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Sammanfattning 

Forskning visar att svenska barns läsförmåga sjunkit ordentligt i internationella jämförelser. Vilken 

roll kan samverkan mellan läraren och skolbibliotekarien spela i det pedagogiska skolarbetet? En 

intressant fråga som är väldigt aktuell i dagens debatt om skolbibliotekets vara eller inte vara. 

Kanske kan vår studie ge en inblick i vikten av att bemannade skolbibliotek är en nödvändighet för 

elevernas läsutveckling i dagens skolor. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka skolbibliotekets betydelse i undervisningen hos en 

grupp lärare i svenska som undervisar på grundskolan. Våra frågeställningar behandlar hur läraren 

uppfattar sin samverkan med skolbibliotekarien och skolbibliotekets roll i svenskundervisningen.  

Resultatet av denna studie är baserad på 8 intervjuer som gjorts med lärare i svenska i två 

grundskolor där vi haft det sociokulturella perspektivet på lärande som vår teoretiska utgångspunkt. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att de deltagande lärarna menar att skolbiblioteket och 

skolbibliotekarien spelar en viktig roll för elevernas inspiration och läslust, att det saknas tillgång 

till datorer och internetsökning på skolbiblioteken samt lärarens önskan om en mer utvecklad 

samverkan med skolbibliotekarien. Utifrån detta är det viktigt att ett samarbete utvecklas mellan 

läraren och skolbibliotekarien, för att på så sätt stödja det pedagogiska utvecklingsarbetet av 

undervisning och lärande i skolan. 
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning 

Efter att ha arbetat många år som lärare respektive förskollärare har vi på nära håll sett och hört hur 

skolbibliotek stängs eller minskas på många skolor runt om i Sverige, detta trots återkommande 

rapporter kring elevers sviktande betyg och läsförmåga i svenska och rapporter kring pojkars brist 

på intresse av läsning och problem med avkodning.  

Den 1 juli 2011 fick Sverige och Sveriges skolor en ny skollag och så fick även skolbiblioteken. I 

den står det att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 

och grundsärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Dessa bestämmelser gäller även fristående 

skolor. 

I de nya riktlinjerna från skolinspektionen om skolbibliotek står det att ett skolbibliotek ska vara 

anpassat till elevernas behov, men detta är tyvärr inte genomförbