulterar många gånger lärare med olika ämneskunskaper. Då skolbibliotekariens roll 
blivit mer pedagogisk än tidigare kan denna och specialpedagogen stödja elever med 
särskilda inlärningsbehov, vilket reducerar arbetsbördan vid undervisningen i klass-
rummet för läraren. Anderson Downing skriver att ett fungerande samarbete kräver att 
skolans yrkesgrupper undersöker sina respektive kompetenser och inställningar till 
samverkan. Författaren menar att en förutsättning för gott samarbete mellan skolbiblio-
tekarier och specialpedagoger för att möta handikappade elevers behov, är att de måste 
klargöra arbetsrelationen och fastställa samarbetets syfte. Fyra grundbultar nämns för ett 
potentiellt samarbete: kunskap om den egna personen och den egna kompetensen, kun-
skap om arbetspartnern, kunskap om eleverna och kännedom om materialet. Parterna 
behöver dessutom reflektera över hur bekväma de känner sig med att avstå kontroll och 
självstyre för att infinna sig på en ömsesidig samarbetsnivå. Två viktiga egenskaper för 
ett gott samarbete är flexibilitet och förmågan att kompromissa. Författaren menar att 
skolbibliotekarien och specialpedagogen innehar värdefulla – om än olika – kunskaper 
om elevers intressen och behov som kommer till nytta i arbetet med eleverna. Det är 
viktigt att klarlägga samarbetets struktur då det finns många samarbetsformer. Slutligen 
framgår det att samarbete mellan specialpedagoger och skolbibliotekarier bäst utvecklas 
genom informella möten och vid mindre gemensamma aktiviteter med handikappade 
elever. (Anderson Downing 2006) 
 
Louise Limberg och Lena Folkesson har genomfört projektet Informationssökning, di-
daktik och lärande (IDOL) och detta finns redovisat i slutrapporten Undervisning i in-
formationssökning (2006). Studien undersöker hur lärare och bibliotekarier ser på un-
dervisning i informationssökning och dessa parters syn på elevernas informationskom-
petens. Studien har en fenomenografisk utgångspunkt vilket innebär att forskarna fram-
förallt undersöker variationerna i de två yrkesgruppernas uppfattningar om ämnet för 
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studien. Intentionen är att skildra de förmågor lärarna och bibliotekarierna anser särskilt 
viktiga för eleverna att behärska vid momentet informationssökning. Resultaten visar att 
elevernas skolarbete präglas av avsaknad av överensstämmelse mellan undervisningsin-
nehållet och de formulerade mål och bedömningskriterierna. Slutsatsen är att undervis-
ningen behöver ändras och istället hjälpa eleven utveckla skilda förmågor vilka krävs 
för att kunna genomföra skoluppgifterna: relevansbedömning av källor, källkritik och 
förmågan att anpassa källor till den specifika uppgiften. Med hjälp av den fenomenogra-
fiska dataanalysmetoden och dess variationsanalys har forskarna kunnat urskilja en mo-
dell som karaktäriserar samarbetet mellan bibliotekarier och pedagogerna. (Limberg & 
Folkesson 2006) 
 
Brigitte Kühne, är bibliotekarie och forskare vid Växjö Universitet, som intresserar sig 
för skolbibliotekens integrering i undervisningen. I sin doktorsavhandling Biblioteket – 
skolans hjärna (1993) granskar hon bland annat hur kombinerade skol- och folkbiblio-
tek kan inkorporeras i undervisningen på grundskolan. Författaren observerade fyra fak-
torer som inverkar hindrande eller underlättande för integrerandet av biblioteket i un-
dervisningen: fysiska faktorer, psykologiska eller personliga faktorer, utbildning samt 
de mål som finns för verksamheten. De fysiska faktorerna rör uppenbara företeelser som 
bibliotekets resurser, läge, storlek, öppettider och ekonomi. Vid de psykologiska eller de 
personliga faktorerna tar Kühne upp skolledningens attityd till biblioteket, lärarnas in-
tresse för bibliotek och kunskaper om informationssökning, bibliotekariens ämneskun-
skaper, arbetsklimatet på skolan, personkemin mellan alla inblandade (skolledare, lära-
re, bibliotekarier och elever) och till sist individens varierande sinnestillstånd. Den tred-
je faktorn, utbildning, anknyter Kühne till den tvist hon ser finns mellan lärare och bib-
liotekarier om vem som är bäst lämpad att lära eleverna informationssökning. Kategorin 
som behandlar målen för verksamheten inbegriper den nationella skolplanen, de lokala 
arbetsplanerna och särskilda styrdokument för skolbiblioteken (Kühne 1993, s.227-
235). Skolbiblioteket ges ofta tre funktioner. En pedagogisk funktion som informations-
central med plats för eleverna att arbeta med materialet, en kulturell funktion där biblio-
teket erbjuder skönlitteratur i mångfald med mera, samt en social funktion då bibliote-
kets lokaler till exempel kan fungera som ett mötesrum för grupparbeten (Kühne, 1993, 
s 37-38). Det ska uppmärksammas att Kühnes studie genomfördes 1993 men vi ser den 
dock som relevant för vårt fokus. 
 
Aktivt lärande med skolbibliotek (1996) skriven av Elsa Gómez, bibliotekarie, och Mar-
gareta Swenne, lektor i svenska, vänder sig till grundskolelärare och personal arbetan-
des vid skolbibliotek. Gómez och Swenne påpekar att USA är världsledande inom skol-
biblioteksforskningen. Författarna ger förslag på hur skolbibliotek kan utnyttjas i skolan 
och undervisningen. Eleverna måste tränas medvetet och planerat för att kunna tillägna 
sig informationsfärdigheter utöver att ha tillgång till ett välutrustat bibliotek. Dessutom 
bör undervisningen integreras med den utbildningen för att få bästa effekt. (Gómez & 
Swenne 1996, s.49). Gómez och Swenne tar upp att samarbete mellan lärare och biblio-
tekets personal är viktigt för att biblioteket ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Vidare 
skriver författarna att ett aktivt pedagogiskt samarbete mellan personalen i biblioteket 
och lärare, öppnar för möjligheten att lära och dra nytta av varandras kompetenser, vil-
ket gagnar både undervisning och skolbibliotek (Gómez & Swenne 1996, s.69). Orsaker 
som framhålls till samarbetsproblem mellan bibliotekarie och lärare kan vara brist på 
kännedom om och insikt inför varandras verksamheter och förutsättning (Gómez & 
Swenne 1996, s.69-70). 
 



 14 

Ny amerikansk professionsforskning är sammanställd i antologin Relationship between 
teaching faculty and teaching librarians (2005). Studierna undersöker arbetsrelationen 
mellan bibliotekarier och lärare arbetandes i skiftande pedagogiska miljöer. Professions-
forskaren William B. Badke, verksam som Associate Librarian vid Trinity Western 
University som inriktas mot ämnena teologi och informationskompetens, bedriver 
forskning om bibliotekarier och lärare. Badke menar att yrkena härrör från skilda kultu-
rer vilka har olika prioriteringar och att lärarprofessionen inte ser bibliotekarier som en 
riktig yrkeskår. Lärarna har inte sällan liten insikt om bibliotekariers kompetens. En 
konsekvens av detta är att en brist på respekt uppstår från lärarnas sida. Samtidigt som 
bibliotekarierna upplever att lärare har bristande kunskaper om bibliotekets resurser. 
Badke hänvisar till två andra studier vilka konstaterar att lärare värdesätter sitt profes-
sionella oberoende och på grund av tidsbrist ofta är motståndare till förändring. Ett an-
nat resultat är att lärare är angelägna om att behålla kontrollen över sin klass. (Badke 
2005, s.63-65) I den ovan nämnda boken presenteras även forskning om bibliotekariers 
attityder gentemot lärare genomförd av Lisa M. Given och Heidi Julien, båda verksam-
ma som lektorer inom biblioteks- och informationsvetenskap vid University of Alberta. 
Given och Julien har genom att undersöka samarbetet mellan bibliotekarier och lärare 
funnit att ett positivt samarbete försvåras av missuppfattningar om varandras roller. Pre-
cis som Badkes resultat visar Given och Juliens att bibliotekarierna upplever lärarna 
som relativt negativt inställda till samarbete. Lärarna upplevdes som kontrollerande och 
dominerande över klassen och klassundervisningen, undantaget de yngre lärarna. Bibli-
otekarierna upplever att de bemöts med lite respekt och liten förståelse för sitt arbete. 
(Given & Julien 2005, s.25-37) 
 
Urval av magisteruppsatser som behandlar uppsatsens fokus  
Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har forskning om dyslexi eller grava 
läs- och skrivsvårigheter i förhållande till bibliotekssektorn främst bedrivits på magis-
ternivå. Ämnet har koncentrerats till att undersöka tillståndet vid folk- och högskolebib-
liotek. Studier som undersöker rollen som dyslektiker och användare av bibliotek är om-
fattande till antalet. Ett stort antal av studierna undersöker hur pedagogiska yrkesgrup-
per arbetar med människor med läs- och skrivsvårigheter. Studier som skildrar skolbib-
liotekariers arbete med dyslektiska elever lyser dock med sin frånvaro. Under mars må-
nad publiceras en magisteruppsats som undersöker skolbibliotekariers och lärares sam-
arbete vid unga elevers läs- och skrivinlärning.  
 
Under år 2003 publicerades Anna Fahlbecks magisteruppsats med titeln Barn med läs-
svårigheter och bibliotek - En användarstudie om några barns erfarenheter och upple-
velser av bibliotek inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap vid Biblioteks-
högskolan i Borås. Författaren undersöker dyslektiska elevers upplevelser av skol- re-
spektive folkbiblioteket och dess resurser. Studien är av kvalitativ karaktär och den em-
piriska insamlingen har inhämtats med hjälp av kvalitativa enkäter och intervjuer. Ett 
resultat som framkommer ur studien är att många av respondenterna inte accepterar sina 
läs- och skrivsvårigheter och därför antar olika strategier för att inte använda biblioteket 
eller erbjudna hjälpmedel. Dessa elever undviker både att prata om sitt handikapp och 
att utföra aktiviteter som är kopplade till läsning. Vidare använder inte många av ele-
verna de hjälpmedel som är speciellt framtagna och riktade mot dyslektikers behov. 
Författaren tror att avsaknaden av acceptans inför handikappet kan vara en strategi för 
att skydda sig mot de negativa känslor som förknippas med läsningen och för att inte 
särskilja sig från klasskamraterna eller kompisarna. (Fahlbeck 2003) 
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Under 2007 publicerades Petra Karlsson och Tuija Roxling magisteruppsats Gör skol-
bibliotekarien någon skillnad? En studie av skolbibliotekariens betydelse för unga ele-
vers läs- och språkutveckling (2007), inom ämnet biblioteks- och informationsveten-
skap vid Bibliotekshögskolan i Borås. Studien är av kvalitativ karaktär och den empiris-
ka insamlingen inhämtades med semistrukturerade intervjuer av två skolbibliotekarier 
och åtta lärare. Uppsatsens syfte är att belysa på vilket vis skolbibliotekarie kan vara ett 
stöd för elever (F-6) i deras läs- och språkutvecklingen, samt vilka förhållanden som 
måste råda för att detta ska kunna möjliggöras. Författarna kommer fram till att rektorns 
inställning till skolbibliotekssatsning förefaller vara avgörande. Vid de tillfällen klima-
tet i lärarkollegiet inte inbjuder skolbibliotekarien i skolarbetet uppstår ingen samverkan 
oavsett rektorns inställning. Genom intervjuerna framkommer det att fanns en begrän-
sad insikt i hur bibliotekarien kan bistå lärare och elever i arbetet med läs- och språkut-
veckling. Det ansågs viktigt att en verksamhetsplan för biblioteksverksamheten utfor-
mats, detta för att all berörd personal ska känna delaktighet och att det finns ett ramverk 
att luta sig mot. Vidare menar författarna att barns läs- och språkutveckling skulle ha 
mycket att vinna på om skolan förmådde kombinera lärares och bibliotekariers kompe-
tenser. Professionerna bör inte konkurrera med varandra. Slutligen visar Karlssons och 
Roxlings resultat att skolans kultur påverkar i vilken utsträckning skolbibliotekariens 
kompetens utnyttjas samt att en fackutbildad skolbibliotekarie kan inverka på barns läs- 
och språkutveckling. (Karlsson & Roxling 2007)  
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4 Metod 
Detta kapitel redogör för uppsatsens metodologiska genomförande och har som uppgift 
att redovisa insamlandet av det empiriska materialet samt problematisera kring den val-
da metoden. Kapitlet redovisar urvalsförfarandet av respondenterna, genomförandet av 
intervjuerna och avslutningsvis hur strukturen av analysen och tolkningen av empirin 
utförts. Metodvalet av semistrukturerade intervjuer och studiens genererade resultat dis-
kuteras i kapitel 8 (Diskussion) under avsnittet  8.1 (Metoddiskussion).  
 
Uppsatsens metodologi bygger på intentionen att skildra ett antal bibliotekariers upple-
velser av arbetet med en marginaliserad användargrupp. Karin Widerberg, professor i 
sociologi vid universitet i Oslo, skriver i Kvalitativ forskning i praktiken (2002) att in-
tervjuformen är det bättre valet av metod vid de tillfällen forskaren söker skildra en re-
spondents upplevelser av ett fenomen och sätter detta i motsättning till observationer 
vilka syftar till att avteckna verkligheten som den ter sig för forskaren (Widerberg 2002, 
s.17). Det empiriska materialet för föreliggande uppsats har således insamlats genom 
åtta semistrukturerade intervjuer för att studien söker skildra variationer och mönster i 
respondenternas upplevelser. Heléne Thomsson doktor i psykologi och verksam vid 
Stockholms Universitet, skriver i Reflexiva intervjuer (2002) att kvalitativa intervjuer 
kännetecknas av att de fokuserar på respondenternas utsagor och perspektiv utan att in-
tressera sig för om utsagorna är sanna eller falska (Thomsson 2002, s.30). Föreliggande 
studie har inte för avsikt att verifiera huruvida respondenternas utsagor är sanningsenli-
ga utan efterstävar att skildra några personers upplevelser.   
 
Studien bär drag av hermeneutiken då avsikten är att tolkningen av respondenternas be-
rättelser skall knyta an detaljer till helheten. Hermeneutiken kännetecknas av att en 
tolkning växelvis sker mellan delarna och helheten för att tillsammans skapa en fördju-
pad förståelse för det undersökta ämnet (Ödman 2005, s.78-79). I föreliggande uppsats 
tar det sig uttryck genom att respondenternas upplevelser och återberättade handlingar 
dels synliggörs individuellt och dels framträder som handlingar av medlemmar i en 
grupp. Ett ytterligare exempel på hur tolkningen beror av växelverkan mellan del och 
helhet är då föreliggande uppsats undersöker hur respondenterna arbetar med en liten 
användargrupp, de dyslektiska eleverna, i jämförelse med den totala elevgruppen. Arbe-
tet med elever med dyslexi kan då förstås mot bakgrund av arbetet med alla elever. Ett 
annat kännetecken för hermeneutiken är att det studerade fenomenet ska förstås mot den 
bakomliggande kontexten i vilket fenomenet utspelas (Ödman 2005, s.46-48). För den-
na studie innebär detta resonemang att förståelsen för hur respondenterna upplever arbe-
tet med dyslektiska elever bör sättas i relation till omgivande arbetsvillkor. Intervjugui-
den är utformad efter denna föreställning och inleds därför med övergripande frågor om 
respondenternas verksamheter för att efterhand fokusera på arbetet med elever med dys-
lexi (se 4.3). 
 
Valet av semistrukturerade intervjuer som metod för insamlandet av empirin innebär att 
en intervjuguide med frågeställningar och teman strukturerar intervjun, vilka samtidigt 
ger utrymme för flexibilitet med sin öppna karaktär. En klar fördel med intervjusituatio-
nen med intervjuguiden, i jämförelse med en enkätundersökning är att datainsamlaren 
ögonblickligen kan återkoppla till respondenten om det uppstår oklarheter. Alan Bry-
man skriver i Samhällsvetenskapliga metoder (2002) att respondenten har en möjlighe-
ten att förtydliga sina åsikter utan att sammanhanget går förlorat eller glöms bort i och 
med den semistrukturerade intervjuns upplägg. (Bryman 2002, 300-301) Den semistruk-
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turerade intervjumetoden har dock ett antal nackdelar och för att minimera den främsta 
av dem: den stora textmängden, antogs ett råd av sociologen Pål Repstad. Författaren 
menar i sin bok Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (1999) att 
det är av vikt att förbereda sig med att planera teman som skall tas upp under intervjun 
för att begränsa den irrelevanta mängden data. Temana fungerar samtidigt som en kvali-
tetssäkring för att respondenten vet vad intervjuaren vill ha svar på och minimerar ris-
ken för att respondenten ska känna sig osäker. (Repstad 1999, s. 65)  

4.1 Urval 
Urvalet av respondenterna begränsades av att uppsatsförfattarna ville avgränsa en 
grupp, och i den söka variation. Urvalet gjordes efter följande kriterier: att respondenten 
skall ha genomgått en bibliotekarieutbildning, arbeta på ett skolbibliotek vid en grund-
skola eller gymnasium samt att biblioteket ska ligga i anslutning till skolan. Uppsatsför-
fattarna valde att endast intervjua respondenter med en tjänst minst omfattande halvtid. 
En stor mängd skolbibliotekarier har kontaktats då svarsfrekvensen varit låg och det in-
ledningsvis varit omöjligt att utröna huruvida personen ifråga varit fackutbildad biblio-
tekarie eller lärarbibliotekarie. I studien medverkar åtta respondenter varav tre arbetar 
som bibliotekarier vid gymnasieskolor och fem arbetar som bibliotekarier vid grundsko-
lor. Snöbollsmetoden samt ett ändamålsenligt urval används vid urvalet av magisterupp-
satsens respondenter då fler personer som uppfyllde urvalskriterierna har kontaktats 
(Thomsson 2002, s.63-67). En bibliotekarie valdes bort för att bibliotekarien arbetade 
vid en skola med elever med stora språksvårigheter, vilka hade sin grund i att moders-
målet var annat än det svenska språket. En andra bibliotekarie valdes bort för att biblio-
tekarien delade arbetsplats med en av de andra deltagande respondenterna i kombination 
med att personen endast hade arbetet vid skolbiblioteket ett antal månader. I jämförelse 
med en annan vald respondent tillförde inte bibliotekarien ny information utan en mätt-
nad i materialet upplevdes av uppsatsförfattarna. En tredje bibliotekarie valdes bort då 
det under intervjun framkom att bibliotekarien endast arbetade två timmar per dag vid 
skolbiblioteket. Det skall dock påpekas att kontakterna med respondenterna inte skett 
genom att respondenterna hänvisat till varandra eller till människor i sin omgivning, 
vilket är ett annat kännetecken för snöbollsmetoden. Samtliga respondenter har läst vid 
Bibliotekshögskolan i Borås8.   

4.2 Genomförande 
Intervjuer med tio bibliotekarier genomfördes, två av dessa valdes bort från resultatre-
dovisningen (se ovanstående argument i avsnitt 4.1). Den inledande kontakten med re-
spondenterna skedde genom ett brev via e-post, med en förfrågan om intervjudeltagande 
i magisteruppsats (se Bilaga 1). Utformandet av brevet skedde i samråd med handleda-
ren samt mot bakgrund av ett råd skrivet av Alan Bryman (2002). Författaren skriver att 
det kan verka lugnande för informanten då personen får kännedom om intervjuns berör-
ingspunkter (Bryman 2002, s.94). Brevet innehöll därför en kort beskrivning av upp-
satsförfattarna, studien, studiens syfte och löftet om konfidentialitet. Intresseförfråg-
ningarna skickades till ett fyrtiotal bibliotekarier som vilka arbetar i sju olika städer lo-
kaliserade till Svea- och Götaland för att söka geografisk spridning. Städernas storlek 
varierar från storstad9 till småstad, detta för att ge ett djup i studien. Svar erhölls endast 
                                                 
8 Det tillhör inte vår avgränsning att endast undersöka skolbibliotekarier examinerade från Bibliotekshög-
skolan utan detta har slumpat sig så av svarsfrekvensen. Det ska understrykas att samtliga deltagare som 
anmälde intresse var utbildade vid Bibliotekshögskolan. 
9 Dock finns ingen bibliotekarie arbetandes vid skolbibliotek beläget i en storstad representerad i uppsat-
sens respondentgrupp. 
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av ett tiotal, varav ett par tackade nej och några uppfyllde inte urvalskriteriet beträffande 
fackutbildning. Telefonkontakt togs med de skolbibliotekarier, där e-postsvar inte er-
hölls. Uppsatsförfattarna uppmärksammade en mässa för skolbibliotekarier den 24/1 
2007 vid Borås högskola där personlig kontakt upprättades. Under inledande fikarast 
etablerades kontakt med två skolbibliotekarier som redan beslutat sig för att deltaga som 
respondenter i studien. Ett ytterligare utskick av e-post gjordes då svarsfrekvensen var 
låg och detta utskick riktades mot bibliotekarier arbetandes på gymnasium. Ett tredje e-
postutskick med förfrågning till bibliotekarier arbetandes vid grundskolor skickades ut 
efter att två av de genomförda intervjuerna valdes bort (se ovanstående argument). Det 
tredje och sista e-postutskicket resulterade i två intresseanmälningar.  
 
Samtliga intervjuer ägde rum på respektive respondents arbetsplats, då det var mest 
praktiskt för båda parter. En annan anledning till att intervjuerna genomfördes vid re-
spondenternas arbetsplatser var fördelen med att bekanta sig med respondentens ar-
betsmiljö. Enligt Bryman underlättar kännedom om arbetsmiljön tolkandet av respon-
dentens utsagor (Bryman 2002, s.305). Under intervjuerna användes intervjuguiden (se 
Bilaga 2), och uppföljande frågor ställdes i efterhand vid de tillfällen respondenterna  
uttryckte sig oklart. För att underlätta för respondenterna användes även ett frågeschema  
som visualiserade de teman som intervjufrågorna behandlade (se Bilaga 3). Frågesche-
mat presenterades innan intervjun startade och låg sedan framför respondenten under 
intervjutillfället. De första sex intervjuerna genomfördes separat av de båda uppsatsför-
fattarna förutom under de två sista intervjuerna vid vilka båda uppsatsförfattarna deltog. 
Intervjutillfällena omfattade mellan 45 minuter till en och en halv timme. Tanken med 
de två inledande frågorna i intervjuguiden, som är av allmän och introducerande karak-
tärer, var att intervjusituationen skall kännas bekväm för både intervjuaren och respon-
denterna. Första och andra frågan har fått funktionen som startpunkt för respondenten 
att fritt beskriva sin arbetsplats och hur resonemanget om de läs- och skrivhandikappade 
eleverna kan förstås mot denna bakgrund. En komplikation som uppsatsförfattarna upp-
levde under intervjuerna var att de uppföljande och förtydligande frågorna ställdes för 
sent. Den avvaktande hållningen gjordes för att inte störa respondentens berättelse. 
Kompletterande frågor skickades ut via e-post till respondenterna vid två på varandra 
följande tillfällen då uppsatsförfattarna ansett att respondenterna uttryckt sig otydligt 
eller behövt förklara ett sammanhang ytterligare. 
 
Bandning av intervjuerna har skett vid samtycke av respondenten därefter transkribera-
des dessa i sin helhet. Personnamn har fingerats och namn på geografiska platser och 
institutioner har ersatts av NN för att deltagarna inte ska kunna identifieras. Responden-
terna har givits möjligheten att kontrollera och godkänna transkriptionerna och på så vis 
fått möjlighet att komma med synpunkter. Bandupptagning av intervjuerna har utförts 
för att underlätta för intervjuaren. En fördel är att intervjuaren lättare kan koncentrera 
sig på respondentens utsaga och därmed kunna följa upp intressanta synpunkter. Dess-
utom har bandupptagningen fördelen att respondentens berättelse kan höras i sin helhet 
även efter intervjusituationen. Alternativet för intervjuaren är annars att föra anteck-
ningar men detta har nackdelen att interaktionen mellan respondent och intervjuare lätt 
störs och att intervjuaren inte hinner anteckna viktig information. (Bryman 2002, s.310-
312). 
 
Vid genomförandet av transkriberingarna av intervjuerna var intentionen att använda 
talspråket i så stor utsträckning som möjligt. Dessa planer frångicks då språket uppfat-
tades som ett hinder för läsarens förståelse. Därför ändrades stavningen till skriftspråk. 
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Ett exempel på detta är att ”neh” ändrats till nej och att ”aaa” ändrades till ja. Uttryck 
som ”eh” och ”ehm” har tagits bort för att underlätta läsningen. Genom ändringarna har 
innehållet inte förvanskats utan snarare blivit tillgängligt för läsaren. Vid kodningen av 
respondenternas utsagor under analysen användes understrykningspennor för att under-
lätta sammanställandet.  

4.3 Analys och tolkning 
Under detta avsnitt redogörs för det bakomliggande tankar som ligger till grund för ana-
lyskapitlen. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att resultatredovisningen 
byggs upp av teman framtolkade av intervjuaren ur respondenternas berättelser samt 
intervjuguiden (Bryman 2002, s.300-304). Momentet av framtagandet av dessa teman 
har både fått kritik och beröm, detta beror på intervjuarens subjektivitet och dess 
tolkande tillvägagångssätt. Steinar Kvales (1997) skildring av en kvalitativ forsknings-
intervju klargör synen på tillvägagångssättet vid intervjun i denna magisteruppsats i stor 
utsträckning: ”Den definieras som en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av 
den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale 
1997, s.13 kursivering i original). Vidare menar författaren att det existerar en oavbru-
ten följd mellan beskrivning och tolkning (Kvale 1997, s.170). Analysen är ingen isole-
rad företeelse, utan genomsyrar hela intervjuundersökningen (Kvale 1996, s.205). Olof 
Sundin beskriver i artikeln ”Qualitative research in health information user studies: a 
methodological comment” (2000) olika sätt att närma sig kvalitativt undersökningsma-
terial i biblioteks- och informationsvetenskapliga användarstudier. Enligt Sundin inne-
bär ett tolkande synsätt att den som tolkar en text aldrig kan bemöta det som studeras 
utifrån en neutral, förutsättningslös position. Detta beror på personens förförståelse då 
den präglar tolkningen. (Sundin 2000, s.215-218) 
 
Temana är framtagna ur uppsatsförfattarnas förförståelse och ur ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. Dessutom stammar temana ur intervjuguiden samt från intervju-
tillfällena. Det är naturligt att hämta teman ur det empiriska materialet då förhållnings-
sättet är empirinära (Widerberg 2002, s.144-145) De nedan angivna temana kommer att 
ligga till grund för resultatredovisningen. Alla teman utgår från intervjufrågor rörande 
skolbibliotekariens uppfattningar, i samband med undersökningsobjektet: elever med 
specifika läs- och skrivsvårigheter. Frågor om tema ett, två och fyra har även ställts till 
respondenterna för att inringa deras kompetens i arbetet med de övriga eleverna för att 
få en förståelse för hur de förhåller sig till de dyslektiska eleverna.  
 
1.  Skolbibliotekets funktion 
2.  Skolbibliotekariens roll och kompetens 
3.  Skolbibliotekarien och den dyslektiske eleven och förvärvandet av kunskap om dys-

lexi, och deras förståelse av begreppet och deras syn på handikappet 
4.  Skolbibliotekariens samarbete med skolans personal och signaler från skolledningen  
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5 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras och beskrivs uppsatsens två teoretiska utgångspunkter: pro-
fessionsteori och Louise Limbergs och Lena Folkessons samarbetskategorier. De redo-
visas separat under skilda avsnitt. Eftersom fokus för uppsatsen är att skildra skolbiblio-
tekariernas syn på sin verksamhet och omgivande villkor har vi låtit professionsteori 
följas av Folkessons och Limbergs samarbetskategorier. Samarbetskategorierna används 
som verktyg för att skildra skolbibliotekariens uppfattning och beskrivning av samarbe-
tet med andra professioner om användargruppen. Limberg och Folkessons samarbetska-
tegorier har rötter inom biblioteks- och informationsvetenskap medan professionsteori 
stammar ur sociologin. Professionsteori används mycket inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap (exempelvis Farooq 2005; Hjørland 2000; Tuominen 1997).  
 
Vid valet av teori var utgångspunkten att välja teorier och modeller som naturligt kunde 
kopplas till uppsatsens frågeställningar och vara ett verktyg för att analysera och tolka 
det empiriska materialet. Trots att de teoretiska utgångspunkterna är åtskilda fenomen 
samt inte har sin framväxt ur samma perspektiv är de ändå kompatibla med varandra 
och samverkar till att en helhets bild av skolbibliotekariens uppfattning växer fram. Pro-
fessionsteori hjälper till att utröna skolbibliotekariens kompetens och syn på det egna 
arbetet och hur den ska bistå eleven på bästa vis. Limbergs och Folkessons samarbets-
kategorier hjälper till att skildra professionernas samarbete kring användargruppen i mer 
detaljerad form. 

5.1 Professionsteori 
Med professionsteori kan skolbibliotekarier syn av bibliotekarieprofessionen analyseras 
samt synen på bibliotekariens kompetens. Vidare vad de anser sig kunna bidra med, i 
arbetet med de dyslektiska eleverna, i förhållande till skolans övriga yrkesgrupper. D. 
Hodgson skriver i artikeln ”‘Putting on a professional performance’: Performativity, 
subversion and project management” (2005) att teorier om profession sträcker sig över 
många perspektiv och har en mängd inriktningar (Hodgson, 2005). Inom ramen för det-
ta arbete kommer några begrepp och perspektiv att lyftas fram som anses centrala för 
uppsatsens fokus och sammanhang. Professionsteori används i samma anda som And-
rew Delano Abbott föreskriver i boken The System of Professions: An essay on the divi-
sion of expert labor (1988): han intresserar sig för relationen mellan olika yrken inom 
en och samma verksamhet och vad konsekvensen av denna blir. Genom att använda 
professionsteori kan skolbibliotekariens arbete med elever med grava läs- och skrivsvå-
righeter förstås. Professionsteori hjälper till att belysa skolbibliotekariens syn på det 
egna arbetet, dess kompetens och hur hon på bästa sätt kan bistå eleven. Av den anled-
ningen anses denna teori vara relevant för den föreliggande studien och ses som ett 
verktyg för analysen av det empiriska materialet. I denna uppsats används professions-
teori för att belysa relationen mellan yrkesgrupperna: skolbibliotekarier och pedagoger, 
som arbetar inom samma kontext. Relationen kommer att skildras endast från skolbibli-
otekariernas perspektiv. 
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) har professionsteori huvudsakligen 
använts till att utforska förändringar inom biblioteksverksamheten över tid, utveckling-
en av kunskapssystemet och rollen till andra yrkesgrupper (Sundin & Hedman 2005; 
Abbott 1988). Exempel på forskare som använt professionsteori i sin forskning inom 
BoI är Birger Hjørland (2000), Olof Sundin (2003) och Kimmo Tuominen (1997).  
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5.1.1 Uppsatsens professionsteoretiska utgångspunkter 
Anledningen till att Andrew Abbotts (1988) professionsteoretiska utgångspunkter valts 
är för att de fokuserar på relationen mellan professioner/yrkesgrupper arbetandes inom 
samma verksamhet. 
 
Professionsteori fokuserar på relationen mellan yrkesgrupper, teoretisk kunskap och 
möjligheten för medlemmar i en yrkesgrupp att få ensamrätt på kunskap och jurisdik-
tion inom ett arbetsområde (Sundin & Hedman 2005). Yrkesgrupper arbetar efter att 
uppnå monopol för sin yrkesutövning utifrån detta nyweberianska perspektiv. Det verk-
tyg som yrkesgrupperna använder sig av för att upprätthålla sina professionsgränser är 
olika slags tillvägagångssätt för stängning (closure), ett begrepp som har hämtats från 
Max Weber. I de flesta fall yttrar sig stängningen i form av argumentation mot motstån-
daren och samhället för att övertyga dessa om ens lämplighet att utföra uppgiften inom 
området. Stängning kan även visa sig då personer hindras från att få tillgång till infor-
mation. Stängningsstrategierna har som målsättning att visa hur medlemmar tas upp i 
yrkesgruppen, hur yrkeskunskapen skyddas, hur rivaliserande yrkesgrupper stängs ute 
från det aktuella yrket samt hur tillgång till utbildning styrs/regleras. (MacDonald 1995) 
 
Abbott ser professioner som delar av ett system för fördelning av expertarbete. Författa-
ren menar att olika professioner rivaliserar om makten för rätten att bestämma hur ett 
problem ska lösas inom ett område (Abbott 1988, s.67-69). Till skillnad från andra fors-
kare som lyfter fram konflikten mellan yrkesgrupp och arbetsorganisation (till exempel 
Gouldner 1957 enligt Sundin 2003) så intresserar sig Abbott först och främst för rela-
tionen mellan olika yrkesgrupper inom samma verksamhet (Sundin 2003, s.50). Abbott 
utgår från att olika professioner tillsammans bildar ett system av ömsesidigt beroende. 
Inom detta system utför varje profession sina verksamheter och hävdar sin jurisdiktion 
(jurisdictional claims) – enklare utryckt: hävdar sin behörighet till att dominera på ett 
ämnesområde. (Abbott 1988, s.2) En profession gör anspråk på att få klassificera pro-
blemet, resonera kring det och agera för att lösa det, när de anser sig ha jurisdiktion över 
ett område. De hävdar sin rätt till området. Ute på praktikerna tar professionen patent på 
den rätta lösningen i förhållande till andra professioners lösningar. Abbott nämner dessa 
i mer formella termer: att diagnostisera, dra slutsatser och behandla. (Abbott 1988, s.40) 
Inom de flesta professioner är det arbetet knytet till ett formellt kunskapssystem som 
består av akademisk kunskap (academic knowledge) (Abbott 1988, s.52). En profes-
sions förmåga att upprätthålla dess jurisdiktion ligger delvis knytet till den makt och 
prestige som dess akademiska kunskap ger (Abbott 1988, s.53-54). Makten vid arbets-
platserna är starkt förbunden med kontroll. Ibland har en profession full kontroll över ett 
fält och andra gånger är denna kontroll underordnad en annan grupps. Detta kallar Ab-
bott subordinated control (Abbott 1988, s.2.). 
 
Det är viktigt att komma ihåg att arbetsplatsen är en mötesplats inte bara för yrkesutöva-
re och dess användare, utan även för konkurrens mellan olika professioners intressen, 
maktkamper och yrkesroller (Sundin & Hedman 2005). Vid en arbetsplats sker fördel-
ningen av arbete med ursprung i organisationens egna lösningar och ersätter den fördel-
ning som förespråkas inom fackkåren. Arbetsfördelningen måste omformuleras med 
följden av att den egentliga jurisdiktionens gränser (jurisdictional boundaries) ändras så 
att det följer de organisatoriska påbuden. Om en professionell yrkesmedlem är inkom-
petent kräver organisationen att dennes arbetsuppgifter sköts av någon annan, även om 
denne inte officiellt är kvalificerad. Det kan också hända att obehöriga (det vill säga en 
person som saknar fackutbildning för ändamålet) får utföra kvalificerat arbete vid de 
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tillfällen arbetsbördan är för stor. Gränser mellan professionell jurisdiktion tenderar där-
för att försvinna på arbetsplatser, speciellt vid arbetsplatser som har en hög arbetsbe-
lastning. De underordnade yrkesmän, de icke-professionella och de jämbördiga profes-
sionsmedlemmarna kan få lära sig färdigheter inom en professions kunskapssystem, 
som gör att de kan utföra det praktiska arbetet trots att de saknar den teoretiska kunska-
pen, vilken krävs för att få ingå i professionen. Den teoretiska kunskapen, menar Ab-
bott, är inte alltid relevant för de praktiska uppgifterna ute på arbetsplatserna. Abbott 
menar därför att relationerna kring jurisdiktion på en arbetsplats är luddiga. (Abbott 
1988, s.65-68) 
 
När en konflikt uppstår mellan skilda professioner vid en arbetsplats om bestämmande-
rätten till ett problems lösning, finns flertalet möjliga händelseutvecklingar. Ibland löses 
konflikten med att en grupp eller ett yrke underordnar sig den vinnande sidans vilja och 
idéer. Det kan också bli så att underkastelsen endast blir intellektuell och att det praktis-
ka arbetet delas mellan de inblandade professionerna. Detta sker dock under kontrolle-
rande former från den dominerande yrkesgruppen. Den viktigaste anledningen till för-
delningen av arbetsuppgifter vid en arbetsplats beror i slutändan på användarens karak-
tär och behov och inte av arbetsuppgiftens innehåll, enligt Abbott. (Abbott 1988, s.69) 
Ibland har en profession full kontroll, andra gånger är denna underordnad en annan yr-
keskårs. Abbott poängterar att det fortlöpande kämpas om jurisdiktionens gränser, både 
i den lokala yrkesutövningen och i de anspråk som professionen ger uttryck åt på natio-
nell nivå. (Abbott 1988, s.2)  
 
Abbott framhåller att en profession inte är homogen, utan består av medlemmar med 
olika status, värderingar och intressen. Medlemmarna inom professionen utför olika ar-
betsuppgifter och innehar olika specialkompetenser och talanger inom professionens 
kunskapssystem. (Abbott 1988, s.65-66) Uppdelningar på en arbetsplats kan leda till att 
medlemmar ur en profession börjar arbeta närmare medlemmar ur en annan yrkeskår, än 
med de sina (Abbott 1988, s.117). Sammanfattningsvis kan det sägas att yrkesgrupperna 
i professionssystemet är ömsesidigt beroende av varandra eftersom gränserna för pro-
fessionen antar kontur mot den andre (Abbott 1988).  
 
Anspråk på jurisdiktion kan göras på tre arenor: den rättsliga sektorn, offentliga sektorn 
och på arbetsplatsarenan. Jurisdiktion är tätt förbundna med status. Vissa professioner 
har högre anseende på samhällets arena än andra. Beroende på arenan kan statusen och 
makten skifta. (Abbott 1988, s.59-60) Varje profession är förbunden till ett antal uppgif-
ter som i sin tur är knutna till yrkets jurisdiktion. Styrkan och svagheten av dessa sam-
band fastställs av det faktiska professionsarbetet. Då ingen av dessa samband är absolu-
ta eller permanenta, bildar professionerna ett interagerande system. Professionerna täv-
lar inom detta system om rätten till att utöva sitt kunskapssystem. En profession ses ald-
rig som en ensam företeelse, men på samma gång buntas de inte samman med alla pro-
fessioner till en kategori. Professioner existerar i ett system, det system som Abbott be-
nämner system of profession. (Abbott 1988, s.33) 
 
Sammanfattningsvis ser vi att följande begrepp från Abbott är användbara i den teore-
tiska analysdelen: jurisdiktionsanspråk (jurisdictional claims), akademisk kunskap (aca-
demic knowledge), underordnad kontroll (subordinated control) och professionsgräns 
(jurisdictional boundaries). Max Webers begrepp stängning (closure) kommer även det 
att användas i den teoretiska analysen. Vi anser att begreppen relevanta för den förelig-
gande uppsatsen.  
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5.2 Limbergs och Folkessons samarbetskategorier 
I ljuset av professionsteori blir tanken på att undersöka samarbetet mellan skolbibliote-
karien och skolans andra professioner intressant. Medan professionsteori syftar till att 
förklara gränsdragningen och framväxten av ett yrkes kompetensområde och positione-
ring, i förhållande till andra yrken, är det av vikt att se hur olika yrkesgrupper vid en 
arbetsplats arbetar tillsammans. Det blir speciellt viktigt att undersöka hur grupperna 
samarbetar och verkar kring särskilda objekt. I detta fall rör det sig om hur de samarbe-
tar och länkar samman sina kompetenser runt den läs- och skrivhandikappade eleven. 
För att undersöka och beskriva skolbibliotekariens uppfattning om samarbetet kring 
eleverna med läs- och skrivhandikapp används Louise Limbergs och Lena Folkessons 
samarbetskategorier sprungen ur projektet Informationssökning, didaktik och lärande 
(IDOL). Om detta projekt går att läsa i arbetets slutrapport Undervisning i informations-
sökning (2006). Resultatet av denna studie utmynnar i en tre kategorier över samarbete. 
Trots att Limbergs och Folkessons samarbetskategorier är sprungen ur lärares och bibli-
otekariers samverkan kring momentet informationssökning är det relevant att använda i 
föreliggande uppsats. Kategorierna skildrar i första hand karaktären av samarbetet och 
uttrycks genom uppfattningar av de interagerande yrkesmedlemmarna. Uppsatsförfat-
tarna har infogat de tre kategorierna i en samarbetsmodell som kommer att användas i 
den teoretiska analysen. 
 
Fyra aspekter bygger upp lärares och bibliotekariers resonemang om samarbete. Utan 
inbördes ordning redovisas dessa nedan. Den första aspekten rör samarbetsinnehåll och 
uppfattningar om vad de båda yrkena samarbetar eller ska samarbeta om. Det resone-
mang som rör innehållet handlar främst om materialets karaktär som eleverna skall ar-
beta med till exempel tryckt eller elektroniskt material så som böcker, länkar och data-
baser. En annan aspekt rör uppfattningar om samarbetes form och organisation. Detta 
handlar om hur, när och i vilka sammanhang samarbetet skall ske. Den tredje aspekten 
fokuserar på samarbetets syfte och rör frågor som handlar om meningen med samverkan 
och vad samarbetet ska leda till. Den sista och fjärde aspekten cirkulerar kring synen 
och förväntningar på andra professioner. Denna modell kan appliceras i andra samman-
hang än vad den är producerad i. Men det är naturligtvis en fördel att kategorierna som 
utgör modellen är utformade i en miljö som uppsatsen undersöker och att den skapats 
mellan de två grupper som är aktuella för föreliggande uppsats. (Limberg & Folkesson 
2006, s.96-97) Uppfattningarna om de fyra aspekterna har utmynnat i tre kategorier som 
illustreras nedan i form av en samarbetsmodell. De tre kategoriindelningar tar kontur 
mot varandra.  
 

 
Figur 5.1 Samarbetsmodell. Uppsatsförfattarnas illustration av Limberg och Folkessons samarbetskate-
gorier (2006, s.97). 
 
 
Kategori A, samarbete som gränsbevarande särarbete, karaktäriseras av uppfattningen 
att samarbetet ska syfta till att underlätta och stödja pedagogens arbete. Detta realiseras 
genom en statisk samarbetsprocess där renodling av arbetsuppgifterna skapats och en 
formalisering av samarbetets uppbyggnad efterfrågas. Vidare menar författarna att kate-
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gorin grundas på förgivet tagna uppfattningar om den egna och den andres profession 
och uppgifter. Till denna kategori tillskrivs en önskan om att fördela och avgränsa ar-
betsuppgifterna sinsemellan. Detta kan röra sig om att bestämma vem som ska undervi-
sa i källkritik och vem som skall avgöra vilka forskningsfrågor eleverna bör ställa till 
sitt material. Limberg och Folkesson menar att konsekvensen av denna strävan är att 
professionsmedlemmarna ger uttryck för i vilka delar av elevernas inlärnings- och ar-
betsprocess de ska medverka vid. Denna uppfattning av samarbete kan beskrivas som 
särarbete som fördelar ansvaret mellan de inblandade yrkesgrupperna. En förhandling 
ligger alltid till grund för ansvarsfördelningen och denna kan vara både explicit och im-
plicit uttryckt. Ytterligare kännetecken för kategorin är uppfattningen om att professio-
nens gränser bevaras och ibland dessutom bevakas. Författarna exemplifierar detta med 
bibliotekariens önskemål om att i god tid kunna ta del av lärarens planering av vilka te-
man eller projektarbeten som ska genomföras. (Limberg & Folkesson 2006, s.97-101) 
 
Kategori A utmynnar i två underavdelningar: samarbete som organisation och samarbe-
te med den andre. Samarbetet som organisation betonar hur arbetet bör organiseras sna-
rare än arbetets innehåll. Problem beskrivs och författarna betonar att det saknas arenor 
för lärare och bibliotekarie att kunna mötas vid, samt att skolbibliotekets geografiska 
läge är dåligt. En konsekvens av detta kan bli att bibliotekarien endast deltar i den inle-
dande fasen av planeringsarbetet. Den andra indelningen rör uppfattningen om samarbe-
tet med den andre parten. Till detta hör hur professionerna ser på varandra och vilka 
egenskaper motparten tillskrivs. Ganska ofta beskrivs egenskaperna som ett hinder. 
(Limberg & Folkesson 2006, 97-101) 
 
Kategori B präglas av att det mellan professionerna finns en öppenhet och ett nytänkan-
de när det gäller samarbete. Det ges en möjlighet för professionsmedlemmarna att 
överskrida professionsgränserna och arbeta flexibelt. Synen på samarbetet är snarare 
inriktat mot samspel och lagarbete då kraven på formalisering och organisation är mind-
re intressanta. Limberg och Folkesson skriver att kategori B präglas av rörlighet. Sam-
arbetet i form av ett gränsöverskridande samspel innebär ofta en förändring av den egna 
rollen och arbetsinnehållet som vanligen präglar arbetet. Gränsöverskridandet kan ta sig 
olika uttryck. Ett exempel är då eleverna använder personalen på samma vis utan att 
göra åtskillnad mellan personalen oavsett professionstillhörighet. Den traditionella bib-
liotekarierollen förändras när bibliotekarien deltar i elevernas arbeten under en längre 
tid. En skillnad mellan kategori A och B är att läraren i kategori B anländer med elever-
na till biblioteket och arbetar där tillsammans med bibliotekarien istället för att skicka 
eleverna till biblioteket utan att själv medfölja. Samspelet kännetecknas av ett över-
skridande av biblioteksrummets gränser av samtliga professioner. Bibliotekarien kan 
finnas tillhands både i biblioteket och i klassrummet. Vidare ingår ofta bibliotekarien i 
lärarnas arbetslag och deltager därför aktivt i planeringsarbetet med pedagogiskt ställ-
ningstaganden. Detta för med sig att bibliotekarierollen blir jämbördig lärarrollen. Där-
emot uppvisar inte kategorin det motsatta: att läraren kan ta över bibliotekariens roll. 
Vidare strävar personalen efter att agera samstämmigt mot eleverna. Personalen är noga 
med att ge samma besked till eleverna och yrka samma regler och mål. Det gränsöver-
skridande samspelet sker på basis av att personalen finner vinster av ett samarbete. I ka-
tegori B ryms uppfattningar om att de olika yrkesgruppernas kompetens bidrar till en 
positiv helhet. Parterna anser det vara fördelaktigt att äga olika egenskaper och erfaren-
heter. Denna inställning skiljer kategori B från kategori A, då den sistnämnde erkänner 
professionernas skillnader men omtalar dessa som hinder för samarbetet. (Limberg & 
Folkesson 2006, 102-105) 
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Kategori C, samarbete som möjlighet till lärande och utveckling, kännetecknas av att 
yrkesgrupperna kombinerar sina kompetenser kring objekt så att resultatet för en tredje 
part blir bättre än om samarbete skulle ske separat. Genom djupa diskussioner proble-
matiserar de olika professionsmedlemmarna om ämnesinnehållet. Detta uppstår genom 
spontana möten och inte under planerade former. Bibliotekarien upplever ofta att den 
egna expertisen fördjupas vid de tillfällen samarbeten med läraren sker. En förutsättning 
för att fördjupningen ska ske är att bibliotekarien får ta del av lärarens ämneskunskaper 
och kunskaper om eleverna. Samarbetet kännetecknas av att yrkesgrupperna upplever 
möjlighet till att diskutera nya pedagogiska idéer med bibliotekarien, vilken har förmå-
nen att se eleverna i ett annat socialt sammanhang än i klassrummet. Dessa erfarenheter 
kan läraren inte själv göra och uppskattar därför denna information från bibliotekarien. 
Informationen upplevs som ett viktigt bidrag till undervisningen. Författarna tycker sig 
se att samarbetet grundas på en utveckling som sker genom att kontinuerligt bygga vida-
re på redan gjorda erfarenheter. (Limberg & Folkesson 2006, 105-106) 
 



 26 

6 Presentation och deskriptiv analys av intervjuerna 
Detta kapitel inleder analysen av det empiriska materialet och är empirinära till sitt ut-
förande. Respondenternas berättelser framträder fritt från de teoretiska utgångspunkter-
na då syftet är att deskriptivt analysera materialet och låta respondenterna framträda 
som individer. Denna redovisning utgår från de ovan nämnda temana (se avsnitt 4.3) 
och byggs upp av ett stort antal citat ur respondenternas berättelser parallellt med tolk-
ningar av dessa. Berättelserna jämförs med varandra och skildras genom likheter och 
olikheter. Analysen av det empiriska materialet fortsätter sedan i efterföljande kapitel 
(Teoretisk analys och tolkning) där respondenternas utsagor behandlas som en enhet 
och studeras i ljuset av de teoretiska utgångspunkterna. Då textmassan i detta kapitel är 
omfångsrik, har underrubriker lagts in för att underlätta läsningen vid de avsnitt vilka 
inte är tillräckligt stora att utgöra ett eget avsnitt men som ändå behöver synliggöras. 
Kapitel inleds med en kort presentation av respondenterna.  

6.1 Presentation av respondenterna 
Respondenterna är belagda med fiktiva namn som skapats efter alfabetisk ordning, be-
roende av den ordningsföljd de intervjuades: Anna, Bodil, Cecilia, Daniela, Emma, Fri-
da, Hampus och Gunnel. Samtliga deltagare har utbildat sig vid Bibliotekshögskolan i 
Borås vid skilda tidpunkter. Alla förutom Emma och Frida arbetar heltid vid skolbiblio-
tek. Respondenterna har en geografisk spridning och arbetar vid skolbibliotek belägna i 
Småland, Södermanland, Västmanland och Västergötland.  
 
Anna är bibliotekarie vid en grundskola (årskurs 1-9), med cirka 600 elever och 80 per-
sonal, i en mindre stad. Hon arbetar tillsammans med två biblioteksassistenter. I an-
knytning till bibliotekslokalen ligger en datorsal, som kallas för Infoteket, där Anna ut-
bildar elever i informationssökning. Anna arbetar även på andra skolbibliotek och åker 
med i en bokbuss till skolor som saknar skolbibliotek. Detta ser hon som viktigt, då hon 
menar att alla elever har rätt till litteratur. Det finns ett hälsoteamet på skolan som upp-
märksammar elever med svårigheter med vilket Anna samarbetar. Anna examinerades 
vid Bibliotekshögskolan år 2001 och är den enda av de åtta skolbibliotekarierna som 
uppger att hon genom bibliotekarieutbildningen erhållit kunskap om läs- och skrivsvå-
righeter. 
 
Bodil och Cecilia är båda bibliotekarier och arbetar tillsammans med en biblioteksassi-
stent vid gymnasieskola i en mindre stad. Eleverna är 1000 till antalet och skolan har 
cirka 100 stycken heltidstjänster. Skolan erbjuder 13 gymnasieprogram med både prak-
tisk och teoretisk inriktning. Bibliotekarierna arbetar i olika arbetslag med lärare före-
trädande skilda gymnasieprogram. Bodil och Cecilia har även tillsammans, vid ett till-
fälle, hållit informationsmöten med ämneslärare på gymnasiet. En Läs- och Skrivstudio 
är inrättad på skolan för de elever med svårigheter som behöver extra hjälp. Det finns en 
biblioteksgrupp på gymnasieskolan, där både Bodil och Cecilia ingår tillsammans med 
några lärare. Ett avtal mellan TPB och gymnasiet finns och innebär att nedladdning av 
DAISY-skivor och att själv bränna ut dem till eleverna blir tillgängligt. 
 
Bodil examinerades från Bibliotekshögskolan på 1990-talet. Bodil har nyligen påbörjat 
ett samarbete med ett lärarlag för DNV, ett naturvetenskapligt gymnasieprogram med 
inriktning på djur och natur. Bodil medverkar med lärarna vid planeringsstadiet av ele-
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vernas utbildning. Bodil är också med lärarlaget för Hotell och Restaurangprogrammet 
(HP), där har hon påbörjat ett samarbete med svensklärarna.  
 
Cecilia examinerades från Bibliotekarielinjen 1971 och hon har lång erfarenhet av att 
arbeta vid arbetsplatsen. Cecilia är den som utformat biblioteksdokumentet på skolbib-
lioteket och har kontakt med skolledningen. Hon har varit pådrivande mot skolledning-
en om hur de ekonomiska medlen ska fördelas, speciellt kring de dyslektiska eleverna. 
Hon har sett till att separera budgeten för hjälpmedel till dessa elever genom att överfö-
ra pengarna till ett eget konto så de inte ska blandas samman i ämneskontona. Cecilia är 
delaktig i ett lärarlag för det Globala programmet (GP), där hon är med och planerar 
verksamheten och medverkar i lärarnas undervisning.  
 
Daniela arbetar som bibliotekarie vid en gymnasieskola, med cirka 940 elever och 110 
personal, i en mellanstor stad. Skolan erbjuder sju olika program som alla är studieför-
beredande inför högskolan och universitetet. Tre profilprogram sätter sin prägel på sko-
lan och har som krav ett välutrustat bibliotek. Detta har lett till att Daniela fått en större 
budget att uppdatera beståndet med och utvecklandet av den engelska litteraturen beto-
nas särskilt. Daniela medverka vid skolans planeringsmöten i arbetslagen. Examen från 
Bibliotekshögskolan skedde år 1982. 
 
Emma är bibliotekarie vid en grundskola (årskurs 4-9), med cirka 660 elever, i en 
mindre stad. Hon delar en heltidstjänst med en annan utbildad bibliotekarie och de arbe-
tar växelvis vid skolbiblioteket och stadens folkbibliotek. Emma examinerades 2004 
från Bibliotekshögskolan i Borås och har endast varit anställd en och en halv termin vid 
skolan. Emma önskar större budget för skolbiblioteket. Vidare ger Emma uttryck för att 
skolbiblioteket inte känns som en integrerad del av skolan eller dess undervisning. 
Emma är den enda av respondenterna som uppger att samarbete mellan lära-
re/specialpedagog är dåligt. 
 
Frida arbetar halvtid som enda bibliotekarie vid en högstadieskola med 270 elever 
(årskurs 7-9) i en mellanstor stad. Skolbiblioteket är en ny inrättning och Frida har haft 
som uppgift att utrusta biblioteket. Tidigare verkade skolbibliotek som ett förvarings-
rum för böcker utan verksam personal. En lärare hade till sitt förfogande några timmar i 
veckan för att ställa upp böckerna. Skolan står inför stora förändringar då den ska byg-
gas ut och innefatta årskurs sex och årskurs fem under det närmsta året. Detta för med 
sig att Frida planerar utformandet av skolbiblioteket även för dessa årskullar. Frida tog 
examen från Bibliotekarielinjen 1985 och har 20 års erfarenhet av att arbeta med barn 
och ungdomar som bibliotekarie.  
 
Gunnel arbetar som bibliotekarie vid en grund- och särskola i en mellanstor stad. Sko-
lan erbjuder undervisning för de yngsta barnen och årskullarna innefattar förskoleklass 
till årskurs sex. Skolan har 270 elever och beskrivs av Gunnel som mycket bra med sto-
ra resurser och engagerad personal. Gunnel har till sin hjälp en bibliotekspedagog. Gun-
nel har varit vid arbetsplatsen sedan ett och ett halvt år tillbaka och skolbiblioteket star-
tades upp våren 2005. Alla klasser har en schemalagd timme varje vecka i biblioteket 
som Gunnel leder, därutöver kommer elever och läser enskilt. Gunnel examinerades 
från bibliotekarielinjen år 1994 och skrev en magisteruppsats som examinerades 2001. 
 
Hampus är bibliotekarie vid en högstadieskola för årskurs 7-9 i en mellanstor stad. An-
talet elever på skolan är cirka 430 och Hampus berättar att dessa har olika socioekono-
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miska förutsättningar då skolans upptagningsområde är stort och varierande. Ett utmär-
kande drag för eleverna är att språkkunskaperna och således läsförmågan upplevs av 
skolbibliotekarien som allmänt låg. Skolan råder brist på utrymmen och detta upplevs 
som ett hinder för skolbibliotekariens arbete. Till sin hjälp har Hampus en bibliotekspe-
dagog som dock saknar arbetstid i biblioteket. Enligt Hampus fungerar bibliotekspeda-
gogen som en uppskattad länk mellan lärarna och biblioteket. Hampus ingår i skolans 
båda lärarlag och deltar vid planeringsmöten och konferenser. Hampus examinerades 
från Bibliotekshögskolan år 2003. 

