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Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att få en bättre 

bild av hur skolbibliotekarier på grundskolor i Umeå 

kommun arbetar med tillgängliga medier. Fem 

skolbibliotekarier intervjuades om hur de arbetade gentemot 

elevgrupperna, hur de upplevde att behovet av tillgängliga 

medier såg ut och om de anpassade sitt arbetssätt gentemot 

olika målgrupper för tillgängliga medier. De inspelade 

intervjuerna transkriberades, och bearbetades med hjälp av 

tematisk analys. Resultatet visade att skolbibliotekariernas 

arbete med tillgängliga medier präglas av; ett engagemang att 

hjälpa elever med läsnedsättningar; samarbete med lärare 

och specialpedagoger; och ett individuellt snarare än 

gruppbaserat bemötande av eleverna. Skolbibliotekarierna 

upplevde att situationen för elever med behov av tillgängliga 

medier är ojämlik som resultat av olika ekonomiska resurser 

hos skolorna. Bakomliggande orsaker till denna ojämlikhet 

diskuterades. Det konstaterades att den digitala utvecklingen 

har lett till positiva utvecklingar för skolbibliotekariernas 
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arbete, men att den också presenterat nya problem som 

kräver IT-kompetens av skolbibliotekarien. Slutligen 

konstaterades att behovet av tillgängliga medier inte ökat, 

men att en rad faktorer resulterat i ökad användning. Det 

insamlade materialet analyserades också utifrån Anders 

Øroms sex bibliotekarieidentiteter, och det konstaterades att 

skolbibliotekarierna i sitt arbete med tillgängliga medier i hög 

grad präglas av socialarbetareidentiteten, med inslag av 

kulturförmedlaridentiteten och 

informationsförmedlaridentiteten. 

 

Nyckelord: skolbibliotek, tillgängliga medier, arbete med prioriterade 

grupper, barn med funktionsnedsättningar 
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1. Introduktion 

 

Det första och det viktigaste som barnen skall lära sig i skolan är att läsa och skriva. 

Läskunnighet är nyckeln som skall ge tillträde till all annan kunskap (Taube 2007, 

47). 

 

I bibliotekslagens fjärde paragraf står att biblioteken ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, och erbjuda dessa 

personer litteratur och tekniska hjälpmedel för att de ska kunna ta del av 

information (SFS 2013:801). I femte paragrafen står det att även nationella 

minoriteter och personer med annat modersmål än svenska ska ägnas särskild 

uppmärksamhet, bland annat genom att biblioteken ska tillhandahålla lättläst 

svenska (SFS 2013:801). Det är med andra ord väldigt tydligt att lagen kräver att 

bibliotek ska kunna tillhandahålla så kallade tillgängliga medier till sina 

användare. Denna tydlighet sträcker sig dock enbart till detta faktum, och 

innehåller ingen hänvisning till hur mycket tid eller arbete bibliotekspersonalen 

skall lägga på dessa prioriterade grupper. Det finns inga riktlinjer om hur stort 

utbudet av tillgängliga medier bör vara, och inte heller hur arbetet med denna typ 

av medier ska se ut. Det är därmed ett arbetsområde som är tämligen osynligt för 

personer som inte är en del av yrkesgruppen. Paragraferna i bibliotekslagen visar 

också att det finns flera olika målgrupper för tillgängliga media, vilket skulle 

kunna innebära att bibliotekarier arbetar olika med tillgängliga media beroende 

på vilka målgrupper de arbetar med på sina respektive bibliotek. Det skulle också 

kunna tänkas vara så att bibliotekarierna anpassar sitt arbetssätt gentemot dessa 

olika målgrupper för tillgängliga medier. I en konversation uppsatsförfattaren 

själv haft med en aktiv bibliotekarie, nämnde denna att lättläst litteratur används 

mer nu. Anledningen till den ökade användningen, hävdade bibliotekarien, var 
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den ökade mängd nyanlända som höll på att lära sig svenska, och använde sig av 

lättläst litteratur som verktyg för att uppnå detta syfte. Är detta en upplevelse som 

delas av bibliotekarier i stort? Upplever bibliotekarierna att de själva anpassar sitt 

arbetssätt beroende på av vilken anledning låntagaren frågar efter exempelvis 

lättläst litteratur, om det handlar om språkinlärning eller någon typ av 

läsnedsättning?  

 

Bibliotekslagen markerar arbetet med tillgängliga medier som en viktig del av 

bibliotekariens vardag. Denna stämmer in med forskning kring barn med 

läsnedsättningar, som konstaterar att elever med behov av tillgängliga medier som 

inte har tillgång till dessa lätt kan hamna i en nedåtgående spiral; de påverkas av 

den så kallade ”Matteuseffekten” (Stanovich 1986, refererad i Taube 2007, 92), 

som beskrivs närmare i rapportens teoriavsnitt nedan. Denna kan ta sin början 

redan i första klass, när mycket av undervisningens fokus ligger på läs- och 

skrivinlärning. En elev som har svårt att ta till sig denna kunskap läser 

långsammare och därmed mindre än sina klasskamrater, vilket gör att de goda 

läsarna drar ifrån vad gäller ordförråd (Stanovich 1986, refererad i Taube 2007, 

92). Under ett år kan lässvaga elever i åldersgruppen 10-13 år läsa 100 000 ord, 

medan lässtarka elever läser mellan 10 och 50 miljoner ord under samma 

tidsperiod (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017). De lässvaga elevernas 

begränsade ordförråd påverkar i sin tur begreppsutveckling, läsförståelse och 

läsflyt. Eleverna får allt sämre tilltro till den egna läsförmågan, och avsaknaden av 

positiva läsupplevelser resulterar i minskad motivation att läsa. Eleverna hamnar i 

en ond cirkel, som kan vara mycket svår att vända när den väl är etablerad. Det är 

alltid lättare att förebygga att en ond cirkel uppstår från början än att vända en 

redan påbörjad sådan (Taube 2007, 109). Därför är det ytterst viktigt att man 

tidigt fångar upp elever som har behov av tillgängliga medier och ger dem tillgång 
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till dessa. Då det är skolbibliotekets uppgift att förse dessa elever med tillgängliga 

medier är det extra viktigt att arbetet med tillgängliga medier fungerar där.  

 

Denna undersökning utformades med dessa två faktum som grund - att 

bibliotekariers arbete med tillgängliga medier är relativt osynligt och outforskat, 

och att arbetet kanske är allra viktigast på skolbibliotek. Då författaren själv också 

har en ambition att någon dag arbeta som skolbibliotekarie är ämnet av högst 

personligt intresse. Trots att det är ett viktigt ämnesområde finns det lite 

forskning om tillgängliga medier (Lundh 2017, 20), men med denna undersökning 

kan förhoppningsvis några av de kunskapsmässiga tomrummen vad gäller 

skolbibliotekariers arbete med tillgängliga medier fyllas. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att få en bättre bild av hur skolbibliotekarier på 

grundskolor i Umeå kommun arbetar med tillgängliga medier gentemot skolans 

elever. Då detta kan tänkas skilja sig åt mellan olika skolbibliotek beroende på hur 

stort behovet är, och även hur behovet ser ut, så är även denna potentiella skillnad 

en intressepunkt för undersökningen. För att kunna uppnå detta syfte har tre 

frågeställningar formulerats. 

 

● Vilka drag är genomgående i skolbibliotekariernas arbete med tillgängliga 

medier? 

● Hur upplever skolbibliotekarierna att behovet av tillgängliga medier ser ut 

bland skolans elevgrupper? 

● Anpassar bibliotekspersonalen sitt arbete specifikt gentemot olika 

målgrupper för tillgängliga medier? 
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1.2. Disposition 

 

Ovan har anledningen till att undersökningen utförts presenterats, samt 

undersökningens syfte och frågeställningar. Kapitel 1 kommer även att innehålla 

information om tillgängliga medier, den så kallade svenska talboksmodellen, och 

beskriva den påverkan lässvårigheter har på individen. Kapitel 2 tar upp Anders 

Øroms sex bibliotekarieidentiteter som teoretiskt ramverk för uppsatsen. Kapitel 3 

beskriver valet av metod för studien, studiens genomförande, samt etiska 

överväganden som gjorts. I kapitel 4 presenteras undersökningens resultat och 

analysen av dessa. Kapitel 5 innehåller de slutsatser som dragits utifrån resultat 

och analys, samt förslag på vidare forskning som kan göras inom ämnet. Efter 

detta listas de referenser som använts i undersökningen, och därefter har 

intervjuguiden som använts inkluderats som bilaga. 

 

1.3. Tillgängliga medier 

 

För att kunna förstå syftet och forskningsfrågorna krävs en närmare definition av 

vad som menas med begreppet ”tillgängliga medier”. Myndigheten för tillgängliga 

medier definierar tillgängliga medier som medier som är anpassade för personer 

med läsnedsättning eller bristande läsförmåga (2018a). Om en person inte kan 

tillskansa sig en viss typ av media, exempelvis en bok eller tidning, kan personen 

behöva en anpassad version av denna för att kunna tillgodogöra sig innehållet; det 

är detta som är syftet med tillgängliga medier. Det finns olika typer av tillgängliga 

medier avsedda för olika målgrupper, varav en del får användas av hela 

befolkningen, andra får enbart användas av en speciell grupp.  
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1.3.1. Talböcker, taltidningar, punktskrift, taktila bilderböcker, och 

teckenspråkiga böcker 

 

Bland annat talböcker, taltidningar och punktskrift får enbart användas av 

personer med läsnedsättningar (Myndigheten för tillgängliga medier 2017b). 

Läsnedsättningar kan exempelvis vara intellektuella funktionsnedsättningar eller 

synskador. Det handlar alltså om medicinska åkommor som resulterar i nedsatt 

läsförmåga. 

 

Talböcker är inlästa böcker, där det även ingår text och ibland bilder som visas på 

datorns, mobilens eller surfplattans skärm medan läsning pågår (Chen 2013, 12). 

Det är också möjligt att ställa in talboken så att meningarna markeras tydligt med 

färg när de läses upp i ljudfilen, vilket gör det möjligt att följa med i texten medan 

man lyssnar. Förutom talböcker finns det även taltidningar, som fungerar på 

samma sätt som talböcker. Myndigheten för tillgängliga medier producerar 

ungefär 4000 ljudböcker per år (2018b). 

 

Punktskrift är en typ av taktil skrift med upphöjda punkter, främst avsedd för 

personer med synskada (Christensen Sköld, refererad i Westling 2004, 5). Det är 

baserat på det latinska alfabetet, men det finns även versioner som 

korresponderar exempelvis mot det arabiska. Punktskriften förklarades 1955 av 

UNESCO att vara det universella skrivsättet för blinda och andra synskadade i 

världen (Westling 2004, 25). I en text skriven med punktskrift ryms väldigt få 

tecken på varje sida, då storleken på punktskriftsbokstäver är betydligt större än 

bokstäverna i en vanlig text. Av denna anledning är det i vissa länder praxis att 

använda sig av kortskrift, det vill säga förkortningar av ord, vilket kan försvåra för 

en punktskriftläsare då denna måste förstå vad förkortningarna betyder för att 
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kunna ta till sig texten (ibid, 11). Kortskrift brukas inte i någon större utsträckning 

i Sverige, men om en svensk punktskriftsläsare vill läsa en text tryckt i 

Storbritannien så kan detta problem uppkomma. Vad gäller barn med synskada så 

är det mycket viktigt att vuxna i barnets omgivning tar initiativ och ger barnet 

möjlighet att lära sig punktskrift tidigt, då seende barn omges med bokstäver och 

texter på ett annat sätt och därför får en naturlig introduktion till skrift och 

läsning medan barn med synskada inte får det (ibid, 19).  

 

Taktila bilderböcker har text skriven i punktskrift, där bilderna har upphöjda ytor 

som går att läsa av med fingrarna (Nilsson 2015, 77). Ytorna har olika strukturer 

och kontrastrika färger. Denna typ av tillgängligt media har tillverkats av MTM 

sedan 1992 för barn med synnedsättning, men är sedan 2005 även möjliga att låna 

för barn med andra typer av funktionsnedsättningar.  

 

Teckenspråkiga böcker är böcker som antingen är direkt skrivna på teckenspråk 

eller översatta från ett annat språk och sedan inspelade på en videofil (Söderlund 

2013, 14). Det handlar alltså inte om ett skriftspråk som kan tryckas på papper, 

utan rörliga bilder på en skärm. Utbudet av teckenspråkig skönlitteratur är väldigt 

litet, men har utökats till viss del under senare år i och med introduktionen av 

DVD-formatet, som har större utrymme än de tidigare använda CD-skivorna och 

därmed är ett mer effektivt produktionssätt (ibid, 12). Trots det nya formatet är 

den årliga utgivningen fortfarande väldigt liten på grund av att det är ett så 

tidskrävande arbete – en roman på 300 sidor kan ta ett halvår att producera. De 

förlag som producerar teckenspråkiga böcker uppskattar att de enbart har 

möjlighet att ge ut mellan 3 och 6 böcker per år (ibid, 19). Målgruppen för 

teckenspråkiga böcker är hörselskadade och döva personer som har kunskaper i 

teckenspråk.  
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1.3.2. Lättläst material 

 

Lättläst är en typ av tillgängligt media som används av betydligt fler målgrupper 

jämfört med exempelvis punktskriftsböcker, då det inte krävs att man har en 

funktionsnedsättning för att få ta del av denna typ av media. Lättläst material får 

nyttjas av alla personer som av olika skäl behöver eller efterfrågar lättläst material 

(SOU 2013:58, 43). Dessa grupper kan bland annat vara personer med 

lässvårigheter som exempelvis dyslexi, personer med utvecklingsstörningar, 

personer med skador eller sjukdomar som permanent eller tillfälligt sänker 

läsförmågan, personer som lär sig svenska som andraspråk, och personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD (ibid, 43-45). 

Det handlar alltså om en mycket heterogen användargrupp med olika behov, 

vilket för bibliotekarien komplicerar processen med att rekommendera och välja 

ut material åt enskilda individer (ibid, 33).  

 

1.3.3. Den svenska talboksmodellen 

 

Den svenska talboksmodellen har sin grund i utredningen Kultur åt alla från 1976, 

och trädde i bruk 1979 (Myndigheten för tillgängliga medier 2017a, 19). Modellen 

betecknar ett samarbete mellan Myndigheten för tillgängliga medier och 

biblioteken. 

 

Myndigheten för tillgängliga medier producerar talböcker i enlighet med 

Upphovsrättslagen 17 §, som säger att var och en har rätt att framställa sådana 

exemplar av ett verk som en person med funktionsnedsättning behöver för att 

kunna ta del av verket, utan att betala upphovsmannen eller fråga om lov (SFS 
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2017:323). Därefter förmedlas talböckerna helt kostnadsfritt av biblioteken, som 

också har kontakt med låntagarna. I skolan är det skolbibliotekspersonalen som 

står för förmedlingen av tillgängliga medier (Kungliga biblioteket 2016, 5). 

Myndigheten för tillgängliga medier ger stöd till biblioteken i form av information 

och rådgivning. 

 

1.4. Effekter av lässvårigheter på individen 

 

Grundmaterialet i svensk skola är den skrivna texten. En elevs läsförmåga 

påverkar därför elevens förmåga att tillgodogöra sig undervisningen i alla skolans 

ämnen. För en lässvag elev resulterar detta i minskade möjligheter för eleven att 

vidareutbilda sig, att söka arbete och få anställning, och även att delta i den 

demokratiska processen (Lärarförbundet 2011, 18). Barn som uppvisar 

dyslexitypiska läs- och skrivsvårigheter får ofta stora problem att klara skolans 

och samhällets ökade krav (Myrberg 2015, 17). I en studie av Gunnel S. Ingesson 

om den psykologiska påverkan dyslexi har på individen uppgav 80 % av de 

tillfrågade ungdomarna att de upplevde att deras dyslexi påverkat deras skolgång 

ganska mycket eller väldigt mycket (Ingesson 2007, 581). De informanter som 

börjat arbeta uppgav stor lättnad över att ha lämnat skolåren bakom sig, medan 

de informanter som valt att fortsätta studera kände sig mindre optimistiska över 

framtiden än den första gruppen, och uppgav också känna sig mer påverkade av 

sin dyslexi i sin livssituation (Ingesson 2007, 585-586). Detta kan ge stora 

konsekvenser på dagens arbetsmarknad, där allt fler arbetsgivare efterfrågar 

högskoleexamen inför anställning.  

 

Förutom att läsnedsättningar påverkar individens möjlighet att fungera i 

samhället så har de också visats ha psykologiska konsekvenser. Personer med 
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lässvårigheter har större risk än personer med normal läsförmåga att utveckla 

internaliserade sjukdomar, som ångest, depression och låg självkänsla 

(Mammarella et al. 2016, 131). Barn med lässvårigheter kan utveckla 

ångestsymptom som en konsekvens av oro över att behöva läsa högt i 

klassrummet (ibid, s 135). Skolarbetet kan börja förknippas med olust, osäkerhet 

och otrygghet (Samuelsson 2006, 373).  Läsning kan också vara ett sätt att skapa 

sociala kontakter, exempelvis med klasskamrater eller inom en kompisgrupp 

(Ross, McKechnie och Rothbauer 2006, 128). Barn med lässvårigheter kan gå 

miste om möjligheten att ingå i denna typ av sammanhang, ifall de exempelvis 

inte har möjlighet att läsa samma böcker som sina klasskamrater. 

 

1.5. Matteuseffekten 

 

Begreppet Matteuseffekt myntades först av Robert K. Merton 1968, efter ett 

bibelcitat ur Matteusevangeliet: ”Var och en som har, han skall få, och det i 

överflöd, men den som inte, från honom skall tas också det han har.” Begreppet 

används inom flera olika forskningsområden, men introducerades som ett 

begrepp för att illustrera läsutveckling av Keith E. Stanovich 1986. 

Matteuseffekten innebär inom undervisningskontext att individer med tidiga 

fördelaktiga inlärningsupplevelser, exempelvis av läsning, därefter kan använda 

sig av dessa för att mer effektivt ta till sig kunskap genom följande 

inlärningstillfällen (Walberg och Tsai 1983, refererad i Stanovich 1986, 381). 

Individer som inte haft dessa tidiga fördelaktiga upplevelser utvecklas i märkbart 

lägre takt. Speciellt i undervisningssammanhang leder detta till att den första 

gruppen individer belönas för sina bedrifter, medan den andra gruppen inte gör 

det (Walberg et al 1984, refererad i Stanovich 1986, 381). Motivationen att 

fortsätta utvecklas minskar hos den andra gruppen, som konsekvens av känslan av 
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misslyckande. I läsningssammanhang innebär detta att barn med lässvårigheter 

får negativa associationer till läsning, och därför börjar undvika aktiviteter som 

har med läsning att göra, vilket ökar klyftan mellan dem och barn med god 

läsförmåga ytterligare. 

 

Stanovich baserade sitt användande av konceptet kring forskning om barns 

vokabulärtillväxt. Flera studier visade att den textmängd barn med god 

läsförmåga konsumerade var flera gånger större än den textmängd barn med dålig 

läsförmåga hann konsumera under samma tid (Biemiller 1977-1978, Allington 

1984, Nagy och Anderson 1984, refererade i Stanovich 1986, 380). Allingtons 

studie visade att redan i första klass skiljde antalet lästa ord under en skolvecka 

med 16 lästa ord hos det minst läskunniga barnet till 1933 ord för det mesta 

läskunniga (Allington 1984, refererad i Stanovich 1986, 380). Läsning resulterar i 

vokabulärtillväxt, som i sin tur ökar läsförståelsen och därmed läsförmågan. 

Vokabulärtillväxt och god läsförmåga gynnar därmed varandra. Barn med god 

läsförmåga drar därmed ifrån barn med dålig läsförmåga, genom den större 

textmängd de konsumerar. Barnen med god läsförmåga och välutvecklade 

vokabulär läser mer, lär sig fler ordbetydelser, och förbättrar därmed sin 

läsförmåga. I kontrast till detta står barn med ej välutvecklade vokabulär som 

läser långsamt. De läser mindre, vilket ger en i jämförelse med första gruppen 

långsam vokabulärutveckling, och även långsammare läsinlärning (Stanovich 

1986, 381). 

 

Margaret Donaldson beskriver att inlärning sker genom kognitiv konflikt, som kan 

beskrivas som den inbördes konflikt som sker när en ny omständighet får oss att 

ändra uppfattning om hur vi tidigare trott att något förhöll sig. Man skulle kunna 

säga att det handlar om att anta utmaningen att försöka förstå något. Barn med 
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svag läsförmåga tappar tilltron till den egna kognitiva förmågan, vilket resulterar i 

att barnet undviker kognitiva konflikter; om barnet får uppfattningen att vissa 

uppgifter ständigt slutar i misslyckande, så ger det upp redan i förväg (Donaldson 

1979, refererad i Taube 2007, 43). Den naturliga nyfikenheten och entusiasmen 

för att lära hämmas i syfte att inte stöta på ännu ett misslyckande som resulterar i 

sämre självkänsla. En strategi för barnet att hantera situationen är att själv sänka 

sin värdering på läsning som aktivitet till förmån för ett område där eleven klarar 

sig bättre, som idrott eller kamratliv, vilket minskar de negativa verkningarna på 

självbilden (Taube 2007, 28). Den sänkta värderingen resulterar i att eleven bara 

gör halvhjärtade försök att förbättra sin läsförmåga, och den onda cirkeln 

förstärks. 

 

  

15 
 



 

2. Teoretiskt ramverk 

 

2.1. Anders Øroms sex bibliotekarieidentiteter 

 

I en artikel från 1993 identifierar den danske forskaren Anders Ørom sex olika 

bibliotekarieidentiteter. 

 

Kulturförmedlaridentiteten grundar sig i värdering av litteratur och andra 

kulturella uttryck, och att kunna kommunicera och förmedla dessa till 

användarna. Denna identitet kräver att bibliotekarien har god överblick över sina 

samlingar, och ger sig ofta uttryck i vägledning av och samtal med låntagarna 

(Ørom 1993, 38). Identiteten har sin grund i bildnings- och upplysningstradition. 

 

Ämnesspecialistidentiteten grundar sig i att bibliotekarien har kunskap inom ett 

speciellt vetenskapligt område (ibid). Med hjälp av dessa fackkunskaper, samt god 

vetenskaplig allmänbildning, kan bibliotekarien hjälpa användare som har mer 

specialiserade frågor. Liksom kulturförmedlaridentiteten har denna identitet sitt 

ursprung i upplysningstraditionen. 

 

Dokumentalistidentiteten karakteriseras av de hantverksmässiga delarna av 

biblioteksarbetet, som katalogisering, klassifikation, referensarbete och bibliografi 

(ibid, 38-39). Istället för ett fokus mot kulturellt eller kunskapsmässigt innehåll, 

som kulturförmedlar- och ämnesspecialistidentiteterna, ligger fokus mer på 

systematiska färdigheter, samt att kunna behärska de metoder och regler som 

krävs för att utföra denna typ av arbete (ibid, 39). 
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Socialarbetaridentiteten betecknar en bibliotekarie som visar intresse för 

skiftande intressen och behov hos olika användargrupper. Bibliotekarien lägger 

större värdering i att hitta material som fyller användarens behov, än i värdet på 

materialets innehåll (ibid). Denna typ av arbete sker ofta uppsökande, och 

uppbyggnaden och förmedlingen av bibliotekets samlingar är avsedda att kunna 

tillfredsställa även specifika behov. Ørom menar att denna identitet växt fram som 

ett resultat av samhällsförändringar där samhället blivit mer medvetet om och 

accepterande av de olika behov som finns i populationen (ibid). 

 

Informationsorganisatörsidentiteten grundar sig i en förmåga att kunna 

organisera information; att kunna analysera verksamhets- och 

institutionsspecifika informationsbehov, organisera informationsförmedling, och 

designa informationssystem (ibid).  

 

Informationsförmedlaridentiteten grundar sig i arbetets tekniska sida och 

förmedlandet av information till användarna med hjälp av teknik. Bibliotekarien 

använder sig av tekniska lösningar för att lösa problem (ibid, 40). Ett viktigt krav 

för denna identitet är behärskande av elektroniska 

informationsförmedlingssystem. 
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3. Metod 

 

3.1. Urval  

 

Populationen av intresse för studien var skolbibliotekarier som arbetade på 

skolbibliotek.  Begränsningen till skolbibliotekarier inom Umeå kommun gjordes 

av praktiska skäl. Eftersom den valda datainsamlingsmetoden var intervjuer, och 

tidsramen för datainsamlingen relativt begränsad, så var fysisk proximitet till 

informanterna ett sätt att spara tid.  

Kontaktinformation till möjliga informanter återfanns på Umeå kommuns 

hemsida. Därefter inleddes en mailkorrespondens med dessa, och fem 

individuella intervjuer bokades in över ett spann på fyra veckor. Ingen av dessa 

informanter arbetade på samma skolbibliotek. Alla informanter hade examen i 

biblioteks- och informationsvetenskap från olika universitet i Sverige. 

 

3.2. Genomförande 

 

För att kunna besvara frågeställningarna krävdes insikt i skolbibliotekariernas 

arbete med tillgängliga medier. Därför bedömdes kvalitativa intervjuer vara en 

lämpligt datainsamlingsmetod. Enkäter övervägdes, men avskrevs som 

insamlingsmetod efter viss eftertanke, eftersom intervjuer ger forskaren möjlighet 

att be informanten utveckla ett svar om detta skulle behövas. Detta är också ett 

sätt att utreda eventuella missförstånd i realtid. Förutom detta så ger kvalitativa 

intervjuer också möjlighet för intervjuaren att ställa ytterligare frågor under 

intervjuns fortlöpande när detta är lämpligt. 
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En intervjuguide (Se bilaga 1) utformades som stöd i intervjuprocessen. Denna 

innehöll 13 frågor som grovt delats in i två övergripande områden, Bakgrund - 

behov av tillgängliga medier på biblioteket, och Arbete med tillgängliga medier. 

Intervjuns kvalitativa natur gjorde det även möjligt att anpassa frågornas 

formulering och i vilken ordning frågorna ställdes (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne 2017, 38), vilket underlättade intervjuns flyt och diskussionens fortgående. 

Intervjuerna genomfördes på skolbibliotekariernas separata arbetsplatser, vilket i 

många av fallen även tillät dem att visa upp eventuella hyllor med tillgängliga 

medier i det fysiska biblioteksrummet och uttala sig om dessa. Detta skedde dock 

inte under varje intervju. Innan intervjuerna inleddes informerades 

informanterna om vad informationen från intervjuerna skulle användas till, samt 

att de var fria att avbryta sitt medverkande när som helst utan att behöva uppge 

anledning till detta. De garanterades också anonymitet genom hela processen. 

Intervjuerna spelades in med informanternas godkännande och transkriberades 

sedan i efterhand. Informanterna informerades också om att intervjuaren i 

mediegruppen tillgängliga medier även inkluderade lättläst material, vilket 

definieras av Myndigheten för tillgängliga medier som en typ av tillgängligt media. 

Dock kunde det ha funnits en risk att informanterna tolkade begreppet som 

medier som enbart får användas av personer med läsnedsättning, vilket hade 

kunnat ge missvisande forskningsresultat för undersökningens frågeställningar. 

 

Nackdelar med denna typ av datainsamling är att det kan finnas en risk att 

informanten inte är ärlig med sina svar, vilket har effekt på forskningsresultatet 

(Fangen 2005, refererad i Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2017, 53). Om mer tid 

var avsatt för undersökningen så hade intervjuerna med fördel kunnat 

kompletteras med observationer, för att se hur arbetet går till i praktiken. Detta 

hade möjligen kunnat genomföras om ett specifikt skolbibliotek var studieobjekt 

19 
 



 

för forskningen, men då hade man gått miste om den helhetsbild av situationen 

över ett större område som efterfrågades i syftet. Faktumet att intervjuerna 

utfördes över ett spann av fyra veckor kan också ses vara till studiens nackdel, 

eftersom det under denna tid är naturligt att forskaren hinner börja analysera vad 

som sagts under tidigare intervjuer och därefter medvetet eller omedvetet 

anpassar sin intervjuteknik vid senare intervjuer för att förstärka sina preliminära 

forskningsresultat. Ingen medveten anpassning har skett från författarens sida, 

men det är fortfarande en eventualitet som bör tas i betänkande. 

 

3.3. Analysmetod 

 

Tematisk analys bedömdes som ett lämpligt sätt att bearbeta det insamlade 

materialet för att få svar på forskningsfrågorna. Denna typ av analys fungerar bra 

som ett sätt att sammanfatta stora mängder av data, vilket ofta är ett problem vid 

kvalitativa studier, och är också en flexibel metod som är relativt lätt att arbeta 

med (Braun och Clarke 2006, 97). Tematisk analys används för att identifiera, 

analysera och presentera teman i insamlat datamaterial (Braun och Clarke 2006, 

79).  

 

Intervjuerna, som varierade i längd mellan 13 och 54 minuter, transkriberades av 

författaren efter genomförande. Tolkning och analysering av det insamlade 

materialet tog sin början i detta steg, vilket är en fördel med att transkribera själv 

istället för att använda en automatiserad tjänst (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

2017, 51). Språket justerades till viss del vid transkriberingen för ökad 

läsvänlighet. Intervjuerna transkriberades i sin helhet, som är tillrådligt när man 

arbetar med öppna frågeställningar och därmed inte kan säga i förväg vad som 
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kan visa sig vara centralt för att svara på dessa (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

2017, 52).  

 

Därefter påbörjades kodnings- och tematiseringsprocessen, under vilken man 

markerar olika segment ur datan med så kallade koder (Braun och Clarke 2006, 

88). Författarens ursprungliga plan för detta var att använda sig av programmet 

Open Code som hjälpmedel i denna process, dock var programmet inte 

kompatibelt med författarens dator, varför kodningen istället utfördes utan Open 

Code som hjälpmedel. Detta bör dock inte ha påverkat resultatet, då Open Code 

främst är ett verktyg som underlättar organiseringen av koder, medan själva 

kodningsprocessen är densamma oavsett om programmet används eller ej.  

 

När all data kodats sorterades dessa in i grupper för att forma potentiella teman. 

Vid denna fas kan vissa koder sorteras bort om de bedöms oväsentliga för studiens 

syfte (Braun och Clarke 2006, 90). Under denna del av processen upptäckte 

författaren att en del av frågorna som ställts under intervjun gav svar som inte 

kändes relevanta för studiens frågeställningar. Detta datamaterial har därför 

exkluderats från de teman som presenteras i resultatet. Det gäller främst de svar 

som uppkom på frågan om huruvida det finns standarder för arbetet med 

tillgängliga medier. Kodningsprocessen utfördes iterativt, vilket innebär att data 

omkodades och koderna i sin tur omgrupperades flera gånger i olika teman innan 

dessa ansågs vara representativa för den insamlade datan. De fem slutgiltiga 

temana är:  

 

● En vilja att hjälpa 

● Samarbete och tid som resurser 

● Problematik med bristande resurser 
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● Bemötande efter situation 

● Digital utveckling 

 

Därefter relaterades dessa teman till den tidigare forskning som samlats in, samt 

till Anders Øroms sex bibliotekarieidentiteter. Øroms teori användes för att 

illustrera vad skolbibliotekarierna värderade i arbetet med tillgängliga medier och 

vad som ingick i detta. Viss ytterligare litteraturinsamling skedde efter kodningen, 

då vissa aspekter togs upp som var inte hade väntats innan intervjutillfällena. En 

svårighet under analysarbetet har varit bristen på tidigare studier inom ämnet 

(Lundh 2017, 20), vilka hade kunnat vara vägledande i exempelvis valet av teorier. 

Många av de texter som publicerats inom ämnet har inte varit artiklar från 

tidskrifter, utan tryckta böcker som i många fall saknat teoretiskt ramverk, vilket 

kan ses som en begränsning i studien.  

 

3.4. Etiska överväganden 

 

Som nämnts ovan så har alla informanter informerats om syftet med 

datainsamlingen, samt att de garanterades anonymitet genom hela 

undersökningen. Transkribering av intervjuerna gjordes endast med 

informanternas uttryckliga medgivande.  

 

Det största etiska spörsmålet författaren haft gäller skrivandet av rapporten. Då 

det enbart finns ett fåtal skolbibliotekarier i Umeå kommun, så har det varit extra 

viktigt att undvika att beskriva en informants svar på ett sätt som möjliggör 

härledning till informanten i fråga. Av denna anledning används könsneutrala 

pronomenet hen för att beteckna informanterna i texten, istället för hon/han. För 
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att beteckna vilken informant som gjort vilket uttalande, har pseudonymerna 

Informant A, B, C, D och E använts. 
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4. Resultat och analys 

 

Nedan diskuteras de resultat som uttolkats från intervjuerna. Dessa presenteras i 

fem teman: en vilja att hjälpa, samarbete och tid som resurser, problematik med 

bristande resurser, bemötande efter situation, och digital utveckling. Resultaten 

diskuteras också i relation till Anders Øroms sex bibliotekarieidentiteter. 

 

4.1. En vilja att hjälpa 

 

Även om skolbibliotekarien ensam har ansvaret för utdelning av tillgängliga 

medier på skolbiblioteket, så framgår det tydligt av intervjuerna att det krävs ett 

samarbete med lärare och specialpedagoger på skolan för att nå fram till elever 

med behov. Samtliga informanter berättar att det allra oftast är lärare som 

upptäcker att en elev har lässvårigheter, varpå läraren antingen talar direkt med 

skolbibliotekarien eller talar med specialpedagogen, som i sin tur kontaktar 

skolbibliotekarien. Möjligheterna för bibliotekarien att själv upptäcka elever med 

problem är begränsade, men de finns. Informant D nämner att det ibland går att 

se på hur eleven i fråga beter sig i biblioteksrummet, och utifrån det gissa att det 

skulle kunna röra sig om att en motvilja mot läsning orsakad av lässvårigheter. 

 

Informant D: […] antingen så är det jag som säger till dem att den här eleven verkar 

när den kommer till biblioteket som att den hatar att läsa och hatar alla böcker, och 

då kan jag fråga om de tror att den eleven skulle kunna behöva Legimus. Och då kan 

de säga, ”ja det har jag också tänkt på”, eller att de kommer till mig och säger att den 

här eleven behöver Legimus eller talböcker. […] Då tror jag att – man lär sig med 

åren att se elever som är väldigt oroliga och har svårt att koncentrera sig, och då 

talböcker… ja, man har ju rätt till talböcker om man har till exempel ADHD eller 
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koncentrationssvårigheter, då kan man måsta ha talböcker för att de kan liksom inte 

samla koncentrationen att sätta sig ner och läsa. 

 

Ur ett teoretiskt perspektiv är det intressant att informanten i fråga nämner att en 

elev som visar stor motvilja mot böcker och läsning kan misstänkas ha någon form 

av läsnedsättning. Som nämnts i kapitel 1.5. så kan Matteuseffekten för en lässvag 

elev resultera i negativa associationer till läsning, vilket kan förklara detta 

beteende. Att informanten kopplar beteendet till en misstanke om lässvårigheter 

visar en medvetenhet från informantens sida om Matteuseffektens verkningar på 

en lässvag elevs beteende, även om Matteuseffekten inte uttalat nämndes någon 

gång under intervjun. Denna medvetenhet kan också antas vara en anledning till 

varför informanten i fråga visar så stark entusiasm för arbetet med att hjälpa 

dessa elever. Det meningsfulla i förmedlandet av tillgängliga medier blir väldigt 

påtagligt för en skolbibliotekarie som har kunskap om den negativa effekt 

lässvårigheter kan ha på en elevs självkänsla. Flera informanter berättade också 

att de oftast ser en påtaglig lättnad hos elever som får tillgång till tillgängliga 

medier. De upplever också att stigmat i att behöva använda sig av tillgängliga 

medier verkar ha minskat över åren, vilket gör att färre elever motsätter sig det 

hela. Det händer fortfarande, i vissa fall på grund av att eleven inte vill sticka ut, 

och i andra fall på grund av att eleven utvecklat en aversion mot böcker och 

bibliotek snarare än en rädsla för att bli utpekad. På frågan om huruvida de 

upplevde att behovet av tillgängliga medier hade ökat under tiden de arbetat på 

skolbiblioteket svarade samtliga informanter att behovet i sig inte hade ökat, men 

att användningen av tillgängliga medier däremot hade det. Möjliga anledningar 

till denna utveckling uppges vara det minskade stigmat, utvecklandet av bättre 

digitala tjänster, och ökad kunskap bland allmänheten om att tillgängliga medier 

finns. Informant D beskriver också en tidigare inställning hos vissa om att det var 
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fusk att lyssna på böcker istället för att läsa, men att denna inställning verkar ha 

blivit betydligt ovanligare med tiden. 

 

Informanterna C och D uttrycker en oro över att nyanlända elever som har en 

läsnedsättning går miste om att få tillgång till tillgängliga medier, då elevens 

lärare inte kan avgöra om elevens läs- och skrivsvårigheter beror på 

läsnedsättning eller på att övergången från modersmålet till svenska tar tid. Det 

uppkommer också ytterligare komplikationer i och med att vissa nyanlända elever 

enbart haft begränsad skolgång, eller inte har gått i skolan överhuvudtaget. Detta 

är ett orosmoment som skulle kunna underlättas betydligt om skolorna hade 

resurser att anställa modersmålslärare för samtliga elever på skolorna, då detta 

anses vara det bästa sättet att avgöra om en flerspråkig elev har en läsnedsättning 

eller ej (Bøyesen 2006, 404; Myndigheten för tillgängliga medier 2017a, 5). En av 

informanterna nämner detta som det enda sättet att upptäcka en läsnedsättning 

redan under elevens första tid i svensk skola.  

 

Informant D: […] Och då kan man ju gradvis upptäcka att den här eleven har faktiskt 

en läsnedsättning, och då är det i så fall böcker som finns. Det är lite svårt att avgöra 

i början, om man nu inte har en modersmålslärare som talar elevens modersmål och 

kan säga att den här eleven har en läsnedsättning. 

 

Samtliga informanter som tog upp problemet med att avgöra huruvida en 

nyanländ elev har en läsnedsättning uttryckte också en oro över att flera elever 

som egentligen skulle ha behövt tillgängliga medier blivit utan dessa. Speciellt en 

av informanterna, informant C, verkar uppleva hopplöshet och frustration över 

problemet, som hen diskuterat med kollegor men trots detta inte kommit fram till 

något bra tillvägagångssätt. Hen uttrycker en önskan att kunna hjälpa dessa elever 

26 
 



 

snabbare, så att de får ett bekymmer mindre i vad som gissningsvis är en ganska 

intensiv period i och med flykten till ett helt nytt land. Som tidigare nämnts så är 

Matteuseffektens onda cirklar svåra att bryta när de etablerats, varför 

informantens önskan att bidra med pedagogiskt stöd fort är förståelig. 

 

4.2. Samarbete och tid som resurser 

 

Som nämnts ovan kan det vara svårt för en skolbibliotekarie att själv fånga in de 

elever som är i behov av tillgängliga medier. Så gott som samtliga informanter 

uppgav att det oftast är via specialpedagogen som bibliotekarien får reda på att en 

elev behöver tillgängliga medier. Efter denna initiala kontakt bokas ett möte med 

eleven och en vuxen. Vem denna vuxna är skiljer sig dock åt från skola till skola; 

vissa informanter försökte i så god mån som möjligt boka in en tid tillsammans 

med eleven och dennes föräldrar, andra informanter skickade hem en blankett 

som föräldrarna fick fylla i, varpå eleven gick till mötet tillsammans med sin lärare 

eller specialpedagogen. Informant B, som inte bokar in möten med föräldrar, 

angav svårigheten att hitta en tid som fungerar för alla parter som anledning till 

detta. Även de informanter som bokar in sådana möten nämner att det kan vara 

svårt att få till.  

 

Flera skolbibliotekarier nämner vikten av att lärare och specialpedagoger har 

kunskap om att tillgängliga medier finns och att de går att få tag på via 

skolbiblioteket. Det verkar råda delade meningar bland informanterna om 

huruvida den kunskap som finns är tillräcklig eller ej. Informant D tycker att 

kunskapsnivån generellt höjts på senare år, medan informant C menar att även 

om personalen som arbetat på skolan en längre tid har kunskaper inom ämnet så 

kan ny personal ha bristande utbildning i ämnet, något hen ser som ett problem. 
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Informanten i fråga uttrycker specifikt missnöje över de tillfällen då 

specialpedagoger saknar de kunskaper som krävs. 

 

Informant C: Ja, jag vet inte riktigt… när det här kom att eleverna skulle kunna göra 

egen nedladdning och så, då var det ju som väldigt mycket, ja i alla fall i den här 

kommunen, att man gick ut och informerade om det och så. Men nu är det nog 

faktiskt inte riktigt, och nu kan det kännas som att det är skolbibliotekarierna 

mycket som får göra det. Och specialpedagogerna ska ju ha kunskaperna där också, 

men det ser nog inte ut så. 

 

Missnöjet kan antas ha sin grund i en förutsättning att information om tillgängliga 

medier och var de går att få tag på bör ha inkluderats i specialpedagogernas 

utbildning. Om nyutexaminerade specialpedagoger verkligen saknar kunskaper 

inom området är detta en stor brist i utbildningen, då en viktig del av arbetet med 

att ge stöd till elever med läsnedsättningar är att ge dem tillgång till tillgängliga 

medier. Denna okunskap kan också leda till ett betydligt större problem på skolor 

som inte har skolbibliotek, eller skolor som har obemannade sådana. Flera av 

informanterna beskriver hur de till viss del tagit på sig att undervisa övrig 

personal på skolan kring tillgängliga medier, exempelvis genom att ge ut 

informationsbroschyrer som beställts från Myndigheten för tillgängliga medier, 

eller att ta upp tillgängliga medier på lärarmöten. Informant A ifrågasätter att de 

ska behöva lägga ner tid på att syssla med den här typen av undervisning, men 

verkar samtidigt resignerad inför att det inte finns så mycket att välja på när 

situationen är som den är. Informant C efterfrågar samordning från högre 

instanser i syfte att vidareutbilda skolans personal i ämnet, och någon som har 

övergripande ansvar för att allt fungerar, speciellt i de fall där skolan saknar en 

utbildad skolbibliotekarie. Skolinspektionen kan ge ett föreläggande och utdöma 

28 
 



 

vite om en skola inte följer skollagen, men har inte möjlighet att ge påföljder till 

skolor som inte följer bibliotekslagen. Det finns heller ingen motsvarande instans 

som syftar till att kontrollera att bibliotekslagen följs. Skolor kan med andra ord 

negligera bibliotekslagen, exempelvis genom att inte arbeta specifikt för de 

prioriterade grupper som har behov av tillgängliga medier, utan att straffas för 

detta (Kungliga biblioteket 2016, 4). 

 

På en skola där lärare och specialpedagoger saknar kunskap om tillgängliga 

medier och inte heller har en skolbibliotekarie som kan undervisa dem i ämnet är 

det rimligt att tänka att elevernas tillgång till tillgängliga medier blir eftersatt. I en 

enkätstudie från 2011 visades att enbart 65% av de grundskolor som ingick i 

undersökning hade ett bemannat skolbibliotek, och mer än hälften av dessa var 

bemannade enbart 10 timmar i veckan eller mindre (Lärarförbundet 2011, 17). Det 

handlar alltså om ett stort antal skolor som har risk för eftersatt tillgång till 

tillgängliga medier.  

 

Informant C: […] men så är det ju inte alla skolor som har skolbibliotekarier heller, 

och vars hamnar ansvaret då? Själv tycker jag att då hamnar ju ansvaret på 

specialpedagogen, men vem som kollar att specialpedagogen jobbar med det, det vet 

jag inte – det är ju rektorns ansvar, och det tror jag inte, alltså… Om jag ska vara 

ärlig tror jag inte att det alltid funkar så bra. Så det ser nog väldigt olika ut. 

 

Av de skolor som saknade skolbibliotek angav 19% av respondenterna att detta 

berodde på avsaknad av ekonomiska resurser för detta syfte, och 62% att eleverna 

istället använder ett bibliotek utanför skolan (Lärarförbundet 2011, 14). 

Skolbibliotekets fysiska närhet till eleverna är dock av stor vikt för de elever som 

behöver extra stöd, och likaså att det finns pedagogiskt kunnig bibliotekspersonal 
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som kan vägleda dem i processen att hitta lämpligt läsmaterial (Lärarförbundet 

2011, 14; 17).  

 

Den information som framkommit i denna undersökning verkar stödja 

Lärarförbundets konstaterande att skolbibliotekets fysiska närhet är viktig, genom 

faktumet att samarbetet med lärare, specialpedagoger och skolbibliotekarier har 

så stor betydelse i arbetet med tillgängliga medier gentemot eleverna, ett 

samarbete som kan tänkas underlättas mycket genom fysisk proximitet. Det är 

exempelvis lättare att boka in ett möte med skolbibliotekarien för att skapa ett 

Legimus-konto om skolbibliotekarien spenderar tid på skolbiblioteket varje dag, 

gentemot hur det skulle ha varit om skolbibliotekarien enbart är schemalagd till 

skolbiblioteket en dag per vecka. Informant D, som arbetar på flera olika 

skolbibliotek, tillfrågades om hen trodde det skulle bli lättare att föra ett 

samarbete ifall hen hade mer schemalagd tid på varje skola. Informantens svar var 

som följer: 

 

Informant D: Definitivt. Det blir väldigt mycket mailkontakt. Så jag har ju hela tiden 

kontakt med alla skolor, vissa dagar är jag också på flera olika skolor för att det 

händer saker. Men absolut, om man kunde vara mer tid på samma ställe och hinna 

mer än att bara städa och ta emot klasser och det här rutingörat. Så det är klart att 

det skulle göra jättestor skillnad. 

 

Informanterna gav olika svar när frågan ställdes om uppskattningsvis hur mycket 

tid de lade på arbete med tillgängliga medier i tjänsten. Några timmar i veckan, 

svarade de flesta, men olika mycket tid olika veckor. Informant D tyckte att 

speciellt skapandet av Legimus-konton gick mycket i vågor, och teoretiserade att 

detta kunde tänkas bero på att en elev skaffar Legimus och berättar för sina 
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klasskamrater hur bra det fungerar, varpå andra elever med lässvårigheter tar till 

sig detta och talar med sin lärare eller specialpedagog om saken. Själva skapandet 

av Legimus-konton uppgavs ta allt från några enstaka minuter till fyrtio minuter, 

beroende på ifall eleven önskar få en visning av hur tjänsten fungerar eller ej. 

Möten med föräldrar uppgavs också som mer tidskrävande än möten med enbart 

elever och lärare eller specialpedagoger, möjligen som resultat av att lärare och 

specialpedagoger redan har kunskap om tjänsten och vet hur den fungerar.  

 

Ingen av dem verkade dock anse sig ha svårt att hinna med just denna typ av 

arbete, med undantag för specialfall. Sådana specialfall kan exempelvis inkludera 

oväntade tekniska problem som måste lösas för en elev, eller processen att hitta 

lämplig litteratur åt en elev med väldigt specifika behov och önskemål. Det 

sistnämnda gäller speciellt för elever som behöver något av de tillgängliga medier 

där mindre material publiceras, exempelvis punktskriftsböcker. Om fler faktorer 

spelar in, som exempelvis att eleven håller på att lära sig läsa och därför inte kan 

ta till sig material på högre språklig nivå, eller att eleven enbart är intresserad av 

böcker som hör till en specifik litterär genre, så kan det vara väldigt svårt för 

skolbibliotekarien att hitta något som passar. Om material inte finns så har 

skolbibliotekarien möjlighet att göra en beställning av Myndigheten för 

tillgängliga medier att producera nya böcker, men detta kan vara en tidskrävande 

process. Det är svårt att hålla eleven stimulerad i de fall då eleven konstant måste 

vänta på att få tillgång till nya böcker. För de mest använda typerna av tillgängliga 

medier, det vill säga talböcker och lättlästa böcker, anser dock informanterna att 

utbudet är nog stort för att det inte ska vara något bekymmer att hitta något som 

eleven kan tänka sig att läsa. Hur mycket tid skolbibliotekarien måste lägga på att 

göra litteratursökning för tillgängliga medier handlar alltså mycket om hur 

behoven ser ut i den elevgrupp skolbibliotekarien arbetar med. Flera informanter 
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uppger att de aldrig har arbetat med punktskrift eller teckenspråksböcker, då inga 

elever med denna typ av behov har gått på skolan. 

 

4.3. Problematik med bristande resurser 

 

Informant D: Eller, sedan är det ju det här med skolbibliotek, det kanske är något de 

andra kanske har nämnt redan, men det är ju väldigt stor skillnad och ojämlikhet 

mellan olika skolbibliotek, både vad gäller den tid som finns för varje skola, för varje 

elev, hur mycket pengar man som sagt har. Så det är ju någonting som de måste räta 

upp, annars går det ju inte… […] så då en skola kanske har en specialpedagog på 

bara några timmar och ingen skolbibliotekarie, vad gäller tillgängliga medier då, det 

blir ju jätteförsämrad servicemöjlighet för dem då. 

 

Som nämnts i föregående avsnitt är elevernas tillgång till tillgängliga medier 

starkt beroende av ett fungerande samarbete mellan lärare, specialpedagoger och 

skolbibliotekarier. Samarbetet är i sin tur beroende av hur pass omfattande tjänst 

personerna i dessa roller har på skolan. Liksom många andra bibliotekstyper har 

även skolbiblioteken fått minskad bemanning eller mistat den helt (Kungliga 

biblioteket 2016, 7). Detta leder oss in i en diskussion kring resurser i form av 

pengar, då olika skolor kan ha olika stor budget, en skillnad som i många fall tar 

sig uttryck i skolans möjligheter att anställa personal. Skolbibliotekariens 

möjlighet att ge den grad av service som eleverna behöver stiger med 

skolbibliotekariens anställningsomfattning. I Lärarförbundets studie från 2011 

uppgav 62 % av de svarande att deras skolor saknade skolbibliotek eftersom man 

istället använde sig av ett bibliotek utanför skolan, medan bara 19% uppgav att det 

berodde på att skolan saknade ekonomiska resurser (Lärarförbundet 2011, 14). 

Man kan dock ana att även den första gruppen har bakomliggande ekonomiska 
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anledningar till att använda ett redan existerande bibliotek framför att investera i 

ett eget. Denna aning verkar stödjas av en rapport från Skolverket, som visar att 

man vid resursfördelning tar hänsyn till den sociala service som finns i skolans 

närområde (Skolverket 2013, 6). Gissningsvis innebär detta att ett eget 

skolbibliotek rationaliseras bort från prioriteringarna för en skola som befinner 

sig relativt nära ett folkbibliotek.  

 

Informant D nämner också att medieresurser kan bli ett problem om en elev med 

väldigt specifika behov, som inte täcks av sanktioneringar, dyker upp i 

elevgruppen mot slutet av året, när ett skolbibliotek med liten budget redan har 

förbrukat eller nästan förbrukat denna. Detta kan exempelvis gälla en nyanländ 

elev som har behov av lättläst litteratur, inte bara på svenska utan även på sitt eget 

modersmål. Budgeten som skolbiblioteket på elevens skola har påverkar elevens 

tillgång till den litteratur hen behöver.  

 

Även om eleverna har tillgång till tillgängliga medier via sitt skolbibliotek, så kan 

ändå deras möjlighet att faktiskt få ta del av dessa skilja sig åt från skola till skola 

beroende på vilken typ av hjälpmedel skolan bidrar med, och hur stor tillgången 

är till dessa hjälpmedel. Detta gäller främst datorer och surfplattor som eleverna 

kan använda för att lyssna på talböcker. Vissa skolor har råd att ge alla elever en 

egen dator att använda under skoltiden, medan andra skolor enbart har ett litet 

antal lånedatorer eller surfplattor som inte alltid räcker till alla elever som 

behöver dem. I vissa fall har eleverna själva en mobiltelefon de kan använda 

istället, men inte alla elever har en mobiltelefon som har kapaciteten att användas 

för talboksläsning. Dessa elever hamnar i en problematisk situation om de inte 

kan få tillgång till de hjälpmedel som behövs för att läsa talböcker. Det är också 

bättre för eleven i långa loppet att få möjlighet att läsa talböcker på dator eller 
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surfplatta istället för på mobilen, eftersom man anstränger ögon och syn mer vid 

läsning från mobilskärm, detta på grund av dess mindre storlek i jämförelse med 

skärmstorleken hos en dator eller surfplatta (Revelle och Polanka 2013, 112-113).  

 

Den ojämlikhet som uppstår mellan olika skolor på grund av skillnader i 

ekonomiska resurser kan även underminera hela syftet med tillgängliga mediers, 

och i viss utsträckning skolbibliotekens, existens - båda instanser är till för att ge 

alla elever en likvärdig skolgång genom pedagogiskt stöd och för att underlätta för 

elever som upplever svårigheter i undervisningen. Det är dock svårt att säga varför 

resursfördelningen ser ut som den gör. I Sverige så ligger finansieringen av 

kommunala skolor under kommunalt ansvar. Kommunerna använder sig av olika 

typer av resursfördelningssystem i sin budgetering, som fungerar olika bra 

beroende på vilka förutsättningar kommunerna har att utgå från. På empirisk väg 

går det inte att avgöra vilket av dessa system som är bäst för elevernas 

studieresultat och förmågan att erbjuda likvärdig utbildning (Skolverket 2013, 

53), utan kommunerna har på egen hand instiftat det system ledningen tror 

kommer ge bäst utdelning. Kommunerna har även olika ekonomiska 

uppföljningssystem, vilket gör det svårt att kunna jämföra olika kommuners 

resultat och genom denna information avgöra huruvida en specifik kommun bör 

använda sig av en annan resursfördelningsmodell för optimala resultat. Utifrån 

denna information skulle man kunna spekulera att de olikheter informanterna 

upplevt mellan olika skolor kan bero på att Umeå kommun använder sig av en 

resursfördelningsmodell som egentligen inte är optimal för elevernas behov.  

 

Det finns ett nationellt krav på att resursfördelningen vid skolor ska vara anpassad 

till elevers olika förutsättningar och behov; dock har Skolverket i en studie utförd 

år 2012 funnit att flera kommuner inte fördelar sina resurser på ett sätt som möter 
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detta krav (Skolverket 2013, 53). Detta föreslås kunna åtgärdas genom ett 

systematiskt kvalitetsarbete från kommunens sida, dels med en systematisk 

uppföljning av hur resurserna fördelas inom skolan, samt med en analys av hur 

fördelningen påverkar verksamheterna och den likvärdiga utbildning eleverna är 

berättigade till (Skolverket 2011, Skolverket 2012, refererade i Skolverket 2013, 

54). Det finns ingen information i Skolverkets rapport om Umeå kommun skulle 

vara en av dessa kommuner, men denna undersökning indikerar att det finns 

ojämlikheter mellan skolorna i Umeå kommun som skulle kunna gynnas av denna 

typ av kvalitetskontroll från kommunens sida.  

 

4.4. Bemötande efter situation 

 

En av intressepunkterna för undersökningen var huruvida skolbibliotekarier 

upplever att de drar nytta av att anpassa sitt arbete gentemot en elev beroende på 

av vilken anledning denna elev behöver tillgängliga medier. Exempel på sådana 

olika anledningar skulle exempelvis kunna vara att eleven behöver tillgängliga 

medier för att hen har en läsnedsättning, att hen håller på att lära sig svenska, 

eller att hen håller på att lära sig läsa. De sista två grupperna har enbart rätt att 

använda lättläst material, men då även detta är en typ av tillgängligt media kändes 

det viktigt att inkludera det för att få en bild av hur skolbibliotekarier arbetar med 

denna mediegrupp.  

 

Dock visade det sig att många av informanterna ansåg detta vara en konstig fråga. 

Det sågs som självklart att man anpassar arbetssättet efter eleven, men detta var 

inte gruppbaserat utan snarare individbaserat. Rekommendationsprocessen, det 

vill säga processen där en elev rådfrågar bibliotekarien om vilken bok hen bör 

låna, fungerar likadant för elever som har behov av tillgängliga medier som den 
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gör för en elev som inte har behov av dessa, med skillnaden att man begränsar det 

möjliga antalet titlar att välja mellan så att de passar in på elevens läsförmåga. 

Flera av informanterna betonade också vikten av att välja en bok som 

ämnesmässigt passar elevens intressen. Informanternas uppfattningar stöds också 

av Ross, McKechnie och Rothbauer, som betonar hur personliga bokpreferenser 

tenderar att vara. När det individuella barnet frågar efter en bra bok är det sällan 

hjälpsamt att utgå från ett grupptänk (2006, 66). Detta gäller allt 

rekommendationsarbete, men sågs som extra viktigt i dessa fall eftersom många 

av dessa elever utvecklat en inre motvilja mot läsning på grund av de negativa 

känslor aktiviteten frambringar. Det enda sättet att vända dessa negativa känslor 

och ta eleven ur denna onda cirkel är att skapa en mängd läsningstillfällen som 

eleven anser vara lyckade (Taube 2007, 57). Att ge eleven möjligheten att ta del av 

tillgängliga medier gör det möjligt att ge eleven en positiv läsupplevelse, men det 

krävs fortfarande initiativ från elevens sida att öppna boken och därefter ta sig 

igenom den. För att öka elevens motivation att göra detta är det viktigt att hitta 

böcker som stämmer överens med elevens intressen.  

 

Informant D beskriver att det kan vara en bra teknik att fråga eleven om andra 

intressen, som exempelvis vilken typ av filmer eller tv-spel hen tycker om, för att 

kunna göra en bedömning om vilken typ av bok som kan vara av intresse. 

Informant C betonar vikten av att hitta böcker där huvudkaraktären och bokens 

innehåll passar den tilltänkta läsaren åldersmässigt. Hen nämner också att det 

finns vissa böcker som inte är specifikt skrivna för att vara lättlästa, men som 

delar många av samma drag som lättlästa böcker, och att man ibland kan hitta 

lämpliga böcker till eleven bland dessa. För att kunna rekommendera böcker på 

detta sätt är det viktigt för skolbibliotekarien att känna till sitt utbud, något som 

kan vara svårt för en nyanställd skolbibliotekarie, speciellt om denne är anställd 
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över ett skolområde och bara spenderar någon dag i veckan på varje bibliotek. 

Denna typ av expertis byggs dock upp genom åren. 

 

Enbart två av informanterna, informanterna B och C, uppgav att de hade en 

äppelhylla, det vill säga en hylla i det öppna biblioteksrummet som innehåller 

exempelvis talböcker, punktskriftsböcker och lättläst, i sitt bestånd. Det är värt att 

nämna att äppelhyllan i båda fallen fanns på skolbibliotek som användes av 

särskolans elever. Likaså nämner bara en informant, informant E, att hen fått 

bidrag specifikt för att utöka sin samling av lättläst litteratur, i samband med att 

skolan blev mottagande enhet för nyanlända. Inga sådana anpassningar nämndes 

av de andra informanterna. Detta kan antas bero på att ingen av de andra 

informanterna har nog stort antal elever som ingår i dessa målgrupper för att det 

ska vara aktuellt med denna typ av ackommodering. Samtliga informanter uppger 

att behovet av talböcker är stort, men eftersom dessa finns digitalt så är det inget 

som behöver anpassas i biblioteksrummet.  

 

Undersökningen visade också att informanterna ofta anpassar sina bokprat 

utifrån utgångspunkten att några elever i varje klass behöver tillgängliga medier, 

vilket flera informanter uppskattar är fallet. Därför försöker de flesta 

informanterna tänka på att inkludera åtminstone en eller ett par lättlästa böcker 

vid varje bokprat. Därför vill uppsatsförfattaren hävda att medan bemötande är 

individuellt i vissa situationer, som rekommendationsprocessen, så är bemötande 

gruppbaserat i vissa andra situationer, så som bokprat. 

 

Informant A: Jag försöker att tänka på, när det är en klass, att ta upp lite lättläst, lite 

svårläst, lite av varje. Det är nästan som en genre för mig, lättläst, har det blivit, att 

man tänker ”en deckare, någonting med en tjej, någonting med en kille, en lättläst”. 
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Informant E anpassar sitt bokprat ytterligare ifall hen vet på förhand att en klass 

har många Legimus-användare, och kontrollerar då att alla böcker som ska 

presenteras på bokpratet finns tillgängliga som talböcker på Legimus. Då det i 

vissa fall går en viss tid innan nypublicerade böcker inläses som talböcker kan det 

resultera i att böckerna som presenteras på bokpraten är relativt gamla jämfört 

med böcker på övriga bokprat, men informanten anser att det är viktigare att alla 

elever får tillgång till böckerna som presenteras än att böckerna är splitternya. 

Hen nämner specifikt att detta är ett sätt att betona alla elevers likvärdighet - alla 

elever ska ha rätt att läsa de böcker som presenterats under bokpratet. Detta 

möjliggör också för läsningens sociala aspekt, som diskuterades i avsnitt 1.4. 

Denna typ av bokpratsanpassning inkluderar eleverna i ett socialt sammanhang 

där de kan läsa samma böcker som sina klasskamrater. Motivationen att läsa har 

också potential att öka som resultat av detta, att en elev vill diskutera böcker 

tillsammans med sina klasskamrater. 

 

Informant B nämner en mer konkret målgruppsanpassning vad gäller bokprat för 

särskolan. Anpassningen lägger främst vikt på själva presentationen. Informanten 

reflekterar över sitt sätt att prata, och försöker att inte prata för fort eller använda 

för svåra ord, och ser också till att inte prata för länge så att det blir för mycket 

information på en gång. Vad gäller bokvalet inför bokpratet tänker hen på faktorer 

som att böckernas innehåll inte får ligga på för hög nivå, och att texten ska vara 

lättförståelig. Informanten nämner därefter att dessa anpassningar lika gärna 

skulle kunna vara anpassningar inför ett bokprat för en förskoleklass, och verkar 

själv inte tycka att det handlar om en arbetsanpassning. Det visar dock på en 

ansträngning från informantens sida att hen utvärderat målgruppens behov och 

utifrån detta planerar sitt bemötande i förväg. Även om anpassningarna i sig inte 
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är komplexa är de ändå anpassningar, och visar ett engagemang från 

informantens sida att ge eleverna en positiv upplevelse.  

 

4.5. Digital utveckling 

 

Under datainsamlingens gång har det visat sig tydligt att den största delen av 

arbetet med tillgängliga medier som utförs av informanterna har med förmedling 

av talböcker att göra. De senaste åren har förenklat detta arbete, genom den 

digitala utvecklingen. Peter och Bell beskriver den mobila revolutionen, mobil 

teknik som smartphones och bärbära datorer, som en av de snabbaste och mest 

genomträngande spridningarna av teknologi i människans historia (Peter och Bell 

2013, x). Allt fler tjänster blir tillgängliga för användning som appar, likaså 

talböcker genom appen Legimus. 2010 införde Myndigheten för tillgängliga 

medier tjänsten Egen nedladdning på  Legimus, vilket tillåter låntagarna själva att 

ladda ner de talböcker de är intresserade av. Numera går det också att läsa 

talböcker strömmande (Chen 2013, 45), vilket informanterna berättar att många 

av låntagarna föredrar. Dock skulle ett potentiellt problem med detta uppstå om 

skolans wifi av någon anledning skulle ligga nere, vilket skulle innebära att elever 

som läser talböcker strömmande då tappar tillgången till dessa. 

 

Flera av informanterna beskriver också att Legimus inte alltid varit så praktiskt 

som de själva och många av låntagarna uppfattar tjänsten, utan att det är en tjänst 

som konstant förbättras med nya tekniska lösningar på olika typer av problem. 

 

Informant A: Ja, alltså, det blir ju mer och mer Legimus varje år, och det tror jag inte 

beror på att eleverna är sämre utan att det sprids mer att Legimus finns och det 

börjar fungera hyfsat bra med spelaren och så där, att det blir ett alternativ. För tre 
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år sedan så var Legimus i princip omöjligt att använda, det var ingen bra teknisk 

lösning, men det tar sig, det blir bättre och bättre.  

 

Informanterna verkar generellt mycket positivt inställda till utvecklingen av 

tjänsten. Detta gäller delvis tjänstens effekt på deras eget arbete, då det innan dess 

var en betydligt mer omfattande process att förmedla talböcker. Att talböcker 

numera främst är digitala sparar även plats i bibliotekets lokaler, vilket är relevant 

på skolbibliotek där lokalerna ofta är mindre till storleken (Revelle och Polanka 

2013, 110). Informanterna beskriver också med positiva ord den effekt tjänsten 

haft på låntagarna, specifikt den strömmande läsningsfunktionen, i och med att 

processen att låna en bok går betydligt fortare och smidigare än förut. Förut 

beställdes talböcker från Myndigheten för tillgängliga medier och dessa skickades 

till skolbiblioteket; senare introducerades Egen nedladdning, men ibland gav 

denna upphov till tekniska problem. Den strömmande läsningsfunktionen, som 

innebär att eleverna kan läsa talböcker direkt på internet eller i appen om de har 

internetanslutning, upplevs av informanterna som en mer praktisk lösning. 

 

Informant D: Ja, och sedan var det ju även när jag hade visat en person hur man 

skulle ladda ner så blev det ofta krångel när vi skulle ladda ner eller nåt trassel i den 

personens egen dator, så det var en mycket mycket större tröskel att lösa, att komma 

igång, [än det är nu]. 

 

Det visade sig också under intervjuerna att många av informanterna varit tvungna 

att lösa många tekniska problem i samband med att teknologin används alltmer i 

läsning av talböcker. Om biblioteket har ett registrerat bibliotekskonto för 

nedladdning av talböcker så är det heller inte längre möjligt för biblioteket att låna 

talböcker på CD (Myndigheten för tillgängliga medier 2017a, 6), vilket innebär att 
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skolbiblioteket saknar möjlighet att låna ut talböcker på annat sätt om de tekniska 

problemen inte kan lösas. Ett sådant problem skulle exempelvis kunna vara att 

Legimus-appen slutar fungera på de surfplattor skolan lånar ut till de elever som 

läser talböcker. Detta är ett problem då utbildningar i biblioteks- och 

informationsvetenskap generellt saknar undervisning i denna typ av IT-support. 

Om skolbibliotekarien inte kan lösa problemet själv och inte heller lyckas få tag på 

någon ur övriga personalen som har bättre IT-kunskaper, så hamnar 

skolbibliotekarien i en jobbig situation som kan ta lång tid att lösa. Det har blivit 

vanligare att arbetsgivare efterfrågar IT-kompetens när de ska tillsätta 

bibliotekarietjänster, men det är sällan ett krav. 

 

Det är dock värt att nämna att de tekniska haverierna är färre nu än när tjänsten 

kom, samt att informanterna lärt sig hur vissa problem ska lösas av erfarenhet. 

Flera av informanterna berättade också att de nu blivit så vana vid processen att 

skapa Legimus-konton och visa hur tjänsten fungerar att det hela går betydligt 

snabbare än vad det gjorde innan de fått in vanan. Informant E, som har en del av 

sin tjänst på ett folkbibliotek, rådfrågas ofta av folkbibliotekarierna när det 

kommer någon dit och vill ha hjälp med detta. På folkbibliotek är det betydligt 

färre konton som skapas än på skolbibliotek, så skolbibliotekariens erfarenhet av 

processen är större än folkbibliotekariens.  

 

Gunnel S. Ingessons undersökning visade att en del barn med lässvårigheter 

vägrar ta emot specialundervisning då de inte vill stå ut som någon i behov av 

hjälp (Ingesson 2007, 588). Den digitala utvecklingen ger en möjlighet att till viss 

del förbipassera detta hinder, då talböcker kan spelas upp direkt i mobilen eller på 

datorn. Det blir en betydligt mer diskret läsningsprocess än det hade behövt vara 

ett par år tidigare, då man behövde använda sig av speciella spelare för att kunna 
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lyssna på talböcker, vilket gör att eleverna inte känner sig utpekade på samma 

sätt. 

 

4.6. Koppling till Anders Øroms bibliotekarieidentiteter 

 

Utifrån det insamlade materialet kan man konstatera att informanterna starkt kan 

identifieras som tillhörande socialarbetaridentiteten. De visar ett engagemang att 

tillfredsställa elevernas behov av litteratur genom att presentera tillgängliga 

medier för dem. Informanterna visar förståelse och acceptans för olika typer av 

behov, och arbetar för att kunna tillfredsställa dessa. Vad gäller just arbetet med 

tillgängliga medier hamnar kulturförmedlaridentiteten i skymundan för 

socialarbetaridentiteten, men är likväl närvarande; informanterna är måna om att 

kunna rekommendera intressant och personligt utvald litteratur till eleven under 

rekommendationsprocessen, och vill att eleven ska kunna få tillgång till god 

litteratur även i anpassad, tillgänglig form. Detta visar exempelvis informant A, 

som uttrycker missnöje över att mycket av den lättlästa ungdomslitteratur som 

publiceras handlar om tunga ämnen, och hen vill kunna ge eleverna andra typer 

av läsupplevelser än dessa. Informanterna som grupp är inte alla av just denna 

åsikt om lättläst ungdomslitteratur, men visar på andra sätt att de är måna om 

elevens läsupplevelse, exempelvis genom att spendera mycket tid på att hitta 

böcker som passar elevens individuella intressen.  

 

Informant D visar upp exempel på uppsökande aktivitet, som är ett vanligt 

tillvägagångssätt för bibliotekarier inom socialarbetaridentiteten (Ørom 1993, 39), 

då hen kontaktar en elevs lärare om hen upptäcker att eleven i fråga verkar visa 

tecken på lässvårigheter. Denna typ av uppsökande aktivitet nämns dock inte 

explicit av alla informanter som något de gör i sitt dagliga arbete. Man skulle 
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kunna spekulera i olika anledningar till dessa skillnader; av allt annat material att 

döma, så handlar det inte om brist på engagemang och likgiltighet från 

informanternas sida. Snarare än att informanterna inte håller utkik efter denna 

typ av elever i biblioteksrummet på grund av ointresse, vill uppsatsförfattaren 

teoretisera att det kan handla om generell tidsbrist som resulterar i att 

informanterna inte har möjlighet att upptäcka dessa elever. Ingen av 

informanterna arbetar heltid på ett specifikt skolbibliotek, utan arbetar olika 

många timmar i veckan på olika skolbibliotek. Förutom att mindre tid kan 

spenderas i kontakt med elever när man arbetar deltid istället för heltid på ett 

bibliotek, så kan man också tänka sig att själva identifierandet av elever med 

eventuella läsnedsättningar blir svårare, i och med att man inte har lika mycket tid 

att lära känna elevgruppen som rör sig i biblioteket. Uppsatsförfattaren vill därför 

hävda att uppsökande arbete från skolbibliotekariernas sida skulle kunna utökas 

och bli bättre om dessa hade mer tjänstebelagd tid på varje skolbibliotek än de har 

i nuläget.  

 

Man skulle kunna argumentera för att informanterna också skulle kunna anses 

passa in i informationsförmedlaridentiteten, i och med att arbetet med tillgängliga 

medier alltmer sker digitalt, som nämnts i temat Digital utveckling. Denna typ av 

tekniska arbete, och således denna typ av identitet, kan antas bli mer omfattande 

med tiden i och med att de digitala tjänster som används utvecklas. Exempelvis 

nämner informant A att mycket hänt med Legimus-tjänsten på bara ett par år. Ett 

krav för bibliotekarier inom denna identitet, som ska utföra denna typ av arbete, 

är att ha kunskap inom de elektroniska informationsförmedlingssystem som 

används (Ørom 1993, 40). Denna information vill uppsatsförfattaren hävda visar 

på det allt större behovet av mer djupgående IT-undervisning för studenter av 
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biblioteks- och informationsvetenskap, samt ett behov av fortbildningsinsatser för 

yrkespraktiserande skolbibliotekarier.  

 

Informanterna kan enligt uppsatsförfattaren inte anses passa in i 

ämnesspecialistidentiteten, informationsorganisatörsidentiteten eller 

dokumentlistidentiteten, då den typ av aktiviteter som presenteras som viktiga 

inom dessa identiteter inte hamnar i fokus på skolbibliotek i grundskolan.  
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5. Slutsatser 

 

Denna studies syfte har varit att skapa en bild av hur skolbibliotekarier på 

skolbibliotek i Umeå kommun arbetar med tillgängliga medier. Trots att 

bibliotekslagen inte ger några riktlinjer för hur arbetet med tillgängliga medier ska 

gå till visade det sig att de tillfrågade informanterna var eniga på många punkter. 

För att läsaren lättare ska kunna överblicka studiens resultat har slutsatserna här 

delats upp efter studiens frågeställningar. 

 

Vilka drag är genomgående i skolbibliotekariernas arbete med 

tillgängliga medier? 

 

Det finns ett antal drag som kan sägas vara genomgående i informanternas 

beskrivning av sitt arbete med tillgängliga medier gentemot skolans elevgrupper. 

Det första är entusiasm och en vilja att hjälpa eleverna i sin skolgång. Denna tar 

sig uttryck genom en oro och frustration över att elever som har behov av 

tillgängliga medier ska bli utan dem, exempelvis på grund av svårigheterna att 

säkerställa en läsnedsättning hos en flerspråkig elev, eller att skolan saknar 

skolbibliotekarie. Skolbibliotekarierna lägger också märke till beteenden som kan 

uppstå till följd av lässvårigheter och tar initiativet till att undersöka om eleven är 

drabbad av någon typ av läsnedsättning. De uppvisar en förståelse för de 

psykologiska effekter lässvårigheter kan ha på eleverna (se kapitel 1.4. och 1.5. för 

en närmare beskrivning av dessa), och en önskan att hjälpa dem att få de verktyg 

de behöver för att undvika konsekvenser även senare i livet. Viljan och 

engagemanget att hjälpa, samt den uppsökande aktiviteten gentemot eleverna, 

placerar väldigt tydligt in samtliga skolbibliotekarier i Anders Øroms 

socialarbetaridentitet. Det kan också tänkas vara möjligt att skolbibliotekarierna 
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skulle kunna gå in i denna identitet ytterligare genom utökat uppsökande arbete, 

vilket skulle kunna vara en möjlighet om den tjänstebelagda tiden på varje 

skolbibliotek utökades. 

 

Ett annat viktigt drag är samarbete och tid som resurser i arbetet med tillgängliga 

medier. Skolbibliotekarien verkar i samarbete med skolans lärare och 

specialpedagoger för att kunna förmedla tillgängliga medier till elever med behov 

av dessa. För att samarbetet ska fungera optimalt underlättar det om 

skolbibliotekarien har mycket tjänstebelagd tid på skolan. Generellt menar 

skolbibliotekarierna att kunskapen om tillgängliga medier ökat hos skolans 

personal, men skolbibliotekarien måste fortfarande ge viss vidare undervisning, 

och vissa uttrycker oro över att ny personal inte verkar ha kunskaper inom ämnet. 

 

Problematik med bristande resurser togs upp som ett orosmoment av vissa 

skolbibliotekarier. Skolbibliotekarierna upplever att elever på olika skolor inte har 

jämlik tillgång till tillgängliga medier, som ett resultat av att olika skolor har olika 

budget. Användandet av en icke optimal resursfördelningsmodell skulle kunna 

vara en orsak till detta. Bristande resurser påverkar skolbibliotekariernas arbete 

som är högst beroende av graden av samarbete och tid. Resursbrist hanteras ofta 

genom att sänka bemanningsgraden eller helt ta bort tjänster. Problematiken 

gäller även teknik och medier som behövs för att ge service till eleverna som har 

behov av tillgängliga medier. 

 

Den digitala utvecklingen har resulterat i att arbetet kring talböcker förändrats 

kraftigt, och därmed också skolbibliotekariernas arbete med tillgängliga medier, 

då en stor del av de elever som är i behov av tillgängliga medier använder sig av 

talböcker. Skolbibliotekarierna menar att tjänsten är mer praktisk att använda än 
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förut, vilket haft positiva effekter på elevernas motivation att använda talböcker, 

men när tekniken krånglar kan detta ge upphov till problem för skolbibliotekarien. 

Detta visar på ett möjligt behov av IT-undervisning på utbildningar i biblioteks- 

och informationsvetenskap. Denna tekniska utveckling, som resulterat i ökat 

tekniskt arbete för skolbibliotekarierna, gör också att de kan placeras in i Anders 

Øroms informationsförmedlaridentitet, en identifikation som kan tänkas bli allt 

klarare i och med att den tekniska utvecklingen fortgår.  

 

Anpassar skolbibliotekarierna sitt arbete specifikt gentemot de olika 

målgrupperna för tillgängliga medier? 

 

Studien fann att skolbibliotekarier i Umeå kommun generellt inte anpassar sitt 

arbete gentemot elever som behöver tillgängliga medier på gruppnivå vad gäller 

de olika målgrupperna för tillgängliga medier, som exempelvis elever med 

läsnedsättning eller elever som håller på att lära sig svenska. De lägger stort värde 

på att bemöta varje individ och arbeta utifrån dennes intressen och önskemål, 

oavsett om denna individ är i behov av tillgängliga medier eller ej. Exempelvis 

rekommendationsarbetet är i hög grad individuellt. Skolbibliotekarierna utformar 

dock till varierande grad sina bokprat med hänsyn till elever med behov av 

tillgängliga medier i stort.  

 

Hur upplever skolbibliotekarierna att behovet av tillgängliga medier 

ser ut bland skolans elevgrupper? 

 

Studien fann att största delen av de elever som har behov av tillgängliga medier på 

informanternas skolor använder sig av talböcker eller lättläst. Några elever i varje 

klass uppskattas behöva talböcker. Behovet av punktskrift och teckenspråkiga 
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böcker är mycket litet. De skolbibliotekarier som arbetar med elever från 

särskolan har en äppelhyllan i biblioteket, och ett skolbiblioteks sortiment av 

lättlästa böcker utökades i och med att skolan i fråga blev mottagande enhet för 

nyanlända. I övrigt uppger ingen av skolbibliotekarierna att de behövt ändra sitt 

sortiment specifikt för elever i behov av tillgängliga medier. Behovet av tillgängliga 

medier har heller inte ökat med tiden; men som resultat av minskad 

stigmatisering, ökad kunskap och vidareutveckling av digitala tjänster har 

användandet av tillgängliga medier ökat bland informanternas elevgrupper. 

 

5.1. Förslag på vidare forskning 

 

Som tidigare nämnts i uppsatsen är det långt ifrån alla skolor som har ett eget 

skolbibliotek, bemannat med en skolbibliotekarie. En naturlig förlängning av 

detta forskningsprojekt skulle kunna vara att undersöka användningen av 

tillgängliga medier på dessa skolor. I intervjuerna kom det fram att övrig personal 

på vissa skolor hade väldigt lite kunskap om tillgängliga medier; hur ser det ut på 

skolor där det inte finns någon skolbibliotekarie som kan informera personalen i 

dessa frågor? Detta hade varit en viktig undersökning att göra för att få en 

helhetsbild av hur situationen ser ut för elever i behov av tillgängliga medier i 

Sverige idag.  

 

Ytterligare en möjlighet att expandera forskningen utifrån denna studie vore att 

undersöka hur eleverna i behov av tillgängliga medier upplever kontakten med 

skolbibliotekarierna. Motsvarar skolbibliotekariernas syn på processen den syn 

eleverna har? Utifrån detta skulle man kunna se huruvida arbetssättet skulle 

behöva justeras.  

  

48 
 



 

Referensförteckning 

 

Braun, Virginia och Clarke, Victoria. 2006. Using thematic analysis in psychology. 

Qualitative Research in Psychology 3 (2): 77-101. 

 

Bøyesen, Liv. 2006. Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter. I Bjar, Louise 

(red.). Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: 

Studentlitteratur, 401-433. 

 

Chen, Anna Gustafsson. 2013. Vad är talböcker? Att arbeta med talböcker på 

biblioteket. Lund: BTJ Förlag. 

 

Eriksson-Zetterquist, Ulla och Ahrne, Göran. 2017. Intervjuer. I Göran Ahrne och 

Peter Svensson (red.). Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber, 

34-54. 

 

Ingesson, Gunnel S. 2011. Growing up with dyslexia : interviews with teenagers 

and young adults. School Psychology International 28 (5): 574-591. 

 

Kungliga biblioteket. 2016. Skolbibliotek - hur ser det ut? En kartläggning inom 

ramen för den myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen. 

http://www.kb.se/Dokument/Samverkan/Rapporter/Skolbibliotek_hur%20ser%

20det%20ut_2016.pdf (Hämtad 2017-12-30). 

 

Lundh, Anna Hampson. 2017. Användning av tillgängliga medier: en 

forskningsöversikt. Johanneshov: MTM. 

49 
 

http://www.kb.se/Dokument/Samverkan/Rapporter/Skolbibliotek_hur%20ser%20det%20ut_2016.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Samverkan/Rapporter/Skolbibliotek_hur%20ser%20det%20ut_2016.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Samverkan/Rapporter/Skolbibliotek_hur%20ser%20det%20ut_2016.pdf
http://www.mtm.se/contentassets/f7475d56d1554c4c9aea4f5dffda91a2/tillgangliga-medier-rapport-till-webb.pdf


 

http://www.mtm.se/contentassets/f7475d56d1554c4c9aea4f5dffda91a2/tillgangli

ga-medier-rapport-till-webb.pdf (Hämtad 2017-10-25). 

 

Läsförmåga en demokratifråga. Betydelsen av bemannade skolbibliotek. 2011. 

Stockholm: Lärarförbundet. 

 

Mammarella, Irene C., Ghisi, Marta, Bomba, Monica, Bottesi, Gioia, Caviola, Sara, 

Broggi, Fiorenza och Nacinovich, Renata. 2016. Anxiety and depression in 

children with nonverbal learning disabilities, reading disabilities, or typical 

development. Journal of Learning Disabilities 49 (2): 130-139. 

 

Myndigheten för tillgängliga medier. 2017a. Att arbeta med talböcker i skolan - 

handledning för skolbibliotek. 

http://www.legimus.se/Gemensamt/Dokument/Dokument/e2d5aee1-d8b6-48dd

-b088-c733509869d2.pdf (Hämtad 2017-12-30). 

 

Myndigheten för tillgängliga medier. 2017b. Målgrupper för talböcker, 

taltidningar och punktskrift. 

http://www.mtm.se/bibliotek/malgrupper-for-tillgangliga-medier/malgrupper-fo

r-tal--och-punktskriftslasare/ (Hämtad 2017-10-25). 

 

Myndigheten för tillgängliga medier. 2018a. Produkter och tjänster. 

https://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/ (Hämtad 2018-01-18). 

 

Myndigheten för tillgängliga medier. 2018b. Talböcker. 

https://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/talbocker/ (Hämtad 2018-01-19). 

 

50 
 

http://www.mtm.se/contentassets/f7475d56d1554c4c9aea4f5dffda91a2/tillgangliga-medier-rapport-till-webb.pdf
http://www.mtm.se/contentassets/f7475d56d1554c4c9aea4f5dffda91a2/tillgangliga-medier-rapport-till-webb.pdf
http://www.legimus.se/Gemensamt/Dokument/Dokument/e2d5aee1-d8b6-48dd-b088-c733509869d2.pdf
http://www.legimus.se/Gemensamt/Dokument/Dokument/e2d5aee1-d8b6-48dd-b088-c733509869d2.pdf
http://www.legimus.se/Gemensamt/Dokument/Dokument/e2d5aee1-d8b6-48dd-b088-c733509869d2.pdf
http://www.mtm.se/bibliotek/malgrupper-for-tillgangliga-medier/malgrupper-for-tal--och-punktskriftslasare/
http://www.mtm.se/bibliotek/malgrupper-for-tillgangliga-medier/malgrupper-for-tal--och-punktskriftslasare/
http://www.mtm.se/bibliotek/malgrupper-for-tillgangliga-medier/malgrupper-for-tal--och-punktskriftslasare/
https://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/
https://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/talbocker/


 

Nilsson, Jenny. 2015. Taktila bilderböcker. I Nilsson, Jenny (red.). Olika sätt att 

läsa : om barn med funktionshinder och deras läsning. 2 uppl. Lund: BTJ Förlag, 

73-77. 

 

Peters, Thomas A. och Bell, Lori (red.). 2013. The handheld library : mobile 

technology and the librarian. Santa Barbara: Libraries Unlimited. 

 

Revelle, Andrew och Polanka, Sue. 2013. Reading transformed by the mobility of 

e-books. I Peters, Thomas A. och Bell, Lori (red.). The handheld library : mobile 

technology and the librarian. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 109-118. 

 

Ross, Catherine Sheldrick, McKechnie, Lynne och Rothbauer, Paulette M. 2006. 

Reading matters : what the research reveals about reading, libraries, and 

community. Westport: Libraries Unlimited. 

 

Samuelsson, Stefan. 2006. Skriftspråklig utveckling och dyslexi. I Bjar, Louise 

(red.). Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: 

Studentlitteratur, 373-400. 

 

SFS 2013:801. Bibliotekslag. 

 

SFS 2017:323. Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk. 

 

Skolverket. 2013. Kommunernas resursfördelning till grundskolor. 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3061 (Hämtad 2018-01-04). 

 

51 
 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3061
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3061


 

SOU 2013:58. Lättläst. Betänkande av lättlästutredningen.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. 2016. Konsekvenser för eleven. 

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/k

onsekvenser-for-eleven/ (Hämtad 2017-12-30). 

 

Stanovich, Keith E. 1986. Matthew effects in reading : som consequences of 

individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly 

21 (4): 360-407. 

 

Söderlund, Helena. 2013. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig 

läsning. Johanneshov: MTM. 

 

Taube, Karin. 2007. Läsinlärning och självförtroende : psykologiska teorier, 

empiriska undersökningar och pedagogiska konsekvenser. 4 uppl. Stockholm: 

Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Westling, Björn (red.). 2004. Punktskriften och dess användning. Enskede: 

Punktskriftsnämnden. 

 

Ørom, Anders. 1993. Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og 

arbejdsorganisering. Biblioteksarbejde 39: 37-43. 

 

  

52 
 

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/konsekvenser-for-eleven/
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/konsekvenser-for-eleven/
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/konsekvenser-for-eleven/


 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrund - behov av tillgängliga medier på biblioteket 

Jag tänkte att vi kunde börja med en liten presentation av dig själv. Hur ser din 

utbildning ut? När var det du utbildade dig? Hur länge har du jobbat som 

bibliotekarie? Hur länge har du jobbat här? Har du enbart jobbat på skolbibliotek, 

eller har du jobbat på andra typer av bibliotek också? 

 

Hur upplever du att behovet av tillgängliga medier ser ut i elevgruppen du arbetar 

med? 

 

(Om bibliotekarien arbetat en längre tid på samma bibliotek/inom skolbibliotek) 

Upplever du att behovet av tillgängliga medier förändrats över tid? 

 

Är det några typer av tillgängliga medier som används mer än andra? 

 

Upplever du att det finns resurser nog för att täcka behoven som finns? 

 

Arbetet med tillgängliga medier 

Får eleverna någon typ av introduktion till de tillgängliga medier som finns på 

biblioteket? 

 

Har du något samarbete med lärarna för att nå ut till eleverna som har behov av 

tillgängliga medier? Om du har det, skulle du kunna beskriva det samarbetet? 
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Tillgängliga medier används ju av flera olika grupper. Upplever du att du får 

anpassa arbetet beroende på vilken grupp som tar del av de tillgängliga medier ni 

erbjuder på biblioteket eller sker arbetet på ett mer generellt, övergripande plan? 

 

Om arbetet måste anpassas, skulle du kunna beskriva hur de här skillnaderna ser 

ut? 

 

Finns det någon standard eller riktlinjer som du arbetar utifrån när det gäller just 

arbetet med tillgängliga medier? 

 

Om det finns en standard/riktlinjer, hur ser den ut? Upplever du att den går att 

följa till punkt och pricka, eller har det funnits situationer där du varit tvungen att 

avvika från standarden? 

 

Om det inte finns en standard/riktlinjer, tror du att det finns behov av det? Skulle 

det förenkla arbetet eller bara krångla till det? 

 

Finns det något du kommit att tänka på under intervjuns gång som du skulle vilja 

tillägga? 
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