6.2 Skolbibliotekets funktion 
För att förstå en enskild händelse måste det omgivande sammanhanget förtydligas. Det 
är först genom att få en klar bild av hur grundförhållandena för skolbiblioteket ser ut 
som det går att förstå hur skolbibliotekarien arbetar med en marginaliserad användar-
grupp. Av den anledningen krävs en redogörelse för de förutsättningar som gäller i 
skolbibliotekskontexten. Genom intervjuerna framträder en mångfacetterad bild av bib-
liotekets uppgifter och elevernas användande av detta. Skolbibliotekariernas syn på den 
egna professionen och kompetensen är inte heller den helt okomplicerad. Intervjuerna 
startade med att respondenterna fick beskriva skolbibliotekets uppgift på skolan och för 
eleverna. Det som framkommer är att skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs 
både för eleverna och för lärarna i undervisningen. Skolbiblioteket ska tillhandahålla 
material och tjänster för att underlätta elevens skolgång. Vidare framkommer det att 
skolbiblioteket även skall vara till för elevernas fritid. Några av respondenterna påpekar 
att det kan vara svårt att se skillnad på fritids- eller undervisningsläsning som ofta går 
det hand i hand. Skolbiblioteket har flera roller i skolverksamheten.  

 
Daniela: […] Man kan även jämföra det med ett folkbibliotek för att här lånar man också 
till sin fritidsläsning och sedan så är det även ett arbetsplatsbibliotek för all personal, alltså 
inte bara för lärare. 

 
Gunnel ser inte biblioteket som ett arbetsplatsbibliotek men tillhandahåller undervisning 
i litteratur och källhantering för lärarna. Samtliga respondenter framhåller läsfrämjande 
och informationssökning som sina huvudsakliga arbetsområden men hanterar det prak-
tiska arbetet på vitt skilda vis. Mottagandet av eleverna och utbudet av tjänsterna anpas-
sas ofta efter elevernas ålder och skolbibliotekets ekonomiska och organisatoriska resur-
ser. Majoriteten av respondenterna mottager dels eleverna vid schemalagda helklassbe-
sök och dels vid spontana besök när eleverna kommer individuellt. Gunnels system av-
viker tydligt mot detta då hon har hela dagarna schemalagda för klasserna i en strikt 
återkommande följd. Schemalagda tider gör att Gunnel kan planera arbetet långt i för-
väg. Planeringsmomentet är viktigt för samtliga skolbibliotekarier av två anledningar. 
För det första kommer inte respondenternas kompetens och bibliotekets resurser inte till 
sin fulla rätt om de saknar förberedelsetid innan klassen fordrar sitt material. För det 
andra vill de känna sig delaktiga och respekterade i arbetet. Skolbiblioteket används av 
eleverna i olika utsträckning och fungerar också som en social mötesplats. 

 
Emma: Det är väldigt olika en del kommer ju verkligen bara in när dom måste, om de ska 
låna bok till den här lästiden till exempel eller de är dit skickade för att hitta fakta. Många 
kommer ju av sig själva när dom ska leta efter information, dom vill sitta och jobba med 
skolarbete, dom kanske har med sig allt dom behöver men dom vill ha någonstans att sitta 
och jobba, då kan dom komma till biblioteket. Ibland på raster så sitter dom och umgås vil-
ket är helt okej om dom gör det lite mer tysta så att det går att jobba... och så låna böcker 
självklart. 
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Användandet av biblioteket som en social mötesplats kan innebära negativa effekter för 
biblioteksverksamheten. Daniela beskriver hur hon kämpat hårt för att bilden av biblio-
teket skulle förändras på hennes gymnasieskola och skifta karaktär från uppehållsrum 
till en tyst lärandemiljö. Daniela sökte stöd hos pedagogerna och argumenterade för att 
biblioteket skulle vara en tyst arbetsplats. Hon menade att de svaga läsarna behövde 
lugn och ro. Daniela berättar att alla attribut förknippade med ett uppehållsrum avlägs-
nades: ”Det är på nåt sätt att vi återtagit det gamla biblioteket lite grann va”. Att föränd-
ra bilden av biblioteket till att ses som en förlängd del av skolans lärandelokaler stärker 
bibliotekariens position som pedagogisk personal. Bibliotekarien försöker ringa in bib-
liotekets fokus och avgränsa sig från användningsområden som hon inte tycker bibliote-
ket bör kopplas samman med. Återtagandet av kontroll är ett viktigt nyckelord i sam-
manhanget. Denna syn delas inte av alla respondenter utan det finns dom som menar att 
skolbiblioteket ska vara en social mötesplats såväl som en arbetsplats. Cecilia uppfattar 
att eleverna tycker att biblioteket är en trevlig plats och att vissa till och med är där när 
de skolkar från lektionerna. Hon tycker sig se en skillnad på användandet av skolbiblio-
teket beroende på vilket gymnasieprogram eleverna går eller vilket ämne som eleven 
studerar. I slutändan handlar användandet av biblioteket naturligtvis om intresset hos 
den enskilda eleven.  
 
Sammanfattningsvis visar det sig att skolbibliotekets huvudsakliga uppgift är att vara en 
pedagogisk resurs både för eleverna och för lärarna i undervisningen, och att skolbiblio-
teket ska tillhandahålla material och tjänster för att underlätta elevens skolgång. Vidare 
framkommer det att skolbiblioteket utnyttjas för elevernas fritid. Skolbibliotekariens 
uppgifter uppfattas vara att arbeta med läsfrämjande åtgärder och undervisa i informa-
tionssökning. Användandet av skolbiblioteket sker både i elevens undervisning och på 
deras fritid. Åsikterna går isär om huruvida biblioteket ska vara en tyst arbetsplats eller 
fungera som en social miljö.  

6.2.1 Skolbibliotekets utformning till förmån för den dyslektiske ele-
ven 

Utformandet av skolbiblioteket till förmån för eleverna med grava läs- och skrivsvårig-
heter skiljer sig åt mellan respektive bibliotek. Faktorer som utrymme, medvetenhet och 
ekonomi inverkar på resurserna. Det framkommer snart att biblioteken både anpassar 
sina praktiska resurser, rummets karaktär och skolbibliotekariens kompetens till förmån 
för eleven. Tydlig anvisning av beståndets kategoriindelning, ämnessymboler på bok-
ryggarna, skyltning av böckernas framsidor, speciella hyllor med lättläst litteratur, ljud-
böcker och DAISY är exempel på åtgärder nämnda av respondenterna. Browsing av 
hyllor underlättas med skyltning av framsidan på boken. Emma menar att läslust kan 
väckas genom att framsidan på boken synliggörs, då en bild kan vara väldigt lockande 
och informativt speciellt för barn. Framsideskyltning underlättar speciellt för den dys-
lektiske eleven. Elev som har svårt att läsa kan behöva input både från bokstäver och 
från bilder eller symboler då de underlättar tolkningen.  
 
Sex av respondenterna (Bodil, Daniela, Emma, Frida, Gunnel och Hampus) uppger att 
de alla ägnar extra tid åt de eleverna med läs- och skrivhandikapp för att hjälpa dem i 
deras skolgång. Gunnel har till och med enskilda sessioner där hon läser med de elever 
som är av störst behov medan Frida läser med en grupp lässvaga elever. Under avsnittet, 
skolbibliotekets funktion (6.2), beskrevs respondenternas åsikter gällande skolbibliote-
kets ljudnivå. Många av respondenterna vill att skolbiblioteket ska vara en tyst arbets-
plats och detta för att det kan underlätta för de eleverna som har koncentrationssvårighe-
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ter eller dyslexi. De menar att ljudnivån kan ha stor betydelse för svaga läsares koncent-
rationsförmåga. Daniela och Gunnel har ett angränsande rum till förmån för dessa ele-
ver där det är en lugnare och mer avskild miljö. Gunnel och Frida menar att den demo-
kratiska tanken ska finnas bakom skolbibliotekets utformning då det är allas rätt att få 
tillgång till kultur, litteratur och information oavsett handikapp. 
 
Det finns vissa hjälpmedel som alla respondenterna uppger att de förmedlar: lättlästa 
böcker, bok och band, talböcker, ljudböcker och DAISY. Talboks- och punktskriftsbib-
lioteket (TPB)10 är en viktig källa som används flitigt. Daniela, Gunnel och Hampus har 
speciella datorer som endast är till för att användas av de dyslektiska eleverna, vilka in-
nehåller särskilda hjälpprogram. Ett problem som Bodil påtalar är att lärarna ofta 
glömmer de dyslektiska eleverna när de köper in läromedel. Många läromedel saknar 
inläst version av den tryckta texten. En ytterligare komplikation uppstår då lärarna 
glömmer eller är sena med att meddela bibliotekarien om aktuell litteratur. Eleven måste 
ibland vänta på att få tillgång till en ljudversion av lärarens valda skönlitterära bok. I 
värsta fall kan eleven vara tvungen att läsa en annan bok för att den tilltänkta inte finns 
att låna alternativt att den inte finns inläst. Respondenterna är eniga att rollen kräver av 
dem att hålla sig à jour med utvecklingen men Hampus beskriver att det kan vara pro-
blematiskt att införliva nya tekniska hjälpmedel i undervisningen. Respondenten upple-
ver ett motstånd från pedagogerna att använda tekniska hjälpmedel.  
 

Hampus: Nej alltså jag pratar många gånger med specialpedagogerna om dom medel som 
finns att tillgå. Oftast kan jag tycka att de är lite konservativa. Jag pratar till exempel om det 
här med att ha Mp3-spelare och lägga ut böcker på Mp3-spelare istället för att det skall sy-
nas. Istället för att sitta med en sådan här krånglig DAISY som är stor och som är annor-
lunda. […] Men då är det många lärare som kanske inte riktigt har fattat Mp3-grejen och så 
ligger det i fatet. […] Det kan vara jobbigt att föra ut det. Det har varit jobbigt med DAISY 
också ska jag säga. Det finns ett hinder mot det också oftast är det ekonomiskt. Det kostar 
pengar och det kan man ju tycka är lite konstigt. Lärarna kanske är lite konservativ och 
känner att de måste sitta och läsa med eleven tillsammans, lite gammaldags.  

 
Hampus beklagar lärarnas konservativa inställning beträffande nya hjälpmedel och ser 
detta som en nackdel för den dyslektiske eleven. Respondentens utgångspunkt är att 
handikappet ska märkas så litet som möjligt. Det är viktigt att påpeka att skolorna har 
fler resurser för de dyslektiska eleverna än de som angivits ovan. Dessa är dock place-
rade utanför skolbiblioteket. Skolans organisatoriska arbetsfördelning faller ofta tillbaka 
på skolbibliotekets utrustning till förmån för de dyslektiska eleverna. Cecilia tror att 
bibliotekets skulle ha specialutrustats mer om specialpedagoger saknats. Flera av re-
spondenterna uppger att specialpedagogerna har eget material. 
 
Sammanfattningsvis framträder bilden av att skolbiblioteken är i olika hög grad utrustat 
till förmån för den dyslektiske eleven. Faktorer som utrymme, medvetenhet och ekono-
mi är de främsta anledningarna till utformandet. Något som nämns är att respondenterna 
kämpar för att få lärarna att tänka på de dyslektiska eleverna vid inköp av kurslitteratur, 
då det inte alltid finns inlästa format till alla kursböcker. Det framgår att respondenterna 
strävar efter att avdramatisera hjälpmedlens dåliga klang, då de vill att de elever som 
använder sig av hjälpmedlen inte ska känna sig utpekade. Ur några av respondenternas 
utsagor utläses en viss tvekan från pedagogens sida att ta till sig och använda nya 
hjälpmedel. 

                                                 
10 TPB är en statlig myndighet vars uppgift är att se till att personer med läshandikapp får tillgång till lit-
teratur på medier som är anpassade för dem. 
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Den dyslektiske elevens respons på skolbibliotekets utformande och resurser  
Vad gäller respondenternas uppfattningar om vad de dyslektiska eleverna anser om 
skolbibliotekets utformning framgår inte mycket. Skolbibliotekarierna verkar sakna dia-
log med eleverna om deras åsikter om bibliotekets resurser, därför är svaren som re-
spondenterna ger relativt ringa till mängd och oklara. Kanske är detta ett resultat som 
visar att skolbibliotekarien snarare talar med deras ombud: specialpedagogerna och lä-
rarna. Uppfattningen som överlag råder bland respondenterna är att responsen på skol-
bibliotekets resurser är positiv från dessa elever. På frågan vilken respons som Anna 
erfarit från dyslektiska elever på bibliotekets service svarar hon: 
 

Anna: Övervägande så kommer dom ofta tillbaka. 
 
Intervjuaren: Det är ju positivt. 
 
Anna: Ja jo, fast sen är det ju vissa som inte gör det om de inte har mentorn med sig eller 
något sånt där. 
 

Denna passage visar att skolbibliotekarien kanske inte reflekterat över denna fråga tidi-
gare. Emma lägger in en annan aspekt av frågan och menar att de dyslektiska eleverna 
inte verkar ställa samma krav på skolbiblioteket som de övriga eleverna gör. Detta ut-
trycker hon på följande vis: 

 
Emma: Ibland undrar jag om det inte är så att dom kanske inte har så höga krav […] Det 
kanske är kopplat till att jag själv kan känna mig lite maktlös ibland för det är ju svårt att 
sätta fingret på varje persons förmåga och vilken text kan den här eleven tillägna sig och så, 
men min känsla är att dom kanske inte har lika höga krav [som de andra eleverna] för att 
dom inte riktigt tror att dom kan få den hjälp som dom behöver. 

 
Ett framträdande mönster är att respondenterna verkar sakna en utvärderande dialog 
med eleven om resurserna, men de upplever inte detta som ett problem för arbetet. Fler-
talet av respondenterna ger intryck av att de inte reflekterat över den dyslektiske elevens 
respons. Detta ses som anledningen till att respondenternas svar är kortfattade och tre-
vande vid denna fråga. Emma är den enda av respondenterna som tycks ha givit det hela 
en tanke. 

6.3 Skolbibliotekariens kompetens och roll 
Skolbibliotekariens kompetens och inringas till två moment vilka nämns av Anna: ”Ja, 
uppgiften blir ju läsfrämjande åtgärder och informationssökning”. Det är våran huvud-
sakliga uppgift”. Koncentrationen av dessa två uppgifter betonas olika beroende på ele-
vernas ålder. Exempelvis utgör läsfrämjande åtgärder den större delen av bibliotekariens 
uppgifter i jämförelse med informationssökning vid arbetet med de yngre åldrarna. Nå-
got som framkommer tidigt vid samtliga intervjuer är att respondenterna har en önskan 
om att arbeta i nära kontakt med pedagogerna eftersom respondenterna uppfattar sig in-
neha en pedagogisk roll. Under avsnitt (6.3.2) redovisas respondenternas syn på sin 
kompetens och roll vid arbetet med den dyslektiske eleven. Synen på kompetensen och 
rollen förändras vid arbetet med den marginaliserade användargruppen. 

6.3.1 Kompetens och roll i det generella samanhanget 
Skolbibliotekariens kompetens i det generella samanhanget 
Något som framgår som en ytterst viktig kunskap är förmågan att kunna matcha rätt bok 
med rätt elev och kunskapen om beståndet. Respondenterna menar att dessa kunskaper 
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skiljer dem från lärarna. De drar en gräns mellan sin egen och lärarnas kunskaper. Den-
na gränsdragning framkommer hos samtliga respondenter och beskrivs väl av Hampus: 
 

Hampus: Man kan säga att min uppgift inte är själva läsningen, läsningssituationen, det har 
eleverna med sin lärare, utan jag arbetar mer med att hjälpa dom hitta någonting som dom 
skulle kunna vara intresserade av och som är på rätt nivå. […] Jag jobbar med responsen 
och urvalet och läraren med själva lästräningen.  

 
Ett hinder för skolbibliotekariens arbete är den rådande meningsskiljaktigheten mellan 
pedagog och bibliotekarie beträffande skolbibliotekariens kompetens. Respondenterna 
upplever att lärarna inte vet vad bibliotekarierna förmår göra eller vad deras utbildning 
syftar till. Flera av respondenterna menar att de får lägga ned energi på att förmedla in-
nehållet av bibliotekariens expertis till läraren. Emma uttrycker det på följande vis: 
 

Emma: […] sen är det väl också en frustration att man kanske kan känna att vi inte an-
vänds, att det känns som om lärare inte vet vad vi skulle kunna göra och det kan vara svårt 
att nå ut med, även om vi försöker men vi kanske inte försöker tillräckligt mycket heller så 
att det känns att vi gör saker som vi kanske egentligen inte skulle och sen så kanske man 
inte får göra allt som man egentligen vill eller borde göra så där. 
 

Hampus berättar hur han antagit en strategi för att motverka den felaktiga bilden av bib-
liotekariens kompetens genom att ta kontakt med rektorn som har det yttersta ansvaret 
för verksamheten. Rektorn kan ses som en möjlighet till att förändra bilden tack vare sin 
position i det översta skiktet i skolans maktstruktur. Dessutom kan rektorn fungera som 
en kommunikationskanal såväl som ett verktyg för att undvika öppen konflikt. 

 
Hampus: […] Vi har en chef då för organisationen [skolan]. En av dom saker som jag bad 
henne om eller bett henne om länge är ju att hon måste föra ut till sina rektorskolleger var 
vår kompetens verkligen ligger någonstans. Och att vi skulle kunna göra mycket mer än att 
bara skötsel av bibliotek. Men det är ju den här bilden av bibliotekarien som sitter med nä-
san i boken och som bara sköter och dammtorkar biblioteket den finns ju fortfarande kvar. 
Och varje dag är en utmaning för att säga att nej, så är det inte. Man tror att det skulle vara 
en lätt poäng att svälja men det är inte alltid. 

 
Sammanfattningsvis uppfattar respondenterna litteraturkännedomen och kunskapen om 
informationssökning som sina främsta två kompetensområden. Respondenterna upple-
ver att lärarnas insikter är otillräckliga om skolbibliotekariens kompetens och respon-
denterna delar inte bilden av skolbibliotekariens roll. Det kan inverka negativt på skol-
verksamheten om en del av bibliotekariens kompetenser förblir oanvända eller helt en-
kelt inte kommer till sin fulla rätt. Respondenterna upplever att lärarna saknar kunska-
per om bibliotekariens kompetens och vad utbildningen syftar till. Detta upplevs av re-
spondenterna som ett hinder.  
 
Skolbibliotekariens roll i det generella samanhanget 
Resonemangen om bibliotekariens roll i skolans verksamhet tar sin utgångspunkt i re-
spondenternas åsikt om att de är en del av den pedagogiska personalen. Trots detta upp-
lever respondenterna att skolmiljön är lärarens arbetsfält och Hampus beskriver struktu-
ren som hierarkisk med lärarna i toppen av pyramiden. Skolan som arbetsplats beskrivs 
ofta som indelad mellan den pedagogiska och den övriga personalen.  

 
Bodil: Jag ser mig ju själv ganska nära lärarna. Jag tycker mer jag tillhör den pedagogiska 
personalen än annan övrig personal. För oftast så är det ju så att det är lärare och sen är det 
den övriga personalen, liksom två olika grupper. Vi ligger ju nära undervisningen, vi ska ju 
vara en resurs i den pedagogiska verksamheten. 
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Respondenterna upplever att deras roll i skolkontexten ofta syftar till att hjälpa pedago-
gerna och eleverna med material och informationsförsörjning som ska komma till an-
vändning i undervisningen. Skolbibliotekarierna ska kunna tillhandahålla resurser och 
orientera användarna i biblioteket. Respondenterna är eniga om att det ligger i deras roll 
att hålla sig uppdaterad med den tekniska utvecklingen samt hålla ett öga på forskning 
om skolbibliotek. En viktig roll som framgår av utsagorna är att skolbibliotekarien ska 
bidra till att utveckla och främja läslusten bland eleverna. Läsmomentet är en särskild 
central del i skolgången då Daniela menar att de elever som behärskar läsningen ofta är 
duktiga i alla skolämnen. Läsning ses även vara till nytta för elevernas personliga ut-
veckling och kan hjälpa eleven utveckla empati för andra samhällsgrupper. Ett problem 
som respondenterna ventilerar är att det råder en tvekan från lärarnas sida om vilken 
skolbibliotekariens roll är. Denna osäkerhet utrycker även en av respondenterna: 
 

Emma: Det där är en fråga som man skulle kunna skriva en hel magisteruppsats om tror 
jag, vi pratar ibland jag och NN [arbetskollegan] att det kan va ganska svårt att hitta sin roll 
för den är inte så klart definierad, varken av skolan eller oss själva, så det är ett problem. 
Nej, men jag ser mig som en person eleverna kan vända sig till när de mår dåligt. […] Jag 
menar nånstans så ska vi ju alla va vuxna för ungdomarna, så att det blir ju ändå en viktig 
del i jobbet.  

 
Som Emma påpekar är skolbibliotekariens roll inte enbart att verka som en pedagogisk 
resurs på skolan utan skolbibliotekarien har även en social roll. Den sociala rollen inne-
bär att respondenterna är ett vuxenstöd dit eleverna kan vända sig om de mår dåligt och 
vill prata. Det framgår att det är nödvändigt för skolbibliotekarierna att synliggöra och 
marknadsföra sig själv och bibliotekets resurser, för att rollen av skolbiblioteket och re-
spondenterna ofta inte är så tydlig bland skolans övriga personal. Detta är ett led i arbe-
tet för att öka lärarnas kunskaper om biblioteket och hur detta kan användas i undervis-
ningen. En komplikation som visat sig i empirin är att det pedagogiska arbetet kan leda 
till förvirring mellan bibliotekarie och lärare. Gränsen är inte alltid så skarp för vilka 
uppgifter som hör till respektive yrke. Det pedagogiska arbetet gör det lätt att som bibli-
otekarie glida över i roller som ofta tillskrivs lärarna. Detta väcker olika reaktioner från 
lärarna och respondenterna. 

 
Intervjuaren: Vad känner du för att gå in och förklara lärarnas saker?  
 
Hampus: Jag har blivit van kan man säga och det har väl lärarna också blivit. […] Jag 
hjälper till med allt från matte till historia till NO och det är inget jag ser som ett problem 
alls. Skillnaden med dom [lärarna] är att jag mer är ett stöd eller vuxen eller ett äldre sys-
kon som hjälper eleverna med läxorna. Jag försöker ha den imagen kontra eleverna, än att 
jag är någon som rättar. Jag vet att man pratar om att bibliotekarien skall vara med i be-
dömningen men med bedömningen kommer också formaliteterna.  
 
Intervjuaren: Vad tror du lärarna tycker om att du tar en del av deras lärarroll? 
 
Hampus: Det är väl både och. Jag tror att de flesta här tycker det är rätt okej. Det är ändå 
så pass jobbig vardag för dom med mycket elever och med mycket svårigheter. Så att 
många ser att jag gör sådant om jag kan. Jag har å andra sidan varit med om tvärsom också 
och blivit tillsagd att jag inte skall lägga mig i. 

 
Övertagandet av lärarrollen kan vara känsligt och Daniela känner snarare att det är bätt-
re om hon avstår lärarrollen, så att gränserna mellan yrkena upprätthålls. Respondenten 
ger uttryck för önskan om att läsa med eleven, en uppgift som betraktas som lärarens. 
Önskan delas av flera av respondenterna men ett antal avstår lärarrollen med förklaring-
en att bibliotekarien bör undvika att trampa inom lärarnas område. Respondenterna upp-
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lever det ibland som negativt att lärarrollen ofta styr i skolan och att bibliotekarien 
ibland ses som en utomstående person vilken saknar relevanta kunskaper för skolverk-
samheten. Rollen som ”outsider” upplevs dock som fördelaktig då verksamheten fram-
träder ur ett annat perspektiv än det pedagogiska. Hampus menar att hans uppdrag är att 
ifrågasätta inarbetade mönster i syfte att förbättra och utveckla dem. Flera av respon-
denterna framhåller betygsättningen som en företeelse som skiljer lärarna och bibliote-
karierna från varandra. Fler av respondenterna ser det som positivt att denna uppgift inte 
ingår i bibliotekarieyrket utan att de istället kan vara en kravlös förebild för eleverna. 
Lärarnas bedömande arbetsuppgifter ses av respondenterna som ett hinder i arbetet med 
eleverna och de formella kraven leder snarare till mekanisk läsning istället för kvalitets-
läsning.  
 
Sammanfattningsvis framträder två roller ur respondenternas utsagor: den pedagogiska 
och den sociala rollen och många arbetsuppgifter är knutna till dessa två roller. Den pe-
dagogiska rollen upplevs av samtliga respondenter som den mest framträdande och de 
upplever att arbetet ofta syftar till att hjälpa lärarna och eleverna med material och in-
formationsförsörjning. Bibliotekarierna ska kunna tillhandahålla resurser och orientera 
användarna i biblioteket. Ett problem som respondenterna dryftar är att det råder en tve-
kan från lärarnas sida om skolbibliotekariens roll på skolan. Respondenterna erfar över-
tagandet av lärarrollen som känslig, då lärarna inte alltid uppskattar övertramp. Ur re-
spondenternas utsagor framträder två hierarkiska arenor i skolvärden dels en organisato-
risk hierarki med rektorn och skolledningen i den översta delen och dels en arbetsfält-
mässig hierarki med lärarna i dess topp. Efter denna generella beskrivning av grundpe-
larna kring respondenternas tillvaro, behandlar följande text förhållandet mellan den 
dyslektiske eleven och skolbibliotekarien.  

6.3.2 Kompetens och roll vid arbetet med den dyslektiske eleven 
Respondenternas syn på sin kompetens och roll förändras i mötet med den dyslektiske 
eleven. Respondenterna ser sig främst som förmedlare av bibliotekets resurser och av 
speciella hjälpmedel för denna användargrupp och de tar avsteg från den pedagogiska 
rollen. En beskrivning som uttrycks i stort sätt av alla respondenter formuleras klart och 
tydligt av Frida: 
 

Frida: Min roll är att hitta rätt bok till eleven, vare sig det är i tryckt eller inläst form. Lära-
rens och specialpedagogen är ju att jobba med eleven så att han eller hon förstår och kan 
tillgodogöra sig texten. Jag kan böckerna och lärarna har pedagogiken. 

 
Den förmedlande rollen av litteratur och hjälpmedel påtalas i första hand och ger in-
trycket av att vara den viktigaste för arbetet med den dyslektiske eleven. En stor majori-
tet av respondenterna påtalar avsaknaden av akademisk kunskap om läs- och skrivsvå-
righeter. Denna uppfattning tycks verka som ett hinder för att skolbibliotekarien ska 
våga hävda sina kunskaper inom ämnet informations- och kommunikationsteknik 
(IKT). Anna är den av respondenterna som i störst utsträckning anpassar sin IKT-
undervisning för elevgruppen. Flera menar att kunskapen om arbetet med läs- och 
skrivhandikappade elever förvärvats under årens lopp. 
 

Gunnel: Skolbibliotekarier har ju oftast ingen specifik kompetens för skriv- och lässvårig-
heter. Vi som har jobbat mycket inom skolan samarbetar ofta med speciallärarna som har 
den kompetensen. Jag köper in böcker som är lämpliga för dessa läsare och bokpratar för 
pedagogerna om dem. Skolbibliotekarien är ett komplement och redskap för pedagogerna i 
arbetet med eleverna. Vår bokkännedom och vårt intresse för språket och allt som rör litte-
ratur. 
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Hampus menar att det viktigaste som han lärt sig under åren som skolbibliotekarie är att 
han utvecklat förmågan att förstå hur den dyslektiske eleven vill närma sig litteratur. 
Det betyder att Hampus måste anpassa sina insatser efter individen. 

 
Hampus: Under de fyra år jag har arbetat på skolan, så har jag ju lärt mig ett visst arbets-
sätt med eleverna, fått en känsla för vilken nivå av litteratur som kan passa och att känna av 
hur eleven själv vill förhålla sig till den litteratur och de hjälpmedel som finns. Kanske är 
det nästan det viktigaste vad gäller min kompetens, att jag kan känna av hur eleven själv 
vill närma sig sin läsning till exempel hjälpa elever som tycker det är jobbigt att ha att göra 
med DAISY på spelare, men kanske inte på Mp3. 

 
Litteraturkännedomen som flertalet respondenter påtalar vara en viktig kompetens, i ar-
betet med den dyslektiske eleven, kan ses som ett verktyg i respondenternas läsfrämjan-
de roll. De påtalar vikten av att deras litteraturkännedom kan hjälpa dem att matcha rätt 
bok till rätt elev (bokmatchning) och för att på så vis öka den dyslektiske elevens läs-
lust. Precis som i synen på sin kompetens och roll i det generella sammanhanget så är 
respondenterna eniga om att det ligger i deras roll att hålla sig uppdaterad med den tek-
niska utvecklingen angående hjälpmedel av olika slag. En del av respondenterna tror att 
skolbibliotekarien och de dyslektiska eleverna hade haft en djupare kontakt om det inte 
hade varit för specialpedagogerna. En förklaring till detta kan vara att respondenterna 
ser att arbetsuppgifterna som riktas mot eleverna med läs- och skrivsvårigheter tilldelats 
en annan yrkesgrupp och att detta leder till att de kan koncentrera sig på annat. I arbetet 
med den dyslektiske användargruppen separerar bibliotekarien sig tydligt från pedago-
gen. 
 

Cecilia: Jaa, vi fixar böckerna och dom [specialpedagogerna] tar hand om eleverna så [sägs 
med skratt i rösten]... så funkar det. […] För det är klart hade inte dom funnits, så skulle ju 
vi ha jobbat mycket mer med dom [elever med dyslexi] […] Men eftersom dom finns här... 
Ja, jag tror att mycket av det försvinner liksom dom har inte samma behov, för dom får 
mänsklig hjälp där nere istället. 
 

En ytterligare bild som förmedlas står i motsättning till den ovan nämnda och förutom 
att endast ställa materialet till förfogande framstår respondenterna som engagerade och 
mer aktiva i elevens läsutveckling. Vissa av respondenterna erbjuder sin hjälp och visar 
på en initiativrikedom då de menar att de kan komma eleven till nytta. 
 

Gunnel: Jag har redan hittat många elever med läs- och skrivsvårigheter om vi skall prata 
om det i första hand kanske. Det visar sig ganska snart när de kommer i klasser för det gör 
de schemalagt. Man får börja nysta i varför det kommer sig att vissa inte passar in i gruppen 
och fråga sig hur det kommer sig och då kan man starta ett samarbete med läraren. Det har 
jag gjort med flera elever som kommer hit enskilt och läser med mig. Orsaken är ju ofta att 
vi har bokkännedomen, alltså vi köper och ser en del och har kanske pejl på det mesta i den 
vägen. Därför är det lättare för oss att hitta rätt bok. Så att det kommer flera […] Så finns 
det flera elever som jag läser med för spec-läraren och jag har ett samarbete.  

 
Respondenterna tror att deras roll som bibliotekarie kan vara ytterst fördelaktig i arbetet 
med de dyslektiska eleverna för att skolbibliotekarierollen är tydligt separerad från lä-
rarrollen, speciellt när det kommet till det bedömande momentet. Betyg kan vara en 
stressande faktor för alla elever men kanske ännu mer för eleverna med läs- och skriv-
svårigheter. Då kan avsaknaden av det bedömande momentet vara en viktig bundsför-
vant för att motivera eleven och för att få eleven att inta en avslappnad inställning till 
sitt problem.  
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Intervjuaren: Hur uppfattar du ditt arbete? Du tar upp att de dyslektiska eleverna kommer 
och läser hos dig, men vad händer under det mötet mellan er två? 
 
Gunnel: Ja, det känns ju som en otrolig förmån och få hjälpa till faktiskt. Alltså när man 
ser vilka oerhörda problem dom har att ta sig igenom en text egentligen, att man kanske kan 
lätta upp det hela med miljön och kanske att vara en annan vuxen person som inte sätter be-
tyg eller det är en helt annan roll tror jag dom uppfattar det som. Att man inte är riktigt lika 
som fröken utan man är en annan vuxen helt enkelt. 

 
Det visar sig att miljöombytet är en viktig faktor för att möta eleven och få honom eller 
henne att känna sig trygg. Skolbibliotekarierna ser en möjlighet att hjälpa eleven på 
grund av att de inte har lärarrollen. Hur de två bilderna av rollerna som förmedlare och 
undervisare kommit att växa fram beror mycket på samarbetet mellan skolbibliotekarien 
och den övriga personalen, samt på skolledningens organisatoriska lösningar. Detta ana-
lyseras djupare under avsnitt 6.5 (Samarbete och samverkan). Daniela ger uttryck för 
önskan om att läsa med eleven, en arbetsuppgift som betraktas som lärarens. Önskan 
delas av flera av respondenterna men ett antal avstår lärarrollen med förklaringen att 
bibliotekarien bör undvika att trampa inom lärarnas område. Trots denna inställning lä-
ser Frida och Gunnel med elever vilka har läs- och skrivsvårigheter. 
 
En konklusion är att respondenternas syn på sin kompetens och roll förändrats i mötet 
med den dyslektiske eleven. Respondenterna ser sig främst som förmedlare av bibliote-
kets resurser och hjälpmedel för denna användargrupp och de tar avsteg från den peda-
gogiska rollen. I arbetet med den dyslektiske användargruppen separerar bibliotekarien 
sig tydligt från läraren och specialpedagogen. Ett fåtal av respondenterna tar dock den 
pedagogiska rollen när de läser med läs- och skrivhandikappade elever i biblioteket. Re-
spondenterna uttrycker återkommande att de saknar formell kunskap om dyslexi och 
detta framstår som ett hinder i deras arbete med dessa elever. Skolbiblioteket verkar som 
neutral mark i skolkontexten och skolbibliotekariens roll ställs som kontrast mot klass-
rummets lärandesymbol. Det framgår att respondenterna ser en fördel i att de inte är 
delaktiga i betygsättningen eller bedömningen av eleverna, då de upplever att betygs-
pressen kan vara hämmande i mötet mellan pedagog och elev. Eftersom skolbiblioteka-
rierna inte är med i bedömningen upplever de att eleverna pratar och frågar mera fritt. 

6.4 Skolbibliotekariens möte med den dyslektiske eleven 
Mötet med de dyslektiska eleverna kan se olika ut beroende på kontaktens uppkomst. 
Ibland infinner sig eleverna med sin lärare eller specialpedagog i biblioteket och emel-
lanåt kommer de ensamma. Respondenterna beskriver hur svårt det kan vara att upp-
täcka att en elev har läs- och skrivsvårigheter eller om det är något annat som ligger 
bakom elevens problem. De ger också uttryck för att karaktären på mötet mellan eleven 
och skolbibliotekarien ofta beror på elevens egen inställning till sitt handikapp och sko-
lans organisatoriska lösning. Ansvarsfördelningen på skolorna kan skifta kring dessa 
elever och detta beror i huvudsak på vilken roll specialpedagogen givits. På vissa av 
skolorna hjälps de olika yrkesgrupperna åt, medan arbetet vid andra skolor är uppdelat. 
Dessa faktorer spelar in på kontakten mellan skolbibliotekarien och den dyslektiske ele-
ven. Det är även så att en stor del av bibliotekariens arbete som riktas mot den dyslek-
tiske eleven sker med elevens ombud: läraren eller specialpedagogen. Pedagogen kom-
mer ofta och frågar efter material som eleven ska använda i undervisningen. 
  
Kännetecknade för majoriteten av respondenterna är deras upplevelse av att inte arbeta 
nära den dyslektiske eleven, utan snarare genom elevens pedagogiska ombud. 
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Frida: Det är inte jag som möter de här eleverna egentligen utan det är de två speciallärar-
na som möter de här eleverna, vilka blir någon sorts länk emellan mig och eleven. Det är 
inte så lätt för en elev att komma in och säga: - Jag är dyslektiker jag behöver låna en talbok 
eller jag behöver låna en ljudbok. 
 

Upptäckandet av elever med dyslexi kan gå till på olika vis. Det visar sig att responden-
terna ser sig mer eller mindre kapabla att urskilja elever med läs- och skrivhandikapp. 
Uppmärksamheten kan skilja sig från person till person och detta illustreras tydligt ge-
nom de två citaten nedan. Citaten tillhör de två kollegorna Bodil och Cecilia som delar 
samma arbetsplats. Bodil berättar hur olika mötena mellan henne och elever med läs- 
och skrivsvårigheter kan vara.  

 
Bodil: Då jag hade en Internetlektion, för det har vi ju för årskurs ett [på gymnasiet], var 
det en kille som jag märkte ingenting sa om sin dyslexi. Eleverna skulle sitta och besvara 
frågor på papper och leta i bokställen både då i skön- och facklitteratur, och då märkte jag 
att han inte riktigt förstod. Han kunde ju inte läsa de här uppgifterna ordentligt. Men han sa 
ingenting, men sen när jag satt och pratade jag med läraren då visade det sig att han hade 
[dyslexi]. 
 
Intervjuaren: Så du gick alltså då och pratade med läraren? 
 
Bodil: Ja, jag märkte att det var något som inte stämde så då fick jag ju sitta bredvid honom 
då. 
 
Intervjuaren: Så du gav du honom lite extra stöd? 
 
Bodil: Ja det gjorde jag, men han sa ju inte att han hade problem med det [med uppgiften], 
utan jag tror att det var lite pinsamt för honom. Det är ju årskurs ett [på gymnasiet] och han 
kanske inte kände sina klasskompisar än och så. 
 
Intervjuaren: Nej, precis oftast så räknar ju alla med att man kan läsa. 
 
Bodil: Precis. Sen var det en tjej som var helt öppen med att hon hade läs- och skrivsvårig-
heter, och ville ha DAISY-spelare. Så det är lite olika. 

 
Denna beskrivning visar att den frånvarande läraren är en central person i mötet mellan 
eleven och skolbibliotekarien. Eleven påtalar inte i detta fall sitt problem men bibliote-
karien uppmärksammar att han har svårigheter med uppgiften. Respondenten vill hjälpa 
men tror samtidigt att hjälpen blir genant för eleven. Det är ofta pedagogen som bekräf-
tar skolbibliotekariens misstankar rörande om en elev har dyslexi eller inte. I kontrast 
till Bodil så upptäcker inte Cecilia om någon elev har svårt på grund av dyslexi, hon be-
höver ha bekräftelse från antingen eleven själv eller en lärare.  

 
Intervjuaren: Hur märker du oftast att en elev har svårt, även om dom inte talar om det? 
 
Cecilia: Alltså det märker jag inte. [fundersamt] 
 
Intervjuaren: Märker du när ni har sån här undervisning och så? 
 
Cecilia: Nja, vi har ju alltså vår första lektion som man har när dom går i ettan [på gymna-
siet]... och där lär vi dom att hitta i biblioteket och det är ju väldigt mycket alfabetet fram 
och tillbaka och sådär, när man ska hitta. Då vet jag att någon har sagt att: - ”Det här fixar 
inte jag för jag har läs- och skrivsvårigheter”... och då: - ”Jaha”, det kan inte jag veta in-
nan... och hade inte personen sagt det så hade jag inte heller förstått det, för en del är ju lik-
som bara lata och tycker att det här är jättetråkigt, - ”Det här gör inte jag”... och då kan ju 
inte jag veta vilket. Och då är det ju så bra om man säger. För då fattar jag: - ”Okej, det här 
är ingen idé att hålla på med, för det liksom bara krånglar till det”. 
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Intervjuaren: Har du nånting som dom får göra istället då eller nånting som gör det enkla-
re? 
 
Cecilia: Nej, det har inte jag tänkt ut. [paus] Men däremot kan man då fundera: ”behöver 
dom överhuvudettaget lära sig det här?” Det kan man fundera på... och det kan ju hända att 
det är lika bra att dom inte gör det, om det nu ställer till det, utan att dom istället frågar efter 
det dom vill ha och så får dom hjälp. 
 

De två citaten visar att den personliga inställningen och den individuella kunskapen till 
handikappet är den avgörande faktorn vid bemötandet av eleven. En anledning till att 
Cecilia inte säger sig kunna avgöra vem av eleverna som har handikappet kan vara att 
hon kopplar samman problemet med något negativt. Elever som inte uppger problemet 
riskerar att klumpas samman i kategorin lata elever. Dessvärre riskerar de elever som är 
öppna om sina läs- och skrivproblem att bli bemötta av en ”curlingbibliotekerie” som 
snarare servar eleverna än lär dom hur de ska ta sig fram i biblioteket. Hampus utsaga 
kan betraktas som en ytterlighet mot de övriga respondenterna då han säger att: ”[…] Vi 
kanske märker det mer bland dom som inte blivit diagnostiserade snabbare än lärarna, 
som bara väntar på att eleven ska få diagnosen eller inte”.  
 
Det är angeläget för respondenterna att eleven blir korrekt bemött och de ger uttryck för 
en nervositet som omgärdar mötet med eleven från deras sida. Det finns en rädsla för att 
eleverna inte ska klara av tempot eller den aktuella undervisningen. Att vara uppmärk-
sam är ett ledord och bibliotekarien behöver vara beredd på att koda subtila tecken. 

 
Anna: När jag har undervisning i informationssökning så har ju de här eleverna väldigt 
svårt, eftersom deras klasskompisar oftast läser texten fortare. Dom kan liksom halka efter 
ganska obemärkt faktiskt. Då får man hålla koll på dom som har läs- och skrivsvårigheter 
så att de hänger med. […] Man vill ju att alla ska kunna hänga med eftersom dom har ju 
mycket informationssökning. 

 
Respondenterna uppfattar att grupptillhörigheten är särskilt viktig för dessa elever och 
respondenterna ser detta som en svårighet för hjälpinsatserna. Viljan att vara som kam-
raterna och känna samhörighet kan bli ett hinder för den enskilda eleven när den vill 
läsa samma böcker, som är för svåra för individen. Gunnel försöker inleda ett samtal 
med eleverna om detta genom att påpeka att det inte är bra för självkänslan om de åter-
kommande misslyckas. Detta är ett led i att försöka få eleven att inse sina begränsningar 
och se att det finns andra alternativ. 

 
Gunnel: […] dom vill så gärna läsa samma böcker som sina kompisar och dom [eleverna 
säger]: ”Jag vill ha den och den [boken]”. Men herregud så idiotiskt, vilket slöseri. Jag bru-
kar säga till en del elever att det är inte bra för självförtroendet att lämna tillbaka den ena 
boken efter den andra oläst. 
 

Respondenterna har svårt för att hitta lämpligt material till de dyslektiska eleverna då 
många faktorer spelar in på urvalet av böcker som matchar elevernas läsförmåga. Böck-
erna ska inte bara ha lämpligt typsnitt utan också motsvara elevens intressen. Utbudet 
upplevs dock som magert. Anna formulerar hur detta problem framträder i arbetet:   

 
Anna: Ja med dom eleverna så är det ju lite svårare och leta fram bra litteratur till och spe-
ciellt om dom ska läsa själva och inte har ljudboken. […] Oftast är det ju såhär med dom 
eleverna att dom inte har koncentrationsförmågan att kunna lyssna och kunna lyssna på det 
viktigaste så att många gånger så har det blivit så att läraren har strukit under i boken att de 
ska läsa det viktigaste istället för att lyssna.  
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Respondenterna upplever att hjälpmedlen omgärdas av en handikappstämpel som gör 
det svårt att få vissa av eleverna att använda dem. Några av respondenterna berättar om 
hur de arbetar för att höja statusen på att lyssna på böcker, och vill på så vis få eleverna 
att förstå att lyssnandet också är ett sätt att läsa som varken är sämre eller bättre än den 
visuella läsningen. Anna pratar om hur de elever som har läs- och skrivsvårigheter inte 
alltid vill använda de hjälpmedel som erbjuds: 

 
Anna: Ibland så vill de ha tryckt, inte lyssna på någon bok, utan de tycker sig själva kunna 
läsa. Jag hade en som har det [dyslexi], det va meningen att han skulle låna som man lyss-
nade på men han ville inte ha den och man kan ju inte tvinga dom heller. Han tyckte att det 
skulle gå bra ändå. [skratt] Så vi får väl se när han kommer tillbaka. Men ofta så är de ju 
medvetna om sitt problem och vill ha talböcker eller DAISY eller CD. 

 
Skolbibliotekarierna är rädda för att deras hjälpinsatser ska resultera i att eleven känner 
sig utpekad eller annorlunda då somliga av eleverna tycker att handikappet är pinsamt 
och jobbigt. Bibliotekarierna slits mellan att presentera de uppenbara lösningarna de ser 
behövs och att inte försätta eleverna i en känslig belägenhet. Bodil upplever att eleverna 
hindras att införskaffa ett handikapphjälpmedel då det slår fast att eleven har problem. 
Det är inte alla elever som accepterar sina svårigheter. En medvetenhet om att det dys-
lektiska problemet kan få negativa effekter för elevens identitet och sociala situation är 
stor bland respondenterna.  
 

Hampus: […] Eleven och jag känner båda till problemet och då behöver det inte bli något 
stigma heller. Som bibliotekarie är man alltid rädd att de här som har någon form av lässvå-
righeter ska behöva känna sig… 
 
Intervjuaren: Utanför eller annorlunda? 
 
Hampus: Ja precis, och det är inte bättre om dom skulle behöva säga att de vill ha den där 
kassettboken och så kommer det en stor orange grej som man inte vill bära runt på alltså. 
Jag har tänkt på att det inte ska behövas kännas konstigt på något sätt att läsa eller lyssna 
istället utan försöka få bort sånt.  

 
I slutändan villkorar elevens attityd till handikappet skolbibliotekariens arbete och möj-
ligheter att arbeta pedagogiskt. För skolbibliotekarien underlättas arbetet med eleverna 
om eleverna själva har en öppen inställning till sina svårigheter. Ett viktigt diagnostiskt 
redskap för respondenterna att använda sig av är referenssamtalet då de kan få informa-
tion om eleven utan att peka ut någon eller inkräkta på elevens integritet. Samtalet fun-
gerar mer som en naturlig del av biblioteksbesöket och eleverna med svårigheter blir 
inte utskilda från de övriga klasskamraterna.  

 
Daniela: […] Eleverna är med i klassen och dom kommer och utnyttjar biblioteket precis 
lika mycket. Där är den här låntagarintervjun jätteviktig. […] Att man ställer frågor. Vad 
har du jobbat med tidigare? Och på det sättet ringa in om det här är en svag elev eller är det 
en elev som är väldigt duktig. Och att man frågar så mycket som möjligt utan att på något 
sätt störa deras integritet. 

 
Ett exempel på hur ett referenssamtal med en elev kan se ut illustreras med följande ci-
tat. Anna ger exempel på hur hon använder sin erfarenhet till att bedöma elevens förmå-
ga: 
 

Anna: och ibland så upptäcker man själv att när man till exempel frågar hurdan de tycker 
texten är, är den okej? Nej, det är för mycket text. Och då vet man att hon bör klara av den 
här texten, hon är så pass gammal så hon bör klara av det, men hon gör inte det. Så då bru-
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kar jag fråga läraren ibland och så säger jag: - Är det inte bättre om hon får låna bok och 
band? 

 
Allt som allt verkar respondenterna tycka att skolbiblioteket och klassrummet ska väx-
elverka i den dyslektiske elevens undervisning. Ansvarsfördelningen på skolorna kan 
skifta kring den dyslektiske eleven, på vissa av skolorna hjälps de olika yrkesgrupperna 
åt, medan det på andra skolor är mer uppdelat mellan pedagog och bibliotekarie. Re-
spondenterna upplever att det är svårt att urskilja vilka elever det är som har läs- och 
skrivsvårigheter eller om det är något annat som ligger bakom elevens problem. Re-
spondenterna upplever att den dyslektiske eleven vill vara som sina kompisar, och där-
för vill läsa böcker i samma format. Det framkommer att det blir ett problem för skol-
bibliotekarierna om eleven inte accepterar sitt handikapp då det försvårar respondenter-
nas hjälpinsatser. En del av respondenterna ger uttryck för oro över att misslyckas i mö-
tet med den dyslektiske eleven samt att deras insatser i form av tekniska hjälpmedel ska 
leda till att eleven känner sig ännu mer utpekad eller annorlunda då en del av eleverna 
tycker att handikappet är genant och påfrestande. Flertalet av de intervjuade biblioteka-
rierna uppger att referenssamtalet är en viktig del för att få en klar bild av vad den en-
skilde eleven intresserar sig för och vilken läsnivå de innehar. 

6.4.1 Kunskap om dyslexi, förståelse av begreppet samt synen på han-
dikappet 

Många av respondenterna uppger att källan till kunskap om läs- och skrivsvårigheter har 
förvärvats antingen genom privatlivet eller genom yrkespraktiken. Vägarna till informa-
tionen ser olika ut beroende på dessa två ovannämnda situationer. När dyslexi omgärdat 
dem i privatlivet har informationen om handikappet tilldelats dem indirekt genom in-
formella kanaler. I yrkespraktiken däremot beskriver några av respondenterna att ett in-
formationsbehov först uppstått vid mötet av elever med dyslexi. Informationsbehovet 
har lett till en aktiv informationsökning som syftat till att minska informationsgapet i ett 
led för att ge den bästa servicen för eleverna. Det framkommer också att förekomsten av 
specialpedagoger vid arbetsplatserna gör att respondenter inte söker information om 
handikappet i samma utsträckning med hänvisning till att specialpedagogerna är de som 
i första hand arbetar med eleverna.  
 

Intervjuaren: Hur har du förvärvat din kunskap om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter? 
 
Gunnel: Ja, för det första hade jag faktiskt en lillebror som hade otroligt svåra problem 
men då visste dom ju faktiskt inte så mycket teori. Sen har det väl följt med. […] Ja efter 
det så har det ju kommit väldigt mycket i skrift. Föreläsningar där jag har då fått tagit del av 
det, rätt så mycket som skolbibliotekarie på både via skolan och våran egen organisation. 
[…] Man håller sig hela tiden lite uppdaterad. 

 
Utbildningen vid Bibliotekshögskolan saknar undervisning i ämnet läs- och skrivhandi-
kapp och dyslexi uppger samtliga respondenter utom Anna. Hon säger sig ha förvärvat 
en del av sin kunskap om dyslexi genom utbildningen vid Bibliotekshögskolan, men 
hon kommer knappt ihåg något av det. Frånvaron av information om dyslexi i den for-
mella utbildningen kan ses som ett glapp mellan teori och praktik. Elever med läs- och 
skrivsvårigheter är en återkommande användargrupp i skolbiblioteken och därför kan 
det tyckas att bibliotekarien bör ha formell kunskap om ämnet. Tillgången till vidareut-
bildning vid arbetsplatsen tycks variera kraftigt, och utbildning inom ämnet läs- och 
skrivsvårigheter saknas som ett naturligt inslag vid arbetsplatserna. Vidareutbildningen 
kan både ske med obligatoriska och valbara kurser men i slutändan beror en hel del på 
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den enskilda bibliotekariens drivkraft, intresse och på arbetsplatsens ekonomi och skol-
ledning. Det viktigt att poängtera att det finns en risk att varken få utbildning om läs- 
och skrivhandikapp under utbildningen eller på arbetsplatsen. Det är således möjligt att 
arbeta som skolbibliotekarie utan kunskaper om ämnet. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att respondenternas kunskap om dyslexi inhämtats 
efter den formella utbildningen och denna inhämtning har skett genom egna initiativ 
samt genom vidareutbildning i form av enstaka studiedagar eller mindre poängkurser. 

 
Synen på och förståelsen av dyslexi 
Bland respondenterna finns en likartad förståelse för vad som karaktäriserar dyslexi 
men detta uttrycks med abstrakta och flytande ord. Detta kan bero på att det inte finns 
en universell definition eller förklaring av handikappet i forskarvälden. En av respon-
denterna uttrycker det på följande vis: 

 
Bodil: Det [dyslexi] är en språklig störning i hjärnan, men har ingenting med intelligens att 
göra. Handikappet verkar vara ärftligt. Man automatiserar inte läsningen, det vill säga man 
ser inte ordbilderna vid läsning. En elev har berättat för mig att bokstäverna hoppar fram 
och tillbaka på pappret när hon ska läsa. 

 
Samtliga respondenter är noga med att påpeka att problemet inte är resultatet av indivi-
dens intelligensnivå utan att det beror på andra fysiologiska avvikelser. Att dyslexi är 
ärftligt är ett återkommande tema samt att elevernas svårigheter skiftar starkt till sin ka-
raktär. Hampus beskriver hur hans förståelse av dyslexi förändrats under det att han 
kom i kontakt med handikappet på ett personligt plan.  
 

Hampus: […] Som jag ser det är det något helt naturligt. Och ju tidigare man får veta det 
desto bättre och ju mer man arbetar med det desto bättre. Jag visste nog inte om det förrän 
den upplevelsen blev personlig då jag pratade med henne [ex-flickvännen] och förstod hen-
nes situation. Faktiskt. 

 
Hampus säger vidare att attityden som den pedagogiska personalen uppvisar är av stor 
betydelse för den dyslektiske eleven. Hans tidigare flickvän har berättat hur hon upplevt 
pedagogernas allmänna inställning som negativ. Intressant med denna passage är att 
denna dialog uppkommit i den privata sfären och inte förmedlats från användare till bib-
liotekarie. 
 

Hampus: […] Hon blev väldigt irriterad på en del av mina kolleger som pratade om just 
dyslektiker som undantagsfall eller: - Åh vad jobbigt det är de här specialgrupperna. Hon 
tog åt sig av det jättemycket. För henne har det varit ett faktum att hon har ett handikapp 
och måste göra något åt det. Hon måste gå i träning och få tillgång till hjälpmedel för att 
komma vidare i sin läsning. Det var mycket bättre tyckte hon när hon fick diagnosen och 
detta hände först i fyran eller femman. När hon väl fick det så var det en lättnad för henne 
för att då kände hon att: - Jamen visst, jag kan arbeta med det här och det finns ett bra sätt 
att arbeta med det och jag är inte bara dum i huvudet. Som eleverna kan få känslan av an-
nars. Och när hon berättade om det här och kunde peka ut hur en del av mina kolleger kun-
de prata om dyslexi i allmänna ordalag som jobbiga och knepiga grupper jämfört med alla 
andra naturligtvis. Det fick mig att tänka till. Jag tror inte att lärarna menade något illa med 
det, men hon poängterade hur lätt det blir fel då man kan säga saker och ting som man 
egentligen inte menar, bara för att man snackar allmänt om det.  

 
Ett antal av respondenterna ser en fara i att som bibliotekarie kategorisera användare 
och tillskriva dem egenskaper som användaren kanske inte relaterar till. Det kan i vissa 
fall snarare hämma användarens utveckling istället för att hjälpa den. Ett problem som 
Daniela tar upp är att samma symtom förekommer hos både dyslektiker och läsovana 
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elever. Hon har svårt att se skillnad på dessa två grupper men menar samtidigt att de har 
olika behov av assistans. Daniela anser att hon är mest lämpad att hjälpa de läsovana 
eleverna, medan specialpedagogerna är särskilt utbildade för att arbeta med dyslektiker-
na.  

 
Daniela: […] Jag har förstått att dom eleverna som man upptäcker har läsproblem och svårt 
med läsförståelsen helt enkelt kan bero på att de inte har läst. Dom behöver träna sig att läsa 
och komma till en slukarålder när de är på gymnasiet. Jag känner framförallt att jag får job-
ba med dom elever som endast behöver träna sin läsning och som läser långsamt på grund 
av de inte har tränat.  

 
Trots att dessa två grupper har liknade kännetecken menar Daniela att de kräver helt 
olika strategier för att utveckla och förenkla läsningen. Insatserna från pedagogisk per-
sonal måste därför variera beroende på lässvårigheternas ursprung. De läsovana kan 
övervinna sina lästekniska hinder med träning medan dyslektikernas handikapp inte går 
att bota, utan endast kan lindras med olika tekniska hjälpmedel. Insikterna om dyslexins 
konkreta uttryck är även de likartade, och respondenterna tar upp koncentrationssvårig-
heter som en konsekvens av handikappet. En rådande idé är att frånvaron av koncentra-
tion leder till att eleven har svårigheter att behandla texten i sin helhet. För att motverka 
detta berättar Anna om hur läraren löst problemet på hennes skola.  
 

Anna: Det finns ju då både CD-skivor och band till läroböckerna. Men oftast så är det ju 
såhär med dom eleverna att dom inte har koncentrationsförmågan att kunna lyssna och 
kunna lyssna på det viktigaste. Många gånger har det blivit så att läraren har strukit under i 
boken så de ska läsa de viktigaste delarna istället för att lyssna.  

 
Sammanfattningsvis framgår det att samtliga respondenter anser att dyslexi inte är resul-
tatet av individens intelligensnivå utan att det beror på andra fysiologiska avvikelser. 
Denna insikt är något som respondenterna tycker är viktigt att vidareförmedla till ele-
verna då de upplever att många av användargruppen känner sig dumma. Det framkom-
mer att respondenterna är medvetna om att elevernas svårigheter skiftar starkt till sin 
karaktär och att det därför kan vara svårt att anpassa hjälpen till alla. Speciellt svårt upp-
levs arbetet när eleven inte vill kännas vid handikappet. Några av respondenterna menar 
att fastställandet av diagnosen är viktigt för eleverna för deras vidare utbildning och att 
även eleverna instämmer i detta. Vissa av eleverna antar strategier för att dölja sina pro-
blem vilket försvårar bibliotekariens hjälpinsatser.  

6.5 Samarbete och samverkan 
Under de tidigare avsnitten framgår det att den dyslektiske eleven är i stort behov av 
stöd i undervisningen och därför kan komma att omgärdas av flera olika yrkesgrupper. 
Dessa grupper har i sin tur specifika kunskaper och åsikter om hur handikappet kan un-
derlättas. Att studera hur skolpersonalens skilda kompetenser används och samverkar, 
sett ur skolbibliotekariens synvinkel, är intressant och viktigt eftersom denna yrkes-
grupp är en del av skolans personal. Personalens samarbete påverkar i slutändan eleven 
och naturligtvis den enskilda skolbibliotekariens arbete. För att bilden av samarbetet 
kring den dyslektiske eleven skall komma till sin rätt måste samarbetet skildras i sin 
helhet. Redovisningen startar med en allmän bild tecknad av respondenterna och deras 
arbetssituation för att sedan gå in i detalj på samarbetet om den specifika användargrup-
pen. Respondenterna skiljer på samarbete som sker generellt med pedagoger och det 
som sker specifikt om den dyslektiska användargruppen. Trots att en åtskillnad görs 
mellan samarbetsformerna ingår den dyslektiske eleven i det samarbete som kan karak-
täriseras som generellt eftersom de är med i klassen.   
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6.5.1 Generellt samarbete 
Samtliga respondenter intar en positiv attityd till idén om att samarbeta med den övriga 
skolpersonalen. De upplever att de i olika grad har ett fungerande samarbete och snarli-
ka bilder målas upp. Några av respondenterna konstaterar att samarbetet är bra men ser 
att det kan utvecklas ytterligare. Emma är den enda av de åtta respondenterna som upp-
ger att samarbetet inte fungerar alls och hon uttrycker en stark önskan om förändring. 
Lärarna och specialpedagogerna är de som skolbibliotekarierna främst samarbetar med. 
Däremot har de inte ett nära samarbete med samtliga lärare på sin skola. Anledningen 
uppges vara att antalet lärare är för stort för att samarbetet tidsmässigt ska kunna 
genomföras. Vidare anses ämneskaraktären vara avgörande om samarbete behövs, efter-
som vissa lärare i större utsträckning än andra är i behov av informationssökningsexper-
tis och tillhandahållandet av litteratur. Respondenterna ser att samarbetet främst ska syf-
ta till att kommunikationen förbättras mellan parterna så en möjlighet till att fördjupning 
av den andres kompetens och åsikter blir möjlig. Bodil önskar att kommunikationen 
förbättras eftersom det leder till ökad förståelse: ”Vi får mycket bättre insyn i hur lärar-
na jobbar och lärarna får insyn i vårt jobb. Det blir en annan helhet”. Skolbibliotekarier-
na ser även samarbetet som en viktig informationskanal till nödvändig information som 
kan underlätta det egna arbetets utförande. Mötet mellan pedagoger och skolbiblioteka-
rier sker i olika mötessammanhang. Skolornas planeringsmöten är en viktig fas i det 
mer långsiktiga samarbetet och sker under olika namn och former: arbetsenheter, arbets-
lag, biblioteksråd, ämneskonferenser med flera. Medverkan vid dessa formella möten 
ger möjlighet till att påverka undervisningen och uppmärksamma hur väl lärarnas teore-
tiska tankar överensstämmer med det praktiska möjliga utförandet i biblioteket.  
 

Cecilia: Jag är med i Globala programmet [i ett arbetslag] och då fungerar det som så att vi 
träffas en gång i vecka och sen så planerar vi ju vad vi ska göra med eleverna, och då är jag 
med från början och då vet jag vad som ska ske så jag kan vara med och säga att det är bätt-
re att vi gör på det där sättet, för om detta finns mer böcker eller annat material. 

 
En följd av samarbetet för Cecilia är att hon ser att de elever som hon samarbetar kring 
vänder sig till henne i större utsträckning. En stor fördel med att ingå i ett arbetslag och 
arbeta tillsammans med lärarna är att bibliotekarien får en större kunskap om elevernas 
slutprodukter. Bodil menar att hon tidigare kunde sakna att se resultatet av informa-
tionssökningsprocessen. Emma anser att samarbete är viktigt för att skolans olika verk-
samheter bör sträva efter att arbeta mot samma mål. Hon ser en fara för eleven om det 
saknas konsensus mellan yrkesgrupperna.  

 
Emma: Ja, så att det liksom inte är två verksamheter under samma tak, utan det är ju, vi 
ska ju jobba tillsammans.  Det handlar ju om att eleverna ska bli godkända i skolan då med 
betyg, det är ju det som är målet. 

 
Ur respondenternas utsagor framgår det att det finns olika slags samarbetskonstellatio-
ner som skolbibliotekarien deltager i. Det framkommer att samarbete inte sker med alla 
pedagoger beror på tidsbrist eller pedagogens ämneskaraktär. Samtliga respondenter 
intar en positiv attityd till idén om att samarbeta med den övriga skolpersonalen. 
 
Kontaktytor 
Majoriteten av respondenterna deltar vid olika slags planeringsmöten och känner sig 
välkomna att deltaga. Emma beskriver dock upplevelsen av frånvaron av mötesplatser 
med pedagogerna och vad det betyder för arbetet. Under rubriken skolbibliotekariens 
kompetens och roll (6.3.1) berättar Emma hur svårt hon har att samtala med lärarna och 
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nå ut med sin information om bibliotekets resurser. Hon ser mötet med lärarna som en 
grundläggande förutsättning för ett gott arbete.  
 

Emma: Jag skulle framförallt vilja att vi hittar fler ställen och mötas på, att vi kanske är 
med mer på konferenser och att lärarna kommer in mer till biblioteket. Jag tror att när man 
pratar så kommer man på: att så där kan vi ju göra, och det där. Jasså, kan du det!? Det är 
ju jättebra om dom kommer på att dom kan få tag på saker här till exempel. Dom gör ju en 
massa saker som jag inte vet och det känns ju som att det vi skulle behöva det är å prata 
och ta reda på liksom vad [den andre vill och kan] för vi går säkert omkring på båda sidor 
med frågeställningar om vad den andre gör och inte gör så. 

 
I motsatts till Emma väntar inte Hampus på att bli inbjuden. Han söker upp personalen 
på mötena om han inte blir inbjuden. Det framgår dock att han inte anser sitt deltagande 
som helt självklart trots att skolbiblioteket är en del av skolkontexten. 

 
Sammanfattningsvis framgår det att respondenterna skiljer mellan formella och infor-
mella mötesplatser och menar att den viktigaste kontaktytan är det informella mötet som 
sker under rasterna. De menar att det vore svårt att kräva saker på formell basis och po-
ängterar att den personliga kontakten med pedagogen är avgörande för om bibliotekari-
en ska lyckas föra ut sina idéer. Anledningen till att de får gensvar i en viss situation 
men inte i en annan kan höra samman med att personalen under rasterna kliver ur sina 
professionella roller och möts som människor. En annan förklaring kan bero på att de 
möten som äger rum på raster sker på neutral mark – alltså en plats där båda parter kän-
ner sig säkra. Ett möte som äger rum i ett klassrum eller i biblioteket kan vara laddat, då 
den ena parten styr denna sfär.  
 
Vem gör vad i samarbetet? 
Ingen sammanhållande bild ges bland respondenterna om bibliotekariens respektive pe-
dagogens uppgifter i samarbetet. Vissa av respondenterna rör sig utanför biblioteks-
rummets gränser. En del av respondenterna medverkar under lärarens lektionstid. Bodil, 
Daniela och Hampus undervisar i klassrum och för boksamtal och håller i informations-
sökning. Besöket i klassrummen handlar till mestadels om att informera eleverna om 
särskilda moment då läraren kliver åt sidan för att lämna utrymme åt skolbibliotekarien. 
Det är mer sällan att skolbibliotekarien parallellt med läraren undervisar tillsammans, än 
dock finns det några exempel på detta. Bodil har ett bokprojekt tillsammans med 
svensklärarna. Projektet kräver informationssökning om bokens författare, läsning och 
muntlig redovisning. Läraren och Bodil verkar sida vid sida i momenten och förfogar 
över egna moment. Förutom då Daniela är i klassrummen och pratar litteratur så samar-
betar hon med dataläraren på datalektionerna. Detta har lett till att Danielas samarbete 
utvidgats till att inkludera andra lärare förutom svensklärarna och på så vis har fler bli-
vit engagerade i bibliotekets verksamhet. Emma rör sig endast i skolbibliotekets lokaler. 
Frida deltar inte i undervisningssituationer utanför skolbiblioteket ännu, men tack vare 
att hon och några lärare var på en studiedag om Carol Kuhlthaus bok Informationssök-
ningsprocessen kommer samarbetet utökas till att innefatta även detta. Ett hinder till ett 
fördjupat samarbete är att vissa av respondenterna själva anser att bibliotekarien inte ska 
gå in för mycket på lärarens område, utan hålla på professionsgränserna. Detta anser 
respondenterna gäller även för lärarna. Lärarna borde avhålla sig från informationssök-
ningar så länge det finns en informationssökningsexpert på skolan. 
 

Intervjuaren: Jo, jag tänker lärare har ju sina specifika [kompetenser] och du har ju dina 
men kan ni blanda dom?  
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Gunnel: Ja, det kan vi men då får det vara ett otroligt nära samarbete alltså, då får man ju 
vara som NN och jag. Hon har bild och svenska i sexorna och på måndagarna har dom bib-
liotekstid i två timmar där. […] Hon är ju jätteduktig på bild och jag har läst om en idé att 
man läser antingen en hel bok eller ett kapitel i taget och så gör eleverna efter det en serie, 
alltså tecknar och skriver i serierutor då om detta. […] Om man samarbetar så finns det 
ingen gräns för vad man kan göra.  

 
Respondenterna ser stora möjligheter med ett fungerande samarbete, då de precis som 
Gunnel känner att bibliotekarien och pedagogen tillsammans kan åstadkomma mycket. 
Vid samarbetets start tar Gunnel till hjälp ett antal frågor som ställs till samarbetspart-
nern. Dessa urskiljer vad hon kan och får göra eftersom skolbibliotekariens arbete ofta 
villkoras av lärarens godkännande. Frågorna hör samman med att visa respekt för den 
andres professionsgränser. Gunnel menar att det därför är viktigt att annalkas läraren 
eller specialpedagogen med försiktighet.  

 
Gunnel: […] Jag har nog varit väldigt försiktig, för man är ju inne och tassar på andras 
specialområde, eller hur? Jag menar jag är inte utbildad pedagog och jag kommer inte bli 
det och jag tänker inte bli det heller. Så att därför måste det ske ett samarbete, ”- Hur myck-
et vill du att jag ska göra? Hur mycket tycker du att det är okej, kanske mer att skolbiblio-
tekarien lägger sig i eller stötta upp med?” Man får gå väldigt försiktigt fram.  
 
Intervjuaren: Du märker att det kan stöta sig annars så eller? 
 
Gunnel: Ja, det har jag nog märkt vi något tillfälle att dom [pedagogerna] kan va rädda. 
Om dom inte plötsligt upptäcker att här är alltså en vuxen person till som kan hjälpa till för 
barnets skull, för elevens skull. Då funkar det jättebra. 

 
Medan Gunnel är noga med att undersöka var gränsen för hennes insatser går med me-
todiska frågor menar Hampus att det på hans arbetsplats är outtalade regler som styr. 
Dessa är inte absoluta.  
 

Intervjuaren: Och du och läraren ni pratar inte så mycket om vem som skall göra vad eller 
hur det ska se ut och så? 
 
Hampus: Nej, mer att det är underförstått men samtidigt så finns det ingenting som säger 
att jag inte skulle kunna gå in och ha läsning tillsammans med eleverna. Det känns inte som 
att hit men inte längre. Utan jag skulle i en sådan situation där det skulle behövas kunna 
göra det också. Det finns inga hinder liksom. Det har bara blivit så att jag har hand om ur-
valet och responsen.  

 
Sammanfattningsvis visar det sig att respondenterna står upp mot lärarna när det gäller 
att hävda sin rätt till sina expertområden. Exempel på detta är litteraturkännedom, 
matchning av rätt bok till rätt elev och informationssökning, hur källkritik ska läras ut 
och hur källor hittas. Däremot framgår det att respondenterna saknar åsikter och enga-
gemang om hur arbetet med den dyslektiske ska utformas. Det visar sig att responden-
terna anser att dyslexi kräver särskilda kunskaper i förmedlingsögonblicket och/eller 
undervisningsmomentet, som respondenterna anser sig sakna. Även om samtliga re-
spondenter har olika grad av kunskap kring dyslexi, så anser de att specialpedagogen 
har en formell kunskap som är mer trovärdig. Något som även framkommer är att re-
spondenterna inte alltid får vetskap om vilka elever det är som har dyslexi, vilket för-
svårar arbetet som riktas mot dessa elever.  
 
Samarbetets syfte 
Samtliga respondenter anser att samarbetet ska syfta till att underlätta, hjälpa och stödja 
eleven.  
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Bodil: Samarbetet ska främja elevernas informationskompetens, det vill säga de ska lära 
sig söka, kritiskt granska och utvärdera information både via böcker, tidnings- och tid-
skriftsartiklar, databaser och Internet. Eftersom mycket av undervisningen bygger på att 
eleverna själva ska söka information är det otroligt viktigt att de lär sig detta. Många ska ju 
också läsa vidare och då är kraven ännu högre och de får inte lika mycket hjälp. Genom 
samarbetet kommer vi som bibliotekarier närmare undervisningen och kan vara med redan 
på planeringsstadiet. Vi kan vara med och påverka och bidra med våra kunskaper och re-
surser och kan gå in när hjälpen behövs, alltså inte endast en timme i åk 1 där allt ska gås 
igenom. Hellre tio minuter då och då [i klassrummet], där informationen ges när behovet 
finns hos eleverna. Lärarna har inte alls den kunskap som vi bibliotekarier har när det gäll-
er informationssökning. Många lärare tror att eleverna kan detta eftersom de jämt sitter vid 
datorer, vilket inte alls stämmer. De lärare jag samarbetar med är positivt inställda och vi 
är överens om syftet.  

 
Åsikter som framkommer kring samarbetets syfte är att skolbibliotekarien ska verka för 
att hjälpa elev och lärare i tillhandahållandet litteratur och material och informations-
sökningskonsultation. Det råder enighet om samarbetes syfte vid arbetsplatserna delger 
respondenterna med reservation för Emma. När respondenterna talar om samarbetets 
syfte så inkluderas många gånger samarbetet kring den dyslektiske eleven i responden-
ternas utsagor.  

6.5.2 Samarbete kring den dyslektiske eleven 
En annan informell och ofta förekommande mötesform är det uppsökande oplanerade 
mötet mellan pedagoger och bibliotekarier. Vid dessa tillfällen söker oftast specialpeda-
gogen eller lärare upp bibliotekarien för att föra en dialog om enskilda elever med sär-
skilda behov. Samtalet handlar ofta om att läraren eller specialpedagogen vill ha en spe-
cifik text i särskilt format. Specialpedagogen/läraren ställer även frågor som rör ämnes-
kategorier och material inom ett område. Det finns en risk att elevens åsikter utestängs 
om inte eleven deltar vid kommunikationen mellan skolbibliotekarie och lära-
re/specialpedagog. Detta kan jämföras med respondenternas tidigare berättelse då de 
påtalade vikten av att eleverna läser böcker de känner sig tilltalade av och inte endast 
läser för läsandets skull. Följande citat handlar om hur elever reagerar vid läsandet av 
klassuppsättningar och illustrerar hur viktig den personliga matchningen mot böckerna 
är.  

 
Hampus: Jag upplever att det finns en skillnad mellan mig och läraren. Jag opponerar mig 
jätteofta mot det jag kallar det formella eller formalitetstänkandet vad gäller läsning: att 
man inte tänker kvalitet utan att man tänker kvantitet. Lärarens uppgift är, och nu hårddrar 
jag det: är att se till att eleverna har en bok i handen sen kollar de inte på hur eleverna läser 
boken. Jag kan känna många gånger att oj, men det här var inte bra, det är inte rätt bok till 
den här eleven som du har satt i handen på dom. Jag kollar dom jag kan så att säga och för-
söker få en uppfattning om varje elevs kunskap och nivå så gott jag kan. Ibland ser jag att 
det blir fel, just för att man tänker formellt att man inte tar sig tid att tänka kvalitet i bokur-
valet och i samtalet med eleven. Det har jag sagt till lärarna också och rektorn att vissa 
grupper kommer endast klassvis för att byta bok så upptäcker jag senare att de ligger i mitt 
bokinkast ett par timmar senare. Det är ingen läsning men skolledningen säger bara i det 
här läget: - Ja vi vet.  

 
Med tanke på detta är det konstigt att de elever som hindras tekniskt i sin läsning inte 
alltid ingår i samtalen mellan skolbibliotekarien och pedagogen. Ett skäl som tidigare 
angivits är att pedagogen vet bättre än eleven själv. 

 
Gunnel: Det bästa för [den dyslektiske] eleven är samarbetet mellan pedagogen och skol-
bibliotekarien. Alltså spec-läraren eller den andra läraren kan informera mig så att jag 
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knappt behöver träffa eleven, höll jag på att säga. Det är A och O, för att eleverna själva är 
inte den bästa källan alltid. 

 
Daniela menar att samarbetet ska syfta till att skräddarsy insatserna efter varje individs 
förutsättningar och beskriver hur arbetsuppgifterna ska fördelas mellan personalen. 
 

Daniela: Syftet är förstås att vi tillsammans hittar de texter som fungerar för den specifika 
eleven: nivån, intressen med mera. Läraren med sin kännedom om eleven och bibliotekari-
en med sin kunskap om litteratur, tidskrifter, utgivning, listor, andra media och hjälpmedel. 

 
Eftersom Emma inte vet vilka elever som hindras av handikappet dyslexi eller grava 
läs- och skrivsvårigheter är det svårt för henne att tillgodose elevens informationsbehov. 
Emma är till stor del utelämnad till lärarens uppfattning av elevens behov. I detta fall är 
lärarens uppgift att informera skolbibliotekarien och skolbibliotekariens uppgift blir att 
dels tolka lärarens ord och sedan tillhandahålla böckerna. 
 

Emma: Jag vet oftast inte vilka de är [som har dyslexi] och söker inte upp dem. De kom-
mer till mig när de kommer till biblioteket med sina klasser. Den bästa kontakten som finns 
just nu är väl egentligen genom läraren när jag tipsar läraren om bra lättlästa böcker eller 
när lärare kommer och berättar vilka behov som finns. 

 
Skolpersonalens samarbete som rör den dyslektiske eleven karaktäriseras av att skolbib-
liotekarien informeras, av antingen lärare eller specialpedagog, under informella former. 
Informationen behandlar de dyslektiska elevernas behov alternativt att eleven själv 
kommer med budskapet. Anna menar dock att det är viktigt att skolbibliotekarien mark-
nadsför sig och sina resurser:  
 

Intervjuaren: Jag vill fråga lite mera kring ert samarbete mellan dig och övrig pedagogisk 
personal. 
 
Anna: Det beror ju på hur man som bibliotekarie, eller hur man är som person, att man vå-
gar gå på. Man måste ju marknadsföra sig och då får man ju liksom tala om speciellt för 
speciallärarna att nu finns det här materialet till dom här böckerna som det finns läsförståel-
sefrågor så att eleverna inte bara läser rätt av och inte förstår någonting. Utan att det finns 
även annat, ja det finns läsförståelsefrågor till dom här böckerna, och visa på vad som finns. 
 

Samarbetet mellan skolbibliotekarien och pedagogerna om de dyslektiska eleverna skif-
tar i omfattning och karaktär. Till skillnad från det tidigare generellt beskrivna samarbe-
tet saknas formella möten där pedagogerna och skolbibliotekarien diskuterar insatser 
och arbetsfördelning. Samarbetet sker snarare vid spontana möten då ett behov upp-
stått11. Samtalet kan inledas med att samarbetet ska fylla ett behov men kan utmynna i 
annan aktivitet.  

 
Gunnel: Det är i samarbetet med eleverna kan man säga, som det uppstår: när man resone-
rar eller diskuterar kring en elev. Eller då specialläraren kommer och frågar om man har 
någon litteratur. Så kanske dom beklagar att dom inte hinner, och så erbjuder man sig helt 
enkelt att man tar någon elev [med grava läs- och skrivsvårigheter] som man förstår är i 
stort behov av hjälp. Men det finns inga formella kanaler. Och det är ju absolut inte alla 
skolbibliotekarier som gör detta [erbjuder sig att hjälpa till]. Det är väldigt individuellt. 
 
Intervjuaren: Så du känner att det mer är du som tar första steget så?  
 
Gunnel: Ja, det tror jag definitivt. 

                                                 
11 Det kan dock vara så att formella möten sker mellan lärare och specialpedagog, men det är inget som 
respondenterna delgivit. 
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Intervjuaren: Och så talar du om vad du kan erbjuda? 
Gunnel: Ja, jag tror att dom är väldigt försiktiga också. Som jag sa, jag är inne och tassar 
lite på deras område. Både om dom vill eller inte vill så vet dom ju inte vad jag varken kan 
eller har tid att erbjuda mig. 

 
Avsaknaden av dialog i formella sammanhang kan vara negativt för skolbibliotekarierna 
då respondenterna kan känna en osäkerhet inför ansvarsfördelningen av uppgifterna 
kring den dyslektiske eleven då rutiner och forum saknas att påtala detta. Bodil upplever 
att eleverna i värsta fall kan komma att bli utan hjälp.12  

 
Bodil: Ibland har det känts som att ansvaret är oklart [med de dyslektiska eleverna]. Det 
var en tjej till exempel, hon behövde väldigt mycket och sen så föll det mellan stolarna på 
något sätt, så att det blev ingenting. Jag trodde att läraren skulle höra av sig i sin tur, och de 
trodde att vi… 

 
Ett ytterligare exempel på svårigheter för bibliotekarien att veta hur den ska gå tillväga, 
vilket grundas på den oklara ansvarsfördelningen rörande den dyslektiske eleven, berät-
tar Emma om:  
 

Emma: […] en sån sak som läromedel inlästa på CD det är en typiskt sån sak som man 
undrar, vem ska fixa detta egentligen? För läromedel, om jag har förstått det rätt, så ligger 
det på skolan och inte på oss. Vi har ju inte, vissa skolbibliotek har ju hand om läromedel 
och lånar ut och så, men det gör inte vi utan vi har bara hand om övrig litteratur. 

 
Det går att utläsa från respondenternas utsagor att syfte samarbetet om de dyslektiska 
eleverna är att den pedagogiska personalens kompetenser ska vävas samman till att bil-
da en helhet i elevens utbildning. Arbetar professionerna tillsammans finns det en möj-
lighet till att avhjälpa felaktiga förutfattade meningar. Risken för att läs- och skrivsvaga 
elever inte får den hjälp de behöver minskar om personalen för ett samtal om uppdel-
ningen av arbetsuppgifterna och intentionerna bakom dessa.  
 
Önskan om förändring för det generella och specifika samarbetet 
Om respondenterna fick lov att välja hur samarbetet skulle kunna förbättras ser de helst 
att lärarna delgav dem sina planeringar. En återkommande brist som flertalet responden-
ter anger är lärarnas brist på framförhållning när det gäller att meddela vad de kommer 
att ta sig för som rör biblioteket och dess resurser. Detta gäller framför allt för framta-
gandet av specifik format av litteratur till den dyslektiske eleven, då lärarna vill att klas-
serna läser en och samma bok.  
 

Intervjuaren: Skulle du vilja att samarbetet blev bättre? Hur skulle du vilja att det blev 
det? 
 
Cecilia: Jag skulle önska att dom hade lite bättre framförhållning, att vi på nåt sätt fick reda 
på att nu tänker vi [lärare med klass] jobba i bibblan, och vi jobbar med det och det områ-
det. Att man hade ett kalendarium. […] Det vore jättebra och veta, för då skulle man ju 
kunna förbereda sig, kanske se: ”Har vi nånting på det här området? Behöver vi köpa nåt 
nytt?” Och dessutom är det ju så att vet man att dom återkommer år efter år, så bevakar 
man ju det [ämnesområdet] hela tiden. 

 

                                                 
12 Till hösten kommer dock detta problem att åtgärdas genom att specialpedagogerna kommer att deltaga 
vid de ”överlämnandekonferenser” som sker mellan nian och gymnasiet. På det viset kan föra vidare till 
alla inblandade parter vilka insatser som kommer att behövas i tid.    
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Emmas utsaga tar detta resonemang till en annan nivå. Emma beskriver hur avsaknaden 
av samarbete kan leda till problem både för henne och för eleven. Eleverna förstår inte 
alltid lärarens instruktioner och när dom då söker hjälp och information blir det ofta fel. 
Och eftersom samarbetet saknas, och läraren inte följer med till biblioteket, vet heller 
inte skolbibliotekarien vad eleven ska göra. Hon har då svårigheter att ge specifik hjälp 
och matcha skolbibliotekets material mot uppgiften. 

 
Emma: […] det gäller för övrigt för väldigt många och det har ingenting med läs- och 
skrivsvårigheter att göra, utan att dom faktiskt inte förstår de instruktioner som dom fått av 
sin lärare som finns nerskrivna. För de [eleverna] kan fråga: Vad är det vi ska göra egentli-
gen? 
 
Intervjuaren: Hur ställer du dig till det liksom att du tar över lärarrollen?  
 
Emma: Vi är väl lite frustrerade båda två, av att vi tycker ju att när eleverna kommer från 
läraren med en uppgift så ska dom veta vad dom ska göra, dom ska inte behöva vara riktigt 
så förvirrade som dom är. Jag tror faktiskt som lärare att man kan presentera uppgifterna på 
ett annat sätt så att dom [eleverna] förstår. Några tjejer som kom och skulle leta fakta om 
”rockokocko” till exempel. Dom menade då egentligen rokoko. Men det är ju att dom upp-
fattat ordet fel, det är väl en sak men dom visste liksom inte var dom skulle få reda på, va 
dom skulle ha det till. 
 
Intervjuaren: Ja, för det är ju svårt att ta fram fakta om nåt när man inte vet vilken katego-
ri det är. 
 
Emma: Nej, precis. För då får ju vi ta fram väldigt allmän information och dom vet ju ändå 
inte vad dom ska göra med det. Och det är klart där är det ju svårt att hjälp dom också, för 
vi har inte heller pratat med läraren. […] Men sen tycker jag att alltså själva saken att dom 
frågar om hjälp över skoluppgifter och så det kan väl vara helt okej, för som sagt vi är ju 
ändå vuxna i skolan. 

 
Konsekvensen av den undermåliga dialogen som finns mellan Emma och lärarna är ne-
gativ för alla elever, men kanske framför allt för de elever som lider av läs- och skriv-
handikapp. Något som Frida och Hampus tar upp är att det ibland kan vara enklare att 
förändra lärarnas synsätt om skolbibliotekarie lyckas få någon inifrån pedagogernas pro-
fession att framföra budskapet till lärarkåren. Frida nämner följande om detta ämne: 

 
Frida: […] Nu senast var jag och fyra lärare på studiedag om den här informationssök-
ningsprocessboken av Khulthau den [NN datum] så det jobbet kommer att komma här. […] 
Och då fick mina lärarkolleger höra detta av andra lärare vilket jag tror är jättebra. Det var 
jätteintressant men ska jag vara ärlig så var det nog mer intressant för lärarna att höra för 
jag vet ju redan det här.  

 
Ur respondentens svar kan det uttydas att professionerna har en inbördes hierarki som 
hon tar hänsyn till när hon pratar. Det framkommer tydligt att Frida är medveten om att 
hennes ord inte väger så tungt, utan att förändringen sker från insidan inom lärarprofes-
sionen.  
 
Sammanfattningsvis framgår det att respondenterna vill att det generella samarbetet ska 
utvecklas och att de även vill att samarbetet kring den dyslektiske eleven skall öka, men 
inte i samma utsträckning. Framförallt framhålls en önskan om fler mötesplatser mellan 
skolbibliotekarie och pedagog, då många av respondenterna upplever en svårighet i att 
komma till tals i vissa sammanhang. Stora delar av det generella samarbetet omfattar 
även de dyslektiska eleverna. Rollen som förmedlare kvarstår och i vissa fall fördjupas 
ytterligare i samarbetet med pedagogen kring den dyslektiske eleven. Respondenterna 
upplever att det är svårare att utföra sitt arbete med bokmatchning eftersom utbudet av 
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litteratur i speciella format har varit dåligt. Respondenterna ser dock en positiv utveck-
ling av utbudet. Ett annat resultat är att bibliotekarierna ger avkall på den undervisande 
rollen i samarbetet vad gäller området informationssökning och överlåter det till speci-
alpedagogen i många fall. Ur empirin går det inte att utläsa om respondenterna systema-
tiskt har utvecklat ett bättre system för undervisandet i informationssökning och källkri-
tik för den dyslektiske eleven. 

6.5.3 Signaler och styrdokument från skolledning gällande den dyslek-
tiske eleven 

I samtliga fall saknas formella dokument utformade av skolledningen för att vägleda 
respondenterna i arbetet med marginaliserade användargruppen och vid samarbetet mel-
lan personalgrupperna. En del av skolbibliotekarierna har dock små biblioteksplaner 
utformade av dem själva. Frånvaron av dokument kan vara en nackdel för både skolbib-
liotekarien och eleven då det inte finns några fasta riktlinjer att gå efter. Endast två av 
respondenterna kommenterar frånvaron av riktlinjer och dessa två har vitt skilda inställ-
ningar. Daniela ser det som en lättnad att ingen ”ovanifrån” bestämmer medan Hampus 
ser det som en försvårande omständighet och skulle önska klara direktiv som kan stötta 
verksamheten kring denna användargrupp. Även om det saknas formella direktiv så 
känner respondenterna att det finns outtalade och informella krav från skolledningen. 
Cecilias citat skildrar den bild som framträder ur respondenternas berättelser:  

 
Cecilia: Det är klart att dom tycker att vi ska samarbeta, det tar jag för givet... men inte att 
dom kommer och säger nånting eller så [med skratt i rösten]. 

 
Trots att det saknas formella riktlinjer tycker några av respondenterna att de får stort 
gensvar från skolledningen för att utforma verksamheterna samt att resurserna är stora. 
Gunnel känner sig fri och är mycket nöjd med de ekonomiska resurserna. Det framgår 
att skolledningen upplevs ha stor makt för hur skolverksamheten utformas och att de 
villkorar tillvaron med sitt valda fokus. För Hampus är frågan om skolledningen väldigt 
aktuell då de har skett en del rektorsbyten inom ett tvåårsintervall. Hampus som strax 
ska få både en ny ställföreträdande rektor och områdesrektor är spänd på den nya led-
ningen och poängterar att skolledningen i slutändan inverkar på skolans resultat.  

 
Hampus: Min före detta chef var jätteinne på dyslexi för hon hade själv ett dyslektiskt 
barn. Hon var väldigt mån om att vi blev uppmärksammade på de hjälpmedel som finns att 
få. För henne var det väldigt, väldigt viktigt att vi hade de hjälpmedel att tillgå och att vi ta-
lade om dem ut mot skolan. Den nya chefen har inte alls det som sitt fokus så det har blivit 
lite undanskymt igen. Man kan säga att fokuset blir efter ledningen. Man känner av led-
ningen: - Jaha, det är det vi ska göra. 

 
Att skolledningen är insatt i problematiken kring dessa elever ser Anna:  

 
Anna: Dom [skolledningen] är ju väldigt medvetna om, tycker jag, att de här eleverna ska 
få rätt till det som de har rätt till med tanke på att de har handikappet. 

 
En ointresserad skolledning är inte mycket bättre och Emma upplever att hon inte når 
fram med sin information till dem. De talar förbi varandra och hon upplever att de inte 
lyssnar. 
 

Intervjuaren: Ja... det finns ingenting dom säger om samverkan mellan...? 
 
Emma: Nej, det tycker jag inte. Det som är viktigt för dom är att vi ska hålla öppet så 
mycket som möjligt på biblioteket. Dom har sagt också att det ska vara öppet för elever att 
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komma och läsa läxorna efter att skolan är slut om man säger, för de är en halvtimme innan 
deras bussar går. Men det är faktiskt så att vi alltid har haft öppet en halvtimme efter att 
eleverna har slutat, och då känns det också så att kommunikationen inte fungerar när det är 
något som vi egentligen redan har erbjudit.  

 
Sammanfattningsvis framkommer det att det inte finns några formella dokument som 
rör varken det generella samarbetet eller samarbetet kring den dyslektiske eleven. Ur 
respondenternas utsagor visar det att det är av betydelse hur skolledningen ser på sam-
arbete och hur de dirigerar arbetsuppgifterna för hur samarbetet ser ut i praktiken. Spe-
ciellt gäller detta för samarbetet kring den dyslektiske eleven. Respondenterna uttrycker 
att det ligger underförstått att skolledningen vill att samarbetet ska ske. Intervjuerna har 
i detta kapitel presenterats och tematiserats och resonemangen har i sin tur belysts med 
en mängd citat. I följande kapitel analyseras intervjuerna på en mer tolkande, teoretisk 
nivå. 
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7  Teoretisk analys och tolkning  
Detta kapitel är teorinära till skillnad från det föregående kapitlet då det empiriska mate-
rialet analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna vilka presenterats i kapitel fem. 
Då respondenterna framträdde som enskilda individer i det tidigare kapitlet antar de 
skepnaden av en enhet i kapitlets första avsnitt 7.1. I avsnittet är intentionen att under-
söka respondenterna utifrån deras yrkestillhörighet och yrkets relation till andra profes-
sioner. Därför analyseras respondenternas berättelser kollektivt i egenskap av medlem-
mar av bibliotekarieprofessionen och framträder således inte individuellt. I avsnitt 7.2 
framträder respondenterna både som enskilda individer och medlemmar av en yrkes-
grupp då respondenternas namn placeras in i samarbetsmodellen. Under ett och samma 
ögonblick kan vi dels se hur samarbetet för respektive respondent karaktäriseras och 
dels se mönster som framträder för respondentgruppen i sin helhet. Detta kapitel faller 
tillbaka på den deskriptiva analysen i det föregående kapitlet och ska ses som en fort-
sättning av denna. Textframställningen är därför inte centrerad till respektive respon-
dents utsaga utan belyses av referenser till det teoretiska materialet. Kapitlet saknar sid-
hänvisningar då referenserna redan givits i teorikapitlet (se kapitel 5) till de begrepp 
som används. 

7.1 Professionsteori 
Jurisdiktionsgränser  
Ett framträdande mönster är att skolbibliotekarierna är noga med att dra en jurisdik-
tionsgräns (jurisdictional boundaries) som inringar deras kompetens och roll i skolverk-
samheten. Ett mönster som framträder ur intervjuerna är att det råder en samstämmig 
syn bland respondenterna om att skolbibliotekariens kompetens inringas till litteratur-
kännedom (läsfrämjande åtgärder) och informationssökning i arbetet med samtliga ele-
ver. Synen på rollen som pedagogisk är även den enhetlig. Trots att respondenterna 
samlar sig kring åsikten om att skolbibliotekariens kompetens koncentreras till att till-
handahålla material och hjälpmedel i arbetet med den dyslektiske eleven är bilden av 
skolbibliotekariens roll i användargruppens skolgång oklar för respondenterna. Detta 
framkommer av de varierande åsikter om vilka arbetsuppgifter som ska utföras för 
elevgruppen. Vissa av respondenterna menar att de ska verka mer aktivt i dessa elevers 
skolgång och ser sig som ett ytterligare pedagogiskt stöd. Dessa respondenter vilka läser 
högt med de läs- och skrivhandikappade eleverna medan andra endast arbetar med ele-
vernas ombud: läraren eller specialpedagogen. Precis som Abbott (1988) påpekar kan 
de skiftande uppfattningarna vara ett uttryck för att professioner inte är homogena, utan 
består av medlemmar med olika status, värderingar och intressen. Varje individ har sin 
egen bild av hur deras arbete ska utföras och vilka uppgifter som hamnar under deras 
jurisdiktion.  
 
Jurisdiktionsgränser och akademisk kunskap 
Ett annat framträdande mönster är att respondenterna inringar bibliotekarieprofessio-
nens kompetens och roll i skolverksamheten med utgångspunkt ur vad den inte bör vara. 
Detta blir särskilt tydligt i arbetet med den dyslektiske användargruppen. I detta fall ut-
går respondenterna från vad de inte kan och avgränsar sig från de arbetsuppgifter de vid 
andra tillfällen hävdar sin jurisdiktion över, till exempel informationssökning. Respon-
denterna betonar att de saknar formell kunskap om dyslexi och läs- och skrivhandikapp 
i utbildningen och att detta gör dem mindre lämpliga att arbeta med dyslektiska elever. 
Abbott använder begreppet akademisk kunskap (academical knowledge) för att förklara 
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hur kunskapssystemen inverkar på jurisdiktionen över arbetsuppgifter. Abbott menar att 
det akademiska kunskapssystemet är viktigt för professionens anspråk och kan mer eller 
mindre uppfattas som starkt och prestigefyllt. Kunskapssystemets styrka blir en avgö-
rande faktor i mötet med andra professioner vid en arbetsplats. I denna studie anser re-
spondenterna att den formella kunskapen är ytterst viktig för att få arbeta med de dys-
lektiska eleverna vilket leder till att respondenterna anser att specialpedagogen är bäst 
lämpad för att arbeta med eleverna oavsett arbetsuppgiftens karaktär. Avsaknaden av 
formell kunskap om dyslexi i bibliotekarieutbildningen kan göra att skolbibliotekarierna 
känner en tveksamhet till att gripa in. Respondenterna ser det som ett tillkortakomman-
de som skapar en uttalad rädsla för att förvärra situationerna för de dyslektiska eleverna. 
Det är viktigt att poängtera att respondenterna inte saknar kunskaper om ämnet dyslexi 
men dessa kunskaper har införskaffats under arbetslivet. Som motpol till detta står spe-
cialpedagogen som enligt respondenternas utsagor har kunskapen om dyslexi, i sitt for-
mella akademiska system. Respondenterna intar en accepterande hållning mot special-
pedagogens anspråk trots att de saknar en tydlig bild av specialpedagogikens innehåll. 
Detta förhållande råder inte i samspelet med lärarna utan respondenterna hävdar sin 
kompetens i långt större utsträckning och därmed deras jurisdiktion. En annan möjlig 
förklaring till respondenternas brist på engagemang i sammanhanget kring de dyslektis-
ka eleverna, är det som Abbott skriver om arbetsplatsers organisatoriska lösningar för 
arbetsfördelningen. Abbott menar att beroende på arbetsplatsens organisatoriska lös-
ningar kan yrkesgrupper frångå arbetsfördelningen förespråkad av den egna fackkåren. 
Detta kan innebära att skolbibliotekarien inte går in och hävdar sina kunskaper i till ex-
empel informationssökning med dyslektiska elever för att ordningen vid arbetsplatsen 
inte medger det. Även om skolbibliotekarierna upplever att de nuförtiden betraktas som 
pedagogisk personal framkommer det tydligt att respondenterna upplever lärarnas 
okunnighet om skolbibliotekariens kunskaper som ett hinder då lärarna inte alltid vet 
vad skolbibliotekarien gör och kan göra. Abbott skriver om en professions akademiska 
kunskap och menar att beroende på hur välkänd epistemologin är kan det avspegla sig i 
det praktiska arbetet. Att respondenterna avstår från att hävda sin kompetens i vissa si-
tuationer kan betraktas som professionslöst.  
 
Professionslösheten kan också bero på den konflikt de beskriver äger rum med lärarna. 
Konflikten är inte särskilt koncentrerad till arbetet med de dyslektiska eleverna men den 
genomsyrar överhuvudtaget bibliotekariens samarbete med pedagogerna. Många av re-
spondenterna uttrycker att de måste vara försiktiga med att göra anspråk på de uppgifter 
som rör sig i gränslandet mellan de båda professionerna. En rädsla för att överskrida 
gränsen finns klart uttryckt. Som konsekvens av detta antar respondenterna särskilda 
strategier för att uppnå sina anspråk. Med anspråk menar vi att skolbibliotekarierna 
hävdar sin jurisdiktion, sin rätt till olika arbetsuppgifter. En av dessa är att de obemärkt 
försöker förhandla fram en överenskommelse vid informella möten och på så vis närma 
sig pedagogen. Det råder en tydlig maktstruktur mellan professionerna som responden-
terna är medvetna om. Att inte hävda sina anspråk formellt kan tolkas som att skolbibli-
otekarierna har en bättre chans att få igenom sina anspråk på informell mark utan alltför 
stort motstånd. Detta kan ha sin grund i att skolbibliotekarien ofta arbetar ensamma eller 
tillsammans med endast en ytterligare bibliotekarie. Respondenterna befinner sig i mi-
noritet i förhållande till mängden pedagoger som finns på skolorna. Abbott pratar om att 
majoriteten av en profession, eller professioner som har besläktade ämnesområden, ofta 
har lättare att hävda sin jurisdiktion. Detta kan förklara varför respondenterna tillskriver 
specialpedagogerna hög status i skolkontexten trots att antalet specialpedagoger är lågt. 
Skolbibliotekarierna som också är få till antalet har inte samma status som specialpeda-
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gogerna, och detta kan tolkas med hjälp av Abbott som menar att besläktade kunskaps-
system förstärker varandra. Specialpedagogiken som tillhör lärarnas ämneskultur utgör 
en kontrast till bibliotekariernas. Det framkommer att det finns olika kulturer inom 
skolkontexten och att det därför kan uppstå missförstånd. Kontentan är att specialpeda-
gogerna är lärare i grunden och kan komma till tals på ett annat vis då de delar lärarnas 
fackspråk. 
 
Vid vissa tillfällen upplever respondenterna det nödvändigt att avsäga sig erbjudna upp-
gifter, då de anser att de inte ska utföra dessa. Ett exempel på detta är medverkan vid 
betygssättning. Respondenterna menar att det är positivt att de inte innehar den bedö-
mande rollen, speciellt i kontakt med läs- och skrivhandikappade elever. De menar att 
eleverna känner sig mer fria i biblioteksmiljön då bibliotekarien inte är med och be-
tygsätter deras prestationer. Ovan beskrevs avståndstagandet som professionslöst av re-
spondenterna men handlandet kan också betraktas som motsatsen: ett upprätthållande av 
professionsgränsen. Att ta avstånd från vissa arbetsuppgifter måste därför förstås mot de 
bakomliggande faktorerna. Abbott menar vidare att arbetsuppgifter härleds till en yr-
keskårs jurisdiktion som stammar ur skilda ämneskulturer. Detta blir tydligt när skolbib-
liotekarierna uppger att de bör arbeta med urval av medier och responsen på dessa, men 
inte med den tekniska läsakten som majoriteten anser hör till lärarens kompetensområ-
de. En följd av skolbibliotekariernas syn på gränserna mellan de olika kompetenserna 
kan vara en anledning till att skolbibliotekarierna inte är mer drivande i arbetet med de 
dyslektiska eleverna.  
 
Jurisdiktionsanspråk, stängning och underordnad kontroll 
Ovanstående stycke visar på en professionslöshet från respondenternas sida i samman-
hanget kring de dyslektiska eleverna gentemot specialpedagogerna. Dock är skolbiblio-
tekarierna i andra sammanhang noga med att hävda sin jurisdiktion (jurisdictional cla-
ims). Informationssökning och litteraturkännedom är de två expertområden som skol-
bibliotekarierna framhåller starkast. Respondenterna utövar till synes (Webers begrepp) 
stängning (closure) mot lärarna vad gäller rätten till att hålla i informationssökningsun-
dervisningen. Skolbibliotekarierna menar att lärarna inte har rätt kunskaper om hur ele-
verna bäst instrueras och att lärarna har felaktiga föreställningar om elevens förmåga till 
informationssökning. Denna åsikt ger de inte uttryck för i samarbetet med specialpeda-
gogerna. I samtalet om specialpedagogerna ger respondenterna intrycket av att inte ha 
funderat över specialpedagogens kunskaper inom informationssökning. Okunskapen 
uppfattas inte som ett problem. Ett annat expertområde som de stänger ute lärare från är 
matchningen av litteratur mot elevens intresse och behov. Stängningsstrategier vid dessa 
två expertområden utövar skolbibliotekarierna ofta då de menar att lärarnas metod inte 
är lyckad för elever i undervisningen. Skolbibliotekarierna menar att matchning av rätt 
litteratur till rätt elev har en avgörande inverkan på elevens läsutveckling och läslust. 
Lärarnas strategi: att få eleverna till att läsa endast för läsningens skull och vilken bok 
som helst är, anser skolbibliotekarierna vara direkt dålig och kan medföra att läslusten 
istället minskar. Därför framstår det som underligt att respondenterna inte hävdar sin 
kompetens på liknade vis i alla situationer med specialpedagogen. Ovannämnda argu-
ment som respondenterna använder mot lärarna borde rimligen gälla även för specialpe-
dagogerna, då elevens behov inte drastiskt förändras bara för att de har dyslexi, utan 
snarare ökar kring läsning. Vissa av respondenterna uppger till exempel att specialpeda-
gogerna köper in och arbetar med eget material. Den personliga servicen till dyslektiska 
elever borde vara viktigare än för andra elever eftersom elevernas läshandikapp gör det 
svårare för dem att orientera sig i biblioteket och välja litteratur som passar deras behov. 
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Dessutom menar respondenterna att det är viktigt att motivera eleverna till läsning då de 
upplever att läshandikappet tenderar sänka lusten till läsning. 
 
Ur respondenternas utsagor går att utläsa att lärarna ibland utövar stängning gentemot 
skolbibliotekarierna vid vissa arbetsuppgifter. Vi kan se att respondenterna råkar ut för 
mildare former av stängning vilket Abbott kallar underordnad kontroll (subordinated 
control). Ur det empiriska materialet framgår det att respondenterna ofta måste tjata på 
pedagogerna att använda vissa material och att det inte alltid är så att respondenternas 
förslag till lösningar tillämpas. Respondenterna upplever att de bland annat får argu-
mentera för nya tekniska hjälpmedel som ska komma till användning för den dyslektis-
ke eleven och hävda hur elever bäst motiveras till läsning. Ett led i den underordnade 
positionen är att skolbibliotekariens arbete med de dyslektiska eleverna ofta sker efter 
lärarens eller specialpedagogens medgivande. Ibland är det till och med så att skolbibli-
otekarien inte träffar eleven utan att specialpedagogen kommer som ombud med sär-
skilda önskemål. Förutom att inte lyssna till skolbibliotekariernas önskemål yttrar sig 
lärarnas stängning även på så vis att skolbibliotekarierna ofta saknar nödvändig infor-
mation för att utföra sina arbetsuppgifter.  
 
Ett uttryck för att skolbibliotekarierna är underordnade i den pedagogiska maktstruktu-
ren kan vara att samarbetet med lärarna och specialpedagogerna kring den dyslektiske 
eleven endast sker i informella sammanhang utan formella rutiner. Som tidigare nämnt 
blir skolbibliotekarien uppsökt av den enskilda pedagogen då denne känner ett behov av 
hjälp. Under mötets gång får skolbibliotekarien möjligheten att erbjuda sina tjänster el-
ler komma med förslag på insatser. Respondenterna ger intrycket av att inte ifrågasätta 
specialpedagogernas kunskapsområde och detta får sin förklaring av Abbott som menar 
att vissa epistemologier har hög och ohotad status på samhällets arena och att detta får 
som konsekvens att kunskapsområdet får en hög status även på arbetsplatsens arena. 
Diskussionen om detta utvecklas i kapitel 8 (Diskussion). 

7.2 Limbergs och Folkessons samarbetskategorier 
Samarbetsmodellen bygger på Limbergs och Folkessons (2006) samarbetskategorier 
och används för att tolka karaktären av samarbetet mellan skolbibliotekarierna och pe-
dagogerna både på ett övergripande plan och i det detaljerade samarbetet med den dys-
lektiske eleven. Det ska påpekas att Limberg och Folkesson varken visualiserat model-
len eller inplacerat respondenterna i kategorierna. Eftersom denna uppsats inte enbart 
inriktar sig på att undersöka samarbetet mellan bibliotekarie och pedagog har respon-
denternas uppfattningar om de fyra aspekterna: samarbetets innehåll, samarbetets orga-
nisation och form, samarbetets syfte och synen på den ”andre”, vägts samman för att 
därefter placera respondenterna i den mest framträdande kategorin. Denna sammanväg-
ning av de olika uppfattningarna är ett resultat av att respondenterna är oklara över sin 
roll och samarbetets funktioner. De uttryckte sig abstrakt och hade mycket svårt att 
konkretisera sina berättelser. Eftersom samarbetskategorierna är resultatet av ett feno-
menografiskt variationsperspektiv kan respondenterna skifta kategoritillhörighet bero-
ende på undersökt aspekt. Exempelvis kan en och samma respondent tillhöra kategori A 
vad gäller synen på samarbetets syfte och kategori B när det gäller synen på samarbetets 
innehåll. Eftersom denna uppsats inte enbart inriktas mot att undersöka samarbetet mel-
lan professioner har respondenternas uppfattningar om de fyra aspekterna: samarbetets 
innehåll, samarbetets organisation och form, samarbetets syfte och synen på den ”and-
re”, vägts samman för att därefter placera respondenterna i den mest framträdande kate-
gorin. Detta betyder att respondenternas kan placeras i en kategori och samtidigt bära 
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drag av en annan kategori. Om respondenterna bär drag av två kategorier i särskilt hög 
utsträckning kan de placeras på skiljelinjen mellan två kategorier. Inplaceringen av re-
spondenterna i kategorier görs i första hand för att karaktärisera de enskilda responden-
ternas uppfattningar och beskrivningar av samarbetet, för att på så vis kunna urskilja ett 
eventuellt mönster sammantaget för respondentgruppen. Denna sammanvägning av 
uppfattningarna är dessutom resultatet av att respondenterna är oklara över sin roll och 
samarbetets funktioner. De uttryckte sig abstrakt och hade mycket svårt att konkretisera 
sina påståenden. Begreppet generellt samarbete avser det arbete som sker mellan pro-
fessionerna och som omgärdar alla elever och inte endast en specifik elevgrupp.  
 
Två parallellt löpande processer karaktäriserar samarbetet för många av respondenterna 
i det generella samarbetet. Samarbetet som benämns som gränsbevarande särarbete och 
gränsöverskridande samspel (kategori A och B) sker samtidigt för många av responden-
terna. Detta kan förklaras med att det finns en brist på överensstämmelse mellan re-
spondenternas åsikter och det praktiska arbetet som vi kan utläsa ur utsagorna. Samti-
digt som respondenterna anser det viktigt att arbeta tillsammans med skolans pedago-
ger, i syfte att sammanlänka de olika kompetenserna (ett särdrag för kategori B), fram-
kommer det att majoriteten av respondenterna är noga med att värna om sina arbetsupp-
gifter och om sin roll. Det sistnämnda är ett särdrag för det gränsbevarande särarbetet 
(kategori A) som dessutom tar sig uttryck i att respondenterna delar upp arbetsuppgif-
terna som rör eleverna mellan sig och pedagogerna. Respondenterna bär andra känne-
tecknande drag för kategori A. Vissa gör endast de arbetsuppgifter de anser faller under 
sin professions kunskapssystem och motarbetar idén om att lärarna och skolbiblioteka-
rien ska övertaga varandras uppgifter. Respondenterna arbetar främst i skolbiblioteket 
och undervisar inte i klassrummen. Organisationen kring samarbetet med pedagogerna 
diskuteras mer ingående snarare än innehållet och syftet. Respondenterna placerade i 
kategori A ser gränsöverskridandet som en nackdel medan respondenterna i kategori B 
och C ser det som positivt. Det ska poängteras att Daniela och Gunnel ser överskridan-
det av professionerna som både positivt och negativt. 
 
Det mest intressanta med att jämföra modell 7.1 (generellt samarbete) med 7.2 (samar-
bete om den dyslektiske eleven) är att se hur samarbetet skiftar (kategoritillhörighet) 
beroende på samarbetsobjektet och inställningen till sin roll. Figur 7.1 illustrerar sprid-
ningen av respondenternas kategoritillhörighet och visar en övervikt för kategori A. 
Ingen av respondenterna placeras i kategori C och endast Bodil bär drag av denna sam-
arbetsform.  
 

 
Figur 7.1 Modell över det generella samarbetet. Uppsatsförfattarnas illustration av Limberg och Folkes-
sons samarbetskategorier (2006, s.97). 
 
 



 57 

Ett resultat är att respondenterna huvudsakligen hamnar i kategori A vad gäller samar-
bete med annan pedagogisk personal, men medvetet verkar röra sig mot kategori B. De 
beskriver att de framför allt tillhandahåller material som ska användas i undervisningen 
men är inte särskilt delaktiga i undervisningsmomentet. En utveckling är att de nu med-
verkar vid diverse planeringsmöten, något som de tidigare inte upplevt som självklart. 
Planeringsmöten saknas dock för samtliga respondenter i samarbetet med de dyslektiska 
eleverna. Respondenterna uppvisar ingen önskan om att deltaga i planeringsstadiet. En-
dast ett fåtal av skolbibliotekarierna utför fler arbetsuppgifter med eleven utöver att till-
handahålla material och hjälpmedel. Det kan ses som en nackdel för de dyslektiska ele-
verna att respondenterna inte tycks ge dem samma service som för de övriga eleverna, 
då undervisning i informationssökning ofta försvinner. Respondenterna uppvisar olika 
inställningar till sin roll i det specifika samarbetet. För de respondenter som anser att 
rollen främst är att förmedla material innebär detta ingen större förändring i bemötandet 
med den dyslektiske eleven men för de respondenter som yrkar på att vara delaktiga i 
undervisningen mer aktivt, blir skillnaden mer markant. Det ska dock understrykas att 
respondenterna gör vad de kan när de ser elevens behov i biblioteket.  
 

 
Figur 7.2  Modell över samarbetet om den dyslektiske eleven. Uppsatsförfattarnas illustration av Lim-
berg och Folkessons samarbetskategorier (2006, s.97). 
 
Flertalet av respondenterna hamnar till synes i kategori A vid det specifika samarbetet 
och samverkan mellan skolbibliotekarierna och pedagogerna är överlag betydligt mind-
re till sin omfattning och mindre intensivt kring de dyslektiska eleverna. Det är inte bara 
samarbetets omfång som ändrats utan även respondenternas inställning till den egna ar-
betsuppgiften och samarbetets organisation. Till att börja med vidhåller respondenterna 
fortfarande att deras främsta uppgift är att tillhandahålla olika sorters material som ele-
ven använder i sin undervisning. Av den anledningen är det av största vikt att läraren 
och skolbibliotekarien träffas för att diskutera arbetsfördelningen, men formaliserade 
möten saknas. En annan uppfattning som karaktäriserar kategori A är att respondenterna 
har förgivet tagna uppfattningar om pedagogernas kompetens och roll. Detta framkom-
mer i föreliggande studie då ett tydligt mönster är att skolbibliotekarierna inte kan redo-
göra för specialpedagogens kompetens och arbete med eleverna. Trots denna avsaknad 
av insikt ifrågasätter inte respondenterna specialpedagogernas arbete och deras förgivet 
tagna uppfattning är att specialpedagogerna är mycket duktiga på sitt arbete oberoende 
av specifik arbetsuppgift. Kännetecknande för kategori B, och hos respondenterna, är ett 
gränsöverskridande av arbetsuppgifterna samt en inställning till att de olika kompeten-
serna ska användas tillsammans. Dialogen mellan professionerna anses viktig för att ar-
betet med eleverna ska kunna utföras med så lyckat resultat som möjligt. Trots att de 
flesta av respondenterna menar att pedagogernas och bibliotekariernas kompetenser bör 
vävas samman för den dyslektiske elevens skull så leder inte detta till att samarbetet 
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fördjupas. Annas samarbete och uppfattning om samarbetet förblir oförändrade i kate-
gori A. Anna samarbetar på liknade vis med pedagogerna oavsett samarbetsobjekt. Inga 
förändrade kontaktytor går att utläsa och hennes arbete fortsätter att vara förmedlande 
och konsulterande. Frida och Gunnel förflyttar sig från kategori A till kategori B se fi-
gur 7.2 då de övertar lärarens undervisande roll med den marginaliserade användar-
gruppen. Båda påpekar att de inte är pedagoger och därför inte ska utföra lärarens ar-
betsuppgifter vid samarbete, men ur utsagorna kan vi se att de särskilt läser med och 
undervisar elever som har dyslexi eller grava läs- och skrivsvårigheter. Frida säger att 
hon är nödgad att stänga skolbiblioteket vid de tillfällen hon läser med en liten grupp 
elever och upplever det som en nackdel för de resterande eleverna. Majoriteten av re-
spondenterna: Bodil, Cecilia, Daniela och Hampus förflyttas mellan kategorierna vid en 
jämförelse mellan det generella och specifika samarbetet. Bodil är den av respondenter-
na som gör den största rörelsen vid byte av samarbetsobjekt, då hon går från att vara 
placerad på skiljelinjen mellan kategori B och C, till att hamna i kategori A. Bodils 
samarbete kring de dyslektiska eleverna är litet. Daniela rör sig till kategori A från grän-
sen mellan kategori A och B då hon endast ser sig som en konsulent (i de områden hon 
anser ligger inom hennes kompetens) och tillhandahållare av material. Cecilia och 
Hampus ligger båda kvar i samma kategori oberoende av samarbetsobjekt men samar-
betets utsträckning är mindre. Emma som i vanliga fall har ett mycket begränsat samar-
bete med pedagogerna, har inget samarbete överhuvudtaget kring den dyslektiske an-
vändargruppen (detta illustreras med att Emma har blivit överkryssad på sin placering i 
kategori A i figur 7.2).  
 
Genom de två figurerna (se figur 7.1 och 7.2) belyses olikheterna och likheterna som 
finns bland respondenterna som rör samarbete antingen på generell eller på specifik ba-
sis. Intressant är att de olika samarbetsformerna skiftar så pass mycket som de faktiskt 
gör beroende på samarbetsobjektet. En fråga framkommer ur resultatet om varför de 
flesta av skolbibliotekarierna inte eller sällan går in vid det specifika samarbetet och 
hävdar sin kompetens i informationsökning och litteraturkännedom (läsfrämjande åt-
gärder). Två anledningar till att några av respondenterna rör sig bort från samarbetet går 
att utläsa när det gäller den dyslektiske eleven: respondenterna anser sig sakna kompe-
tens för arbetet eller att det beror på den organisatoriska arbetsfördelningen från skol-
ledningens håll. Vid vissa skolor finns särskilda specialpedagogiska verksamheter som 
vänder sig direkt till de dyslektiska eleverna. 
 
Sammanfattningsvis kan vi slå fast att samarbetet kring de dyslektiska eleverna är litet 
och inte lika genomarbetat och planerat i jämförelse med det generella samarbetet. Som-
liga av respondenterna (fem stycken) uttrycker inte en önskan om att utveckla samarbe-
tet kring denna användargrupp utan är nöjda med specialpedagogernas verksamhet. Det 
ska tilläggas att de av respondenterna som uttrycker en önskan om ett fördjupat samar-
bete kring dessa elever menar inte att de skall ta över all undervisning utan endast ställa 
sina expertkunskaper till förfogande och samtala djupare med pedagogerna.  När det 
gäller respondenternas ena expertområde: informationssökning, framgår det att samar-
bete saknas mellan respondenterna och pedagogerna, vilket skulle kunna ha grundats på 
elevernas specifika behov. Det är intressant att ingen verksamhet skapats som grundas 
på denna elevgrupps specifika behov eftersom många av respondenterna uppvisar en 
stor medvetenhet kring dessa elevers svårigheter i att följa den nuvarande IKT-
undervisningen. Ett annat resultat är att elevens erhållna service villkoras av den enskil-
da skolbibliotekariens inställning och förståelse till dyslexi.  
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8 Diskussion 
Utgångspunkten för denna diskussion är att elever med läs- och skrivhandikapp är en 
återkommande användargrupp av skolbiblioteken runt om i landet. Handikappet dyslexi 
medför inte enbart ett hinder för skolarbetet utan även i vardagliga situationer, då läs- 
och skrivförmågan utgör en stor del av människans kommunikativa grund. Enligt Bibli-
otekslagen (SFS 1996:1596) har alla rätt till information och kultur oavsett handikapp 
eller kulturell bakgrund. Eftersom detta är ett påbud från Bibliotekslagen tycker vi att 
det är underligt att majoriteten av respondenterna uppger att de saknar formell kunskap 
om dyslexi i sin akademiska utbildning. Bibliotekarierna i vår studie omges av skilda 
förutsättningar i fråga om ekonomi, utrymme, arbetsklimat, den personliga inställningen 
och organisationsmässiga faktorer. En konsekvens av faktorernas inverkan är att arbets-
platserna är olikartade till sin utformning och att skolbibliotekariernas verksamheter 
med den dyslektiske användargruppen skiftar till sin karaktär.  
 
Avsteg från roll och kompetens 
Tidigt under intervjuerna betonar samtliga respondenter att de ser sin roll som pedago-
gisk och att kompetensen inringas till kunskaper om bibliotekets resurser och IKT. Re-
sultat visar dock att respondenterna ofta frångår sin pedagogiska roll i arbetet med den 
dyslektiske användargruppen samtidigt som de vidhåller denna roll i arbetet med de öv-
riga eleverna. Den förändrade rollen medför ofta att respondenternas kompetensområde 
inskränks till att endast omfatta förmedling av mediebeståndet, då de ger avkall på sitt 
uttalade expertisområde informationssökning. Den pedagogiska rollen och arbetsuppgif-
terna som riktas mot de dyslektiska eleverna övertas i de flesta fallen av specialpedago-
gerna. I sällsynta fall överlämnas även momentet bokmatchning till lärarna eller speci-
alpedagogerna. Bibliotekariens förändrade roll kan belysas med Myrbergs (2003) text 
där det framkommer att lärarnas och forskarnas13 bild av bibliotekariens uppdrag, i ar-
betet med eleverna med läs- och skrivsvårigheter, tätt sammankopplas med elevens mo-
tivation och läsglädje. Respondenterna i Myrbergs studie menar att skolbiblioteket och 
bibliotekarien ska engageras för att uppmuntra och motivera eleverna till läsning. Moti-
vationsträning anses vara en viktig motstrategi för att förhindra eleverna att tillägna sig 
undvikande strategier. Stödundervisning inom IKT påtalas inte och detta kan vara ett 
tecken på lärarnas bristande insikt om bibliotekariens kompetens och hur denna kan an-
vändas menar vi. I Bemanna skolbiblioteken (2004) skriver företrädare för biblioteka-
rieprofessionen, i form av Nationella Skolbiblioteksgruppen, precis som respondenterna 
i Myrbergs (2003) text att bibliotekarien har en viktig funktion för att motivera elev-
gruppen med läs- och skrivsvårigheter till läsning. Bibliotekarien skall verka som en 
handledare för både eleven och läraren i läsinlärningen och läsutvecklingen. Därutöver 
menar de att bibliotekarien kan hjälpa denna elevgrupp att söka och sortera information 
vid tillämpandet av ett undersökande arbetssätt. I Bemanna skolbiblioteken (2004) och 
Myrbergs (2003) rapport illustreras de två professionernas syn av bibliotekariens kom-
petens och vi kan se att dessa föreställningar för med sig olika konsekvenser för den 
dyslektiske elevgruppen. Respondenterna i föreliggande uppsats uttrycker däremot ing-
en strävan att undervisa dessa elever i informationssökning utan poängterar att deras 
kompetens för den dyslektiske användargruppen främst handlar om bokmatchning mot 
elevernas intressen. Det kan förklaras genom Abbotts (1988) diskussion om att yrkes-
grupper i minoritet på en arbetsplats kan få svårigheter att hävda sina jurisdiktionsan-
språk över arbetsuppgifter. En annan förklaring kan vara att det genom organisatorisk 
                                                 
13  Forskare inom ämnet inlärningspedagogik specialiserad mot elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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arbetsfördelning är specialpedagogernas uppdrag att undervisa eleven i informations-
sökning. Ett tredje alternativ kan vara att Nationella Skolbiblioteksgruppen är före sin 
tid i sitt synsätt och att de åsikter gruppen framför kommer att sprida sig allteftersom.  
 
Stängning, professionslöshet och kunskapssystem  
Tänkvärt är att respondenterna inte är intresserade av att motverka stängning (closure) i 
arbetet med de dyslektiska eleverna utan okritiskt överlämnar arbetsuppgifterna till pe-
dagogerna. I det generella samarbetet motverkar de däremot aktivt stängningen genom 
att medverka vid pedagogernas planeringsmöten. Planeringsmötena ger respondenterna 
tillgång till viktig information och tillfälle att påverka upplägget av undervisningen samt 
en chans till att marknadsföra den egna kompetensen och bibliotekets resurser. Zetter-
qvist Nelsons (2003) redovisning av dyslexins medikalisering kan kopplas till Abbotts 
(1988) professionsteori om arenor och kunskapssystem. Tillsammans kan dessa förklara 
skolbibliotekariernas avsteg från sin jurisdiktion beträffande expertområdena informa-
tionssökning och bokmatchning. Abbott menar att den legitimitet som skapats av aktö-
rer på den samhälleliga arenan kan få fäste även på arbetsplatsens arena och detta tycker 
vi oss se då respondenterna okritiskt antar en accepterande inställning mot specialpeda-
gogernas kunskapssystem: specialpedagogiken. Zetterqvist Nelson (2003) belyser i sin 
text den kamp Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen och andra ak-
törer drev för medikalisering av dyslexi under 1990-talet. Dessa två aktörer begärde 
specialpedagogiska insatser för att hjälpa eleven i skolarbetet. Vi märker av responden-
ternas utsagor att kraven på specialpedagogiska insatser på den samhälleliga arenan fått 
stor genomslagskraft vid arbetsplatserna. Samtliga undersökta skolor har minst en verk-
sam specialpedagog och flera av skolorna har dessutom specialpedagogiska enheter där 
lokaler och material finns att tillgå på plats. I dessa utrymmen rör sig inte skolbibliote-
karien utan mötet mellan specialpedagogen och bibliotekarien sker informellt då peda-
gogen söker upp skolbiblioteket.  
 
I sammanhanget är det viktigt att poängtera att respondenterna saknar insikter om speci-
alpedagogens arbete med den dyslektiska elevgruppen och att de avstår att aktivt under-
söka specialpedagogernas kunskaper inom respondenternas tidigare förordade kun-
skapsområde. Vi ser det som problematiskt och professionslöst att skolbibliotekarierna 
inte undersöker vilka kunskaper specialpedagogen besitter inom momentet informa-
tionssökning när de annars har för vana att ingripa mot läraren i arbetet med de övriga 
eleverna. Myndigheten för skolutveckling skriver i Att läsa och skriva (2003) att det 
under 1990-talet utexaminerades många grundskolelärare och specialpedagoger med 
bristande kunskaper i ämnet läs- och skrivsvårigheter. Kännedom om tidpunkten för 
specialpedagogernas examinering vid de undersökta skolorna saknas dock, men med 
bakgrund mot skolverkets resultat är slutsatsen att det inte alltid är lämpligt att lita till 
förutfattade meningar.  
 
Bemötande och marknadsföring av hjälpmedel 
I och med att skolbibliotekarierna avstår från att göra anspråk på sina uttalade expertis-
områden, tror vi att det kan få en negativ effekt på den redan utsatta dyslektiske eleven. 
Murray (2002) menar, precis som vi, att det finns rum för förbättringar angående till-
gången till service och tjänster utformade till den handikappade användargruppen. 
Grunden för förbättringarna är tvunget att ske genom fördjupad kommunikation och 
samarbete mellan skolbibliotekarier och specialpedagoger. Vi kan hålla med om att det 
är viktigt att specialpedagogen och skolbibliotekarien samarbetar och pratar om elever-
na situation och specifika behov men vi ställer oss frågande till varför Murray (2002) 
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inte påpekar att det är viktigt för bibliotekarien att även föra en öppen dialog med ele-
ven om dennes intressen och synpunkter. Respondenterna delas i två läger mellan de 
som framhåller att eleven är en mindre tillförlitlig källa för sina specifika behov och de 
som anser att eleven är bästa källan. De respondenter som föredrar eleven som källa 
menar i första hand att elevens intresse måste styra valet av litteratur, eftersom de menar 
att mekanisk läsning inte utmynnar i något gott.  
 
Respondenterna upplever att arbetet med de dyslektiska eleverna villkoras av individens 
egen inställning till sitt handikapp och att inställningen är ett hinder i förmedlingsarbetet 
med användargruppen. De dyslektiska eleverna gömmer ofta sitt handikapp bakom en 
fasad av ointresse. Komplikationer kan uppstå när elever utan handikappet uppvisar 
samma attityd, men vilket snarare beror på lathet. Fahlbecks (2003) undersökning upp-
visar samma resultat och hon tror att de undvikande strategierna kan ha sin grund i att 
eleverna inte vill konfronteras med de negativa känslor de kan erfara i kontakt med läs- 
och skrivaktiviteter. Fahlbeck (2003) visar att eleverna inte använder de hjälpmedel som 
speciellt utformats för att tillgodose dyslektikers behov. Detta hör samman med önskan 
om att vara som klasskamraterna som saknar handikappet. Respondenterna i föreliggan-
de studie uppvisar stor medvetenhet om problemen som är kopplade till elevernas atti-
tyder till sitt handikapp. En strategi för att motverka elevernas negativa bild av läs- och 
skrivsvårigheter är att marknadsföra hjälpmedlen och höja statusen i läsning av texter 
audiellt samt att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda hjälpmedel som inte synlig-
gör handikappet så som till exempel Mp3-spelare eller ljudböcker. Mot denna bakgrund 
måste skolbibliotekarien arbeta aktivt för att tillhandahålla nya tekniska hjälpmedel, 
men framförallt är det nödvändigt att bibliotekarien argumenterar mot de lärare och 
specialpedagoger som inte ser vinsterna med nya tekniska hjälpmedel. Särskilt fientliga 
beskrivs lärarna vara mot nya tekniska hjälpmedel vid läsning för de dyslektiska elever-
na. För att stödja elevernas känsla av social tillhörighet med kamraterna tillhandahålls 
populär skönlitteratur eller läromedel i ett format anpassat efter elevens förutsättningar. 
Eleverna kan därmed deltaga i samtal om böcker och i klassundervisningen på liknande 
villkor som sina klasskamrater. Adler och Adler (2006) styrker i sin neuropedagogiska 
forskning Fahlbecks (2003) och våra misstankar om att de negativa känslorna är det av-
görande hindret för den dyslektiske elevgruppens vidare skolutveckling. Det är inte 
ovanligt att motivationen avtar i takt med upprepade misslyckanden med läs- och skriv-
aktiviteter. Ovannämnda författare menar därför att skolpersonalens uppgift bör vara att 
hjälpa eleverna att handskas med känslorna som väcks under läs- och skrivprocessen. 
 
Kühne (1993) och Badke (2005) menar att integreringen av biblioteket i undervisningen 
försvåras då det finns lärare som inte är anpassningsbara och som har en gammeldags 
syn på hur undervisning bäst ska tillämpas. Förmågan till flexibilitet och egenskapen att 
kompromissa nämner Anderson Downing (2005) som två viktiga kvaliteter för ett gott 
samarbete kring den handikappade eleven. Det som också framgår i den föreliggande 
uppsatsen är att respondenterna ofta är tillmötesgående medan pedagogerna är mindre 
benägna till att kompromissa. Vi ser det som logiskt att bibliotekarierna antar en tillmö-
tesgående attityd eftersom de, utifrån Abbotts (1988) professionsteoretiska utgångs-
punkter, är underordnade den pedagogiska majoriteten.  
 
Organisatoriska lösningar som hindrande faktorer  
Enligt Kühne (1993) är det sällsynt att mål rörande skolbibliotekets syfte och funktion 
finns nedtecknade i den kommunala skolplanen. Instruktionerna finns istället utformade 
i lokala handlingsplaner eller i form av muntliga överenskommelser. Avsaknaden av 



 62 

kommunala formuleringar av skolbibliotekets uppdrag för ofta med sig en svävande 
struktur som kan ge utrymme för snabba förändringar i verksamheten. Mindre planering 
följt av spontana besök från lärare, med uppdrag som skall lösas ögonblickligen, är ett 
villkor många bibliotekarier arbetar under. Karlsson och Roxling (2007) menar att en 
verksamhetsplan för biblioteket fungerar som ett ramverk för all berörd personal att luta 
sig mot och känna delaktighet genom. Resultaten i föreliggande studie bekräftar avsak-
naden av styrdokument angående skolbibliotekets verksamhet och dokument rörande 
den dyslektiske användargruppen. Detta upplever respondenterna inverkar negativt på 
skolbibliotekets integrering i skolans pedagogiska undervisning och de ser en fara i att 
eleven med dyslexi kan få bristande service.  
 
Vi ställer oss frågande till varför skolbibliotekarierna anser att deras kunskaper är värda 
att stå upp för vid mötet med de övriga eleverna medan de inte bedömer sig kunna bi-
draga med något vid mötet med den dyslektiske eleven. Respondenterna ställer sig posi-
tiva till den organisatoriska lösningen som skolledningen arbetat fram med specialpeda-
gogen trots att de saknar kunskap om dennes arbete. En anledning till att respondenterna 
känner sig nöjda med att specialpedagogen övertar vissa uppgifter med de dyslektiska 
eleverna, är att elevantalet är stort och tiden knapp. Murrays (2002) resultat visar att 
praktiska och ekonomiska faktorer villkorar för att den handikappade användaren skall 
erhålla god biblioteksservice. Kühne (1993) nämner också dessa faktorer som avgöran-
de för hur väl skolbiblioteket integreras i elevernas undervisning. Detta bekräftas av de 
respondenter, i vår studie, vilka stödläser med de dyslektiska eleverna upplever svårig-
heter med att avsätta tid till dessa insatser eftersom biblioteket måste hållas stängt för 
resterande elever. 
 
Resultaten i Kühnes (1993) och Murrays (2002) undersökningar visar att samarbetets 
karaktär i stor utsträckning avgörs av skolans kultur. Dessutom beror mycket av samar-
betsklimatet bland yrkesgrupperna på huruvida rektorn är positivt eller negativt inställd 
till samarbete mellan professioner. Vi ser i vårt material, att bibliotekarierna lyckats föra 
ut sina idéer vid de tillfällen rektorn tillfrågats. Karlssons och Roxlings (2007) magis-
teruppsats visar liknade resultat, men de menar snarare att rektorns inställning saknar 
inverkan om klimatet i lärarkollegiet inte är öppet för att bjuda in skolbibliotekarien i 
skolarbetet.  
 
Samarbete 
Samarbetsmodellen 7.2 visar att de flesta respondenters samarbete med lärare och spe-
cialpedagoger om den dyslektiske användargruppen kan beskrivas som ett gränsbeva-
rande särarbete. Majoriteten av respondenterna placeras därför i kategori A. Responden-
terna ger inte uttryck för nödvändigheten av att kombinera sina kunskaper med pedago-
gens. Samarbetet karaktäriseras annars av att omfatta få tillfällen vid informella situa-
tioner som syftar till att tillfredställa lärarens eller specialpedagogens informationsbe-
hov. Limbergs och Folkessons (2006) resultat visar att de två processerna: gränsbeva-
rande särarbete och gränsöverskridande samspel, löper parallellt för flera av deras re-
spondenter i samarbetet med lärare. Detta stämmer överens med våra resultat när det 
gäller det generella samarbetet men inte vid det specifika samarbetet rörande de dyslek-
tiska eleverna som samarbetsobjekt. En förklaring till detta kan vara att bibliotekarierna 
äger särskilda uppfattningar om hur vissa arbetsuppgifter ska utföras vilka kommer till 
uttryck i det generella samarbetet vilka de saknar i det specifika samarbetet. Känneteck-
nande för respondenterna är okunskapen om specialpedagogens arbete med de dyslek-
tiska eleverna. Kunskapsbristen upplevs inte som ett problem då respondenterna är nöj-
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da med samarbetets utformning och innehåll. Gómez och Swenne (1996) menar att bris-
ten på kännedom om och insikt i varandras verksamheter, mellan bibliotekarierna och 
lärarna, kan leda till att samarbetet antingen omgärdas av konflikter eller att samarbetet 
saknas. Avsaknaden av kännedomen om varandras kunskapsområden leder till att sam-
arbetskonstellationer inte ingås, då en osäkerhet om det egna bidraget till samarbetet 
och den andres förblir oklart. Vi, liksom Limberg och Folkesson (2006), ser att respon-
denterna placerade i kategori A har förutfattade meningar om de övriga yrkesgruppernas 
kompetenser. 
 
Det framgår i vår empiri att formella kontaktytor saknas för de personalgrupper som 
arbetar med läs- och skrivhandikappade elever att mötas vid. Däremot har skolorna väl 
utarbetade formella möten där en stor del av personalstyrkorna träffas för att diskutera 
det generella arbetet. Kühnes (1993) studie visar att lärarna ofta glömmer bort att inbju-
da bibliotekarierna till planeringstillfällen men att bibliotekarierna blev väl bemötta vid 
tillfällena de blivit medbjudna. Majoriteten av respondenterna i vår studie har som rutin 
att delta vid planeringsmötena och lägger stor vikt vid dessa. Utan medverkan vid pla-
neringsmötena menar de att deras arbete försvåras. Därför är det intressant att det inte 
bekommer dem att formella möten om den dyslektiska användargruppen saknas. Detta 
kan ses som en bidragande orsak till att de inblandade parterna fortsätter att arbeta på 
var sitt håll i okunskap om varandras kompetenser. Det specifika samarbetet karaktäri-
seras av att bibliotekarien uppsöks informellt av pedagogen och konsulteras i frågor 
rörande bibliotekets bestånd. Detta får vi intrycket av skulle vara sämre än att träffas 
under rutinartade former men vårt påstående står i kontrast till Andersons Downings 
(2005). Författaren hävdar istället att samarbete mellan specialpedagoger och skolbibli-
otekarier bäst tar sin start genom informella möten och enkla gemensamma aktiviteter 
med handikappade elever. Denna strategi kan senare leda till djupare samarbetsformer 
vilka sker på basis av formella möten. Anderson Downing menar att det informella mö-
tet har som fördel, framför det formella mötet, att strukturen är flexibel och de delta-
gande parterna har möjlighet att känna av den andre innan gränser för arbetet fastställts. 
Vi menar snarare att en balans mellan informella och formella möten borde uppmuntras, 
då de informella mötena saknar riktlinjer och dessutom bygger på initiativtagande från 
en av parterna. Några av våra respondenter har uttryckt att det ibland finns dyslektiska 
elever som är i behov av hjälp som lämnas vind för våg då det inte finns klara riktlinjer 
om fördelningen av ansvaret. Frånvaron av formella möten kan också förklaras med 
Abbotts (1988) begrepp jurisdiktionsgränser (jurisdictional boundaries) och anspråksta-
gande (jurisdictional claims). Ur detta perspektiv framstår orsaken till det gränsbeva-
rande särarbetet istället som en produkt av gruppernas anspråkstaganden eftersom yrke-
na antar kontur mot de andra professionernas arbetsuppgifter. För denna uppsats får 
specialpedagogens anställning stor betydelse för bibliotekarien eftersom anställningen 
vid skolorna huvudsakligen syftar till att assistera elever med handikapp. Detta för med 
sig att bibliotekarien inte tar ansvar för de arbetsuppgifter som förknippas med special-
pedagogernas, som till exempel att arbeta med de dyslektiska eleverna. Anpassning av 
arbetsuppgifter som grundas på skolans organisatoriska arbetsfördelning kan alltså vara 
en möjlig förklaring till respondenternas samarbetsform. Specialpedagogens existens 
innebär även en möjlighet till avlastning för bibliotekarien, då elevantalet är högt och 
arbetsbördan stor. Flera av respondenterna i vår studie menar att biblioteksverksamhe-
ten skulle ha varit mer anpassad till denna marginaliserade användargrupp om special-
pedagogerna saknats. De tror att deras direktkontakt med eleverna med dyslexi hade 
utökats i specialpedagogernas frånvaro.  
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Respondenter uttrycker både positiva och negativa synpunkter om samarbetet som om-
fattar den dyslektiske användargruppen. De ställer sig positiva till samarbetets form och 
innehåll men är negativa till pedagogernas dåliga framförhållning. Den bristande fram-
förhållningen menar de kan komma att bli en risk för den enskilde elevens utbildning 
och sinnesstämning, om konsekvensen är att denne inte får tillgång till läromedel eller 
annat material som är en förutsättning för skolarbetet. Lärarnas oförmåga att delge skol-
bibliotekarierna planeringen av skolarbetet upplevs som det största hindret i responden-
ternas arbetsprocess med den dyslexiska användargruppen och bekräftar därmed Küh-
nes (1993) resultat. I värsta fall menar bibliotekarierna, i vår studie, att den bristande 
planeringen kan utestänga eleverna från undervisningen då tillgången till läromedel i 
annat format saknas alternativt att eleverna tvingas vänta en längre tid på skolbibliote-
kariens beställning av läromedlet. Detta är ett av många exempel på respondenternas 
upplevelser av att lärarna har ringa kännedom om skolbibliotekariens arbete och de fak-
torer som villkorar för ett gott samarbete mellan dessa parter. Badke (2005) och Given 
och Juliens (2005) presenterar liknande resultat som visar att lärarna ofta har liten insikt 
i bibliotekariernas kompetens och att de därför inte betraktar bibliotekarierna som en 
riktig profession. En tanke som slår oss är att lärarnas förståelse inte underlättas av att 
bibliotekarierna själva anser att rollen som skolbibliotekarie är otydlig. Skolbiblioteka-
rierna är inte konsekventa i sitt anspråkstagande och ibland inte helt klara över sin kom-
petens. Denna osäkerhet är speciellt tydlig kring den dyslektiske eleven.  
 
En del av förklaringen till att lärarnas och bibliotekariernas bild av rollen som bibliote-
karie kan variera kraftigt kan höra samman med att biblioteks- och informationsveten-
skap är ett tvärvetenskapligt ämne med flertal fokus. Då det dessutom saknas en formell 
definition av skolbibliotekariens roll, blir det upp till varje individ att klassificera sig 
själv. Karlssons och Roxlings (2007) resultat visar att lärarna har en begränsad insikt i 
hur bibliotekarien kan bistå lärare och elever i arbetet med läs- och språkutvecklingen. 
Därutöver påverkar skolans kultur i vilken utsträckning skolbibliotekariens kompetens 
utnyttjas. Författarna menar att barns läs- och språkutveckling skulle vinna mycket på 
om skolan förmådde utnyttja det bästa ur både lärares och bibliotekariers olika kompe-
tenser. Av respondenterna i föreliggande uppsats är det endast två som vill utveckla 
samarbetet kring den dyslektiske elevgruppen och utveckla den pedagogiska rollen. De 
övriga känner sig nöjda med att enbart vara den konsulterande och förmedlande parten i 
det specifika samarbetet. En av respondenterna uttrycker en önskan om att endast arbeta 
med de elever som har läs- och skrivsvårigheter då hon menar att de övriga eleverna 
klarar sig själva mycket bättre. Då respondenten tidigare arbetade vid en annan arbets-
plats stoppades initiativet av lärarkåren vid skolan då de tolkade hennes önskan som ett 
exempel av lathet.  
 
Vårt resultat visar att respondenterna upplever lärarna som relativt positivt inställda till 
samarbete till skillnad från Badkes (2005) och Given och Juliens (2005) resultat. Re-
spondenterna kan däremot känna ett behov av att arbeta försiktigt inom ett område som 
de upplever räknas till lärarnas territorium. Försiktighetsprincipen används för att inte 
väcka missnöje eller utestängning. En anledning till att respondenterna inte hävdar sina 
specifika kunskapsområden vid arbetet med de dyslektiska eleverna kan bero på den 
upplevda arbetsplatshierarkin, där lärarna anses ligga i topp, och att de i och med denna 
uppfattning avstår från att hävda sin jurisdiktion för att undvika att stöta sig med den 
inblandade läraren eller specialpedagogen. Vid de tillfällen eleven tillbringar tiden med 
specialpedagogen tror respondenterna att denna övertar undervisningen i informations-
sökning, och att momentet integreras i stödundervisningen. Respondenterna undervisar 
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eleverna klassvis i informationssökning och då ingår naturligtvis den dyslektiske eleven. 
Ett fåtal av respondenterna avsätter tid under lektionens gång för dessa elever vid de 
tillfällen de ser att eleven behöver hjälp. Det kan också hända att eleven kommer ensam 
till skolbiblioteket och vill ha hjälp av skolbibliotekarien, men dessa möten är informel-
la och fåtaliga. Respondenterna i vår studie antar inga specifika pedagogiska strategier 
anpassade för dessa elever annat än att bibliotekarierna betonar vikten av att lokalen är 
tyst och lugn för att eleven ska kunna koncentrera sig. Murrays (2002) resultatet står i 
skarp kontrast mot vårt resultat då det visar sig att de australiensiska skolbibliotekarier-
na äger en hög medvetenhet om handikappen och därför anpassar undervisningen i in-
formationssökning till respektive elevs förutsättningar. De utformar till exempel öv-
ningsmaterialet och frågorna efter elevens förmåga. Beroende på handikappets ursprung 
och grad antar de olika pedagogiska strategier. Precis som respondenterna i vår studie 
upplever en del av de australiensiska skolbibliotekarierna att de har brist på tid och be-
manning för att möta alla de handikappade elevernas behov. En del av våra responden-
ter ser arbetet med de dyslektiska eleverna som problematiskt då de noggrant måste 
göra en avvägning för hur detta påverkar den övriga verksamheten.  
 
Slutligen kan vi se att arbetet med den marginaliserade användargruppen beror på vilka 
intressen och värderingar som bibliotekarierna och pedagogerna har då det saknas na-
tionella fastslagna rättigheter. Skolbibliotekets verksamhet och syfte formas efter priori-
teringar och avvägningar. Anderson Downing (2005) skriver att för ett väl fungerande 
samarbete krävs det att skolans yrkesgrupper undersöker sina respektive kompetenser 
och sin inställning till att arbeta tillsammans. Fyra grundbultar nämns för ett potentiellt 
samarbete: kunskap om den egna personen och den egna kompetensen, kunskap om ar-
betspartnern, kunskap om eleverna och kännedom om materialet. Parterna behöver 
dessutom reflektera över hur bekväma de känner sig med att avstå kontroll och självsty-
re för att infinna sig på en ömsesidig samarbetsnivå. Anderson Downing menar att en 
förutsättning för gott samarbete mellan skolbibliotekarier och specialpedagoger för att 
möta handikappade elevers behov, är att de måste klargöra arbetsrelationen och faststäl-
la samarbetets syfte. Vi instämmer i att det är ur dessa utgångspunkter verksamheten 
måste formas men samtidigt har eleven rättigheter som måste uppfyllas. Elevens rättig-
heter borde ha företräde framför samarbetsproblem i personalgruppen. Till dess får ele-
ven sätta sitt hopp till hemmet eller stödorganisationer vilka kan hjälpa eleven i skolar-
betet och ledsaga eleven bland nödvändiga verktyg. Det är inte rimligt att eleven själv 
ska kunna avgöra sitt behov. 

8.1 Metoddiskussion 
Föreliggande uppsats koncentreras på att skildra skolbibliotekariens upplevelser och 
erfarenheter i kontakt med elever med dyslexi. Av den anledningen insamlades det em-
piriska materialet genom semistrukturerade intervjuer som endast skildrar responden-
tens upplevda värld (Widerberg 2002). Då studiens fokus inte är inriktat mot att under-
söka det faktiska mötet mellan skolbibliotekarien och eleven valdes fältstudier bort. Me-
toden ansågs även vara mindre bra på grund av den etiska komplikationen som uppstår 
med ämnen som är känsliga. Uppsatsförfattarna gör bedömningen att det vore svårt att 
genomföra en observerande fältstudie utan att dessa observationer skulle få negativa 
konsekvenser för de dyslektiska elevernas integritet. Ett annat metodiskt alternativ hade 
varit att samla in det empiriska materialet genom enkäter med öppna frågor, men nack-
delar upplevdes alltför stora i jämförelse med semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa 
enkäter kräver god skriftlig kommunikativ förmåga både från utformarna av enkäterna 
och från den svarande. Intervjuer har den fördelen att respondent och intervjuare kan 
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samspela med varandra ögonblickligen vid de tillfällen det uppstår missförstånd. En en-
kät saknar möjlighet till direkt återkoppling. I den föreliggande studien upplever magis-
terförfattarna att valet av metoden har fungerat ytterst bra då metoden har genererat öns-
kad empiri för studiens frågeställningar. Empirins omfång har varit stort och vid de till-
fällen oklarheter uppstått har respondenterna varit villiga att förtydliga sina utsagor. Ett 
alternativ till utformningen av analysen hade varit att integrera den deskriptiva och teo-
retiska analysen i ett och samma kapitel. Efter moget övervägande ansågs denna variant 
vara ett sämre alternativ då respondenterna inte skulle framträda lika tydligt som indivi-
der.  
 
En svårighet med kvalitativa studier är det subjektiva tolkandet. Alan Bryman skriver i 
boken Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (1997) att forskarens för-
måga och möjligheter att se verkligheten genom andra människors ögon och tolka det 
som sker utifrån deras perspektiv kan vara problematisk. Forskarens subjektiva och per-
sonliga värderingar kan påverka tolkningen av respondentens utsagor. Presentationen av 
respondentens perspektiv kan ses bestå av tre delar – hur respondenten upplever sin 
värld, forskarens tolkning av detta samt hur han eller hon utformar sin tolkning och be-
skrivning av respondentens miljö och sammanhang. (Bryman 1997, s.89-99) Uppsats-
författarnas förförståelse grundad på erfarenheter av att ha ett syskon vilket lider av dys-
lexi har lett till ett personligt engagemang och intresse för studiens fokus. Uppsatsförfat-
tarna har varit medvetna om denna förförståelse och därför varit noga med att inte vär-
dera respondenternas upplevelser eller låta egna värderingar färga uppsatsen. 
 
Det kvalitativa urvalsförfarande medför att det insamlade empiriska materialet inte är 
generaliserbart utanför den undersökta respondentgruppen (Bryman 2002 s.114-116). 
Även om beskrivningarna av arbetslivet i föreliggande uppsats inte kan betraktas som 
representativt för hela bibliotekariekåren så ger respondenterna röst åt några av dess 
medlemmar och således är dessa utsagor lika viktiga som några andras. En nackdel med 
metoden semistrukturerade intervjuer är att de deltagande respondenterna måste vilja 
ställa upp på en intervju och detta kan få betydelse för studiens resultat. Det finns en 
risk att de som väljer att framträda i en studie har ett stort intresse för ämnet och att re-
sultaten därför kan uppvisa en skevhet som utesluter de mindre intresserades världsbild. 
Uppsatsförfattarna upplever dock att respondenternas intresse och engagemang i ämnet 
dyslexi för föreliggande uppsats varierat respondenterna emellan. Dessutom kan upp-
satsförfattarna se att respondenterna i olika utsträckning upplever sig ha möjlighet att 
påverka sin arbetssituation och få gehör för sina åsikter. Det kan konstateras att varia-
tionen bland respondenternas upplevelser varit stor i denna uppsats vilket uppfyller stu-
diens kvalitativa syfte.  
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9 Slutsatser 
I följande kapitel redovisas slutsatserna av denna undersökning, vilka har sin utgångs-
punkt i studiens tre frågeställningar. Magisteruppsatsens syfte är att skapa en fördjupad 
förståelse för skolbibliotekariers arbete och möte med dyslektiska elever samt beskriva 
skolbibliotekariens samarbete med pedagogerna om denna användargrupp. Åtta fackut-
bildade bibliotekarier som arbetar vid skolbibliotek har intervjuats och den insamlade 
empirin har analyserats och tolkats utifrån professionsteoretiska utgångspunkter och 
Samarbetsmodellen sprungen ur Limbergs och Folkessons samarbetskategorier.  
 

 Hur ser några skolbibliotekarier på sin kompetens och roll gällande elever med 
dyslexi?  

 
Respondenterna inringar sin kompetens till att omfatta läsfrämjande åtgärder och infor-
mationssökning när det gäller arbetet med samtliga av skolans elever, där de dyslektiska 
eleverna ingår. När det kommer till de dyslektiska eleverna ser respondenterna sina 
kunskaper om litteratur, bokmatchning, läsfrämjande åtgärder och tekniska hjälpmedel, 
som de främsta verktygen i arbetet med den dyslektiske eleven. Genom att matcha och 
tillhandahålla material anpassat efter elevens förutsättningar menar många av respon-
denterna att de kompletterar lärarens pedagogiska kunskaper. Skolbibliotekariens exper-
tiskunskaper inom IKT varken nämns eller anpassas till den dyslektiske eleven. Eleven 
får ta del av IKT-undervisningen i helklass eller när eleven enskilt söker upp skolbiblio-
tekarien. Några av skolbibliotekarierna ägnar extra tid åt de dyslektiska eleverna under 
sina helklasslektioner i informationssökning. De dyslektiska eleverna riskerar att inte 
erhålla adekvat IKT-undervisning eftersom skolbibliotekarien inte anpassar undervis-
ningen i momentet efter elevernas förutsättningar.  
 
Skolbibliotekarien ser sin roll som pedagogisk och social för samtliga elever, men i ar-
betet med de dyslektiska eleverna betonas i första hand den förmedlande och konsulte-
rande rollen av bibliotekets resurser. Denna roll anses även vara viktig för att underlätta 
pedagogernas arbete med de dyslektiska eleverna. Den konsulterande rollen används 
först och främst av lärarna medan specialpedagogerna inte använder bibliotekariens 
kunskaper om beståndet i samma omfattning. Sammanfattningsvis kan det sägas att re-
spondenternas kunskap om dyslexi inhämtats efter den formella utbildningen och denna 
inhämtning har skett genom egna initiativ. Frågeställningen besvaras detaljerat i de de-
skriptiva och teoretiska analysdelarna (kapitel 6 och 7). 
 

 Hur kan skolbibliotekariernas erfarenheter av organisationen kring och mötet 
med elever med dyslexi analyseras? 

 
Skolbibliotekarierna upplever att de inte arbetar och möter de dyslektiska eleverna sär-
skilt ofta utan att det i första hand ankommer på specialpedagogen att arbeta nära ele-
verna. Då samtliga respondenter upplever att specialpedagogerna är den yrkesgrupp på 
skolan som har den akademiska kunskapen att möta och arbeta med läs- och skrivhan-
dikappade elever, anser majoritet av respondenterna att de bör avstå från att hävda sina 
expertområden. Skolbibliotekarierna saknar dock kännedom om specialpedagogens ar-
bete med eleverna och det finns en risk för att respondenternas förgivet tagna föreställ-
ningar orsakar hinder i utbildningen för den dyslektiske eleven. Respondenterna fram-
håller att de saknar akademisk kunskap om läs- och skrivsvårigheter vilket får till följd 
att de intar en accepterande hållning mot specialpedagogen och dennes kunskapssystem. 



 68 

Skolbibliotekarierna driver därför inte sina jurisdiktionsanspråk över sitt uttalade ex-
pertområde informationssökning som de gör i kontakten med läraren. Skolans organisa-
toriska lösning ligger till grund för såväl arbetsfördelningen som uppfattningen om den 
egna kunskapens lämplighet vid arbetet med dyslektiska eleverna. Detta för med sig att 
den pedagogiska rollen minskas och övertas av specialpedagogerna, medan den förmed-
lande rollen kvarstår. Flera av respondenterna tror att bibliotekets verksamhet vore mer 
omfattande för de dyslektiska eleverna om specialpedagogerna saknades. 
 
Skolbibliotekariens arbete med de läs- och skrivhandikappade eleverna villkoras av 
otydliga nationella lagar och lokala dokument. Detaljerade arbetsspecifikationer som 
ligger till grund för arbetet med den dyslektiske elevgruppen saknas. Detta kan innebära 
ett problem för eleven då bibliotekariens insatser beror på den enskilda bibliotekariens 
engagemang. Elevens situation kan ytterligare förvärras av att formella samordnande 
planeringsmöten saknas för personalen att planera vid. Avsaknaden av planeringsmöten 
upplevs inte som ett problem, men däremot lägger respondenterna stor vikt vid plane-
ringsmötena som berör det generella samarbetet. Denna åsiktsskillnad beror på att bibli-
otekarierna anser sig sakna lämplighet att arbeta pedagogiskt med elever. Samtidigt på-
pekar respondenterna att lärarens dåliga framförhållning för beställning/framtagande av 
litteratur i annat läsformat får negativa följder för den dyslektiske eleven då denne 
tvingas vänta på materialet och urskiljs från klasskamraterna ytterligare. I värsta fall får 
eleven ett annat studiematerial. Planeringsmöten skulle fylla en viktig funktion för bib-
liotekariens förberedelse av elevens materialförsörjning. 
 
Respondenterna upplever att det största hindret i arbetet är okunskapen om vilka elever 
som präglas av handikappet. Dessutom är elevens egen attityd till handikappet en avgö-
rande faktor för om bibliotekarien får lov att hjälpa eleven. Andra faktorer som begrän-
sar arbetet med de dyslektiska eleverna är faktorer som tid, ekonomi och i vissa fall den 
övriga personalens inställning. En följd av att respondenterna för en knapphändig dialog 
med de dyslektiska eleverna om biblioteksresurserna, samt att respondenterna inte följer 
elevens process till den slutliga arbetsprodukten, är att respondenterna saknar vetskap 
om huruvida de tillgodoser elevens informationsbehov. Frågeställningen besvaras detal-
jerat i de deskriptiva och teoretiska analysdelarna (kapitel 6 och 7). 

 
 Hur kan skolbibliotekariernas upplevelser om samarbetet med den pedagogiska 

personalen gällande elever med dyslexi analyseras?  
 
Respondenterna upplever samarbetet med den pedagogiska personalen rörande den dys-
lektiska användargruppen som gott, med reservationer för att lärarna ibland inte delger 
bibliotekarien planeringen av undervisningen. En önskan om en förbättrad kommunika-
tion med läraren uttrycks därför. Utöver detta ser få respondenter nödvändigheten av ett 
fördjupat samarbete med läraren eller specialpedagogen som skulle omfatta andra ar-
betsuppgifter eller innefatta formella möten. Detta beror på att respondenterna anser sig 
sakna formella kunskaper om hur de på bästa vis möter den dyslektiske eleven. Samar-
betet karakteriseras, med Limbergs och Folkessons samarbetskategorier, som gränsbe-
varande särarbete för majoriteten av respondenterna. Ett kännetecken för denna kategori 
är att parterna inte eftersträvar att kombinera de olika kompetenserna samt att parterna i 
samarbetet heller inte utför varandras arbetsuppgifter. Samarbetet med pedagogerna 
sker vid informella möten på initiativ av pedagogen och således saknas formella riktlin-
jer och rutiner. Flera av respondenterna upplever att outtalade förhållningsregler inver-
kar på samarbetet och en av dessa är upplevelsen av att ledningen förutsätter att de ska 
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samarbeta med lärare och specialpedagoger om utsatta elever. Avsaknaden av dialog 
leder till att samarbetet omgärdas av oklarheter för bibliotekarien och dennes arbetsupp-
gifter. Känslan av osäkerhet kan därför förekomma och i värsta fall inverka som ett hin-
der i hjälpinsatserna riktade mot elever med dyslexi. Respondenterna intar en avvaktan-
de hållning när de är osäkra i väntan på pedagogernas bekräftelse. Vid en jämförelse 
mellan det specifika och det generella samarbetet visar resultatet för merparten av re-
spondenterna att det specifika samarbetet är mindre till sitt omfång än det generella, 
oavsett respondenternas ursprungliga kategoritillhörighet i modellen. Däremot ser vi att 
två av respondenterna utökar sitt samarbete om den dyslektiske eleven och detta beror 
främst på deras personliga inställning till handikappet.  
 
Respondenterna är inte intresserade av att motverka stängning (closure) i arbetet med de 
dyslektiska eleverna och överlämnar den direkta kontakten med eleven till pedagogen. 
Den minskade direktkontakten med eleven leder till att bibliotekarien samtalar med spe-
cialpedagogen om elevens behov, på bekostnad av elevens egna intressen. Samarbetet 
med specialpedagogen sker endast på dennes initiativ. Respondenterna uppträder pro-
fessionslöst när de avstår att hävda sina jurisdiktionsanspråk mot specialpedagogerna 
vilket är intressant eftersom bibliotekarierna agerar i större utsträckning mot lärarna. 
Det kan ses vara en konsekvens av att bibliotekarierna känner sig sakna akademisk kun-
skap om läs- och skrivsvårigheter. Vi kan se att skolbibliotekariernas position i skolkon-
texten är underordnad pedagogernas och detta leder till att respondenterna främst tillgo-
doser pedagogernas behov istället för att driva sin egen agenda.  

9.1 Reflektioner 
Med tanke på vår förförståelse som grundas på att våra dyslektiska syskon upplevt skol-
gången som mödosam, ser vi det som konstigt att skolbiblioteket ofta saknar direktkon-
takt och specifik planering kring dessa elever. Vi menar att det borde finnas formella 
möten med samordnande beredskap varje år eftersom de dyslektiska eleverna är en 
återkommande användargrupp av skolbiblioteket och med i all undervisning. Framför-
allt anser vi att bibliotekarien skall undersöka specialpedagogens kompetens ingående 
vad gäller de arbetsområden som rör deras uttalade kompetenser. Vi ställer oss frågande 
till varför skolbibliotekarien saknar metoder för att anpassa IKT-undervisningen, då en 
stor del av skolgången kräver att eleverna behärskar dessa verktyg i det undersökande 
arbetssättet. Vi saknar svensk forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap 
och inte endast på magisternivå inom detta viktiga ämne.  
 
Slutligen menar vi att alla bibliotekarier som anställs vid skolbibliotek bör få formell 
undervisning om läs- och skrivhandikapp och inlärningspedagogik. Detta menar vi för 
att resultatet i den föreliggande uppsatsen visar att skolbibliotekarierna upplever avsak-
naden av formell utbildning som ett hinder i arbetet med de dyslektiska eleverna, då de 
inte låter sina kompetenser komma till sin fulla rätt.  
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10 Sammanfattning 
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva och analysera hur fackutbildade bibli-
otekarier upplever sitt arbete och möte med dyslektiska grundskole- och gymnasieele-
ver. Tanken är även att analysera hur skolbibliotekarierna uppfattar samarbetet med de 
pedagogiska yrkesgrupperna vilka arbetar med dessa elever. Magisteruppsatsen utgår 
från den övergripande frågeställning vilken utmynnar i tre underordnade delfrågor. 

 
Hur beskriver ett antal skolbibliotekarier sina erfarenheter av sitt arbete med dys-
lektiska elever samt sitt samarbete med pedagoger kring denna användargrupp?  
 

 Hur beskriver ett antal skolbibliotekarier sin kompetens och roll gällande elever 
med dyslexi?  

 
 Hur kan skolbibliotekariernas erfarenheter av organisationen kring och mötet 

med elever med dyslexi analyseras? 
 

 Hur kan skolbibliotekariernas upplevelser av samarbetet med den pedagogiska 
personalen rörande elever med dyslexi analyseras?  

 
I tidigare studier som undersökt skolbibliotekariers arbete med läs- och skrivhandikap-
pade elever framkommer det att kvaliteten av skolbibliotekariens service i hög grad be-
ror på skolbibliotekariens kännedom om den enskilde eleven (exempelvis Anderson 
Downing 2006; Murray 2002). Resultaten visar också att ett gott samarbete med fördju-
pad kommunikation mellan specialpedagogen och skolbibliotekarien skulle förbättra 
skolbibliotekariens service till dessa elever. I annan forskning (exempelvis Gómez & 
Swenne 1996; Karlsson & Roxling 2007; Kühne 1993) framkommer det att skolbiblio-
tekariens arbete med eleverna hindras av att lärarna saknar kännedom om bibliotekari-
ens kompetens. 
 
Det empiriska materialet för föreliggande studie inhämtas genom semistrukturerade in-
tervjuer. Urvalet av respondenter sker genom snöbollsmetoden och personer arbetandes 
vid skolbibliotek i sju städer belägna i Svea- och Götaland kontaktades. För att besvara 
magisteruppsatsens syfte och dess frågeställningar intervjuas åtta fackutbildade biblio-
tekarier, vilka arbetar vid antingen grund- eller gymnasieskola. Det empiriska underla-
get analyseras och tolkas både deskriptivt och teoretiskt. I den deskriptiva analysen te-
matiseras empirin utifrån fyra huvudteman: skolbibliotekets funktion, skolbibliotekari-
ens kompetens och roll, skolbibliotekarien och den dyslektiske eleven samt samarbete 
med pedagogerna. Skolbibliotekariernas upplevelser av mötet med den dyslektiske ele-
ven och samarbetet kring denne belyses därpå genom de teoretiska utgångspunkterna 
vilka är professionsteori och en samarbetsmodell sprungen ur Louise Limbergs och 
Lena Folkessons (2006) tre kategorier av samarbete. De professionsteoretiska utgångs-
punkterna utgår från Andrew Delano Abbotts tankar i The System of Professions: An 
essay on the division of expert labor (1988). I det professionsteoretiska analysavsnittet 
analyseras respondentgruppen som medlemmar av en yrkeskår medan respondenterna 
framträder både i grupp och enskilt vid användandet av samarbetsmodellen.   
 
Resultatet visar att skolbibliotekarien ser sin roll som pedagogisk och social för samtli-
ga elever, men i arbetet med de dyslektiska eleverna betonas i första hand den förmed-
lande och konsulterande rollen av bibliotekets resurser. Respondenterna inringar sin 
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kompetens till att omfatta läsfrämjande åtgärder och informationssökning när det gäller 
arbetet med samtliga av skolans elever. Respondenterna anser att deras kunskap om lit-
teraturkännedom, bokmatchning, läsfrämjande åtgärder och tekniska hjälpmedel är de 
verktyg som främst kommer till användning i arbetet med den dyslektiske eleven. Ge-
nom att matcha och tillhandahålla material anpassat efter elevens förutsättningar menar 
många av respondenterna att de kompletterar lärarens pedagogiska kunskaper. Skolbib-
liotekariens expertiskunskaper inom IKT varken nämns eller anpassas till den dyslektis-
ke eleven. 
 
Skolbibliotekarierna upplever att de inte arbetar och möter de dyslektiska eleverna sär-
skilt ofta utan att det i första hand ankommer på specialpedagogen att arbeta nära ele-
verna. Då samtliga respondenter upplever att specialpedagogerna är den yrkesgrupp på 
skolan som har den akademiska kunskapen att möta och arbeta med läs- och skrivhan-
dikappade elever, avstår majoriteten av respondenterna från att hävda sina expertområ-
den. Skolbibliotekarierna saknar dock kännedom om specialpedagogens arbete med 
eleverna och det finns en risk för att respondenternas förgivet tagna föreställningar läg-
ger hinder i utbildningen för den dyslektiske eleven. Utifrån de professionsteoretiska 
utgångspunkterna uppträder respondenterna professionslöst när de avstår att hävda sina 
jurisdiktionsanspråk, rörande IKT och bokmatchning, mot specialpedagogerna. Detta är 
intressant eftersom bibliotekarierna hävdar sin expertis över dessa två områden i större 
utsträckning mot lärarna. Respondenternas upplevelse av att de saknar akademisk kun-
skap om läs- och skrivsvårigheter kan ses som en förklaring till respondenternas uppträ-
dande. 
 
Respondenterna upplever samarbetet med den pedagogiska personalen rörande den dys-
lektiska användargruppen som gott, men de uttrycker en önskan om en fördjupad kom-
munikation med pedagogen. Avsaknaden av dialog leder till att samarbetet omgärdas av 
oklarheter för bibliotekarien och dennes arbetsuppgifter. Känslan av osäkerhet kan där-
för uppstå och i värsta fall leder detta till att den dyslektiske eleven inte får lämplig 
hjälp för skolarbetet. Skolbibliotekariens arbete med den dyslektiska användargruppen 
beror på arbetsplatsens val av organisatoriska lösningar i form av arbetsfördelningen 
mellan specialpedagogen och de övriga professionerna. Respondenterna upplever att 
okunskapen om vilka elever som präglas av handikappet hindrar dem i deras arbete. 
Dessutom är elevens egen attityd till handikappet en avgörande faktor för om bibliote-
karien kan hjälpa eleven med att tillhandahålla tekniska hjälpmedel eller anpassad litte-
ratur. Andra faktorer som begränsar arbetet med de dyslektiska eleverna är tid, ekonomi 
och i vissa fall den övriga personalens inställning.  
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar vid Bibliotekshögskolan i Borås och som står inför ut-
maningen att, under kommande vårtermin, skriva en magisteruppsats om 20 poäng. Det 
ämnesområde vi har valt att studera är arbetet med dyslektiska elever vid skolbibliotek, 
och söker därför skolbibliotekarier att intervjua. Intervjun kommer att omfatta max 60 
minuter med fokus på frågor så som; hur du som skolbibliotekarie arbetar och möter 
elever med läs- och skrivsvårigheter, samverkan med annan pedagogisk personal och 
dina egna upplevelser kring detta. Intervjumallen kommer att vara godkänd och kontrol-
lerad av vår handledare Kerstin Rydsjö. För er som vill deltaga kommer det att finnas 
möjlighet att gå igenom intervjumallen innan intervjun. Ni som deltagare och er arbets-
plats kommer att skildras anonymt. 
 
Vi blir tacksamma för ert deltagande då ämnet dyslexi ur skolbibliotekariens perspektiv 
på magisternivå inte uppmärksammats så mycket tidigare. Läs- och skrivsvårigheter är 
något som engagerar oss och som vi hoppas även er. Vi vore tacksamma för svar under 
vecka fyra och fem. 
 
Ni kan kontakta oss på telefonnummer eller e-post: 
Karolina Bohlin XXXXX XXXXX 
Helena Hellsberg  XXXXX XXXXX  
 
Handledare Kerstin Rydsjö kan kontaktas genom denna e-post: XXXXX 
 
Med vänlig hälsning  
Karolina Bohlin och Helena Hellsberg 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
1. Kan du berätta om vilken uppgift skolbiblioteket/gymnasiebiblioteket har för elever-
na?  
 
2. Hur använder eleverna skolbiblioteket? 
 
3. Kan du berätta om ditt möte med elever vilka har grava läs- och skrivsvårigheter?  
 
4. Hur skulle du beskriva grava läs- och skrivsvårigheter?  
 
5. Kan du berätta om vilka moment du upplever de dyslektiska eleverna har svårt med? 
Hur märker du att de har det svårt? Vad behöver de hjälp med? Hur beskriver du ditt 
arbete med elever som har dyslexi? 
 
6. Hur ser du på din roll som skolbibliotekarie? 
(Vad upplever du att du kan bidraga med (skolbibliotekariens kompetens)? ) 
 
7. Hur har skolbiblioteket utformats till förmån för elever med grava läs- och skrivsvå-
righeter? Resurser? Vilken respons på skolbibliotekets service mottager du från elever-
na? 
 
8. Kan du berätta hur skolans personal samverkar/samarbetar kring eleverna som har 
grava läs- och skrivsvårigheter (eller i allmänhet)?  (Olika arbetsuppgifter etc.) 
 
9. Kan du berätta om vilka signaler som sänts från skolans ledning? Finns det några di-
rektiv från ledningen gällande elever med grava läs- och skrivsvårigheter? Finns ned-
skrivna dokument? 
 
10. Hur har du förvärvat din kunskap om dyslexi? Har du givits möjlighet att vidareut-
bildas? 
 
11. (Tipsar ni eleverna om vart de kan få information om dyslexi?) 
 
 



 78 

Bilaga 3 
 
Frågeschema 
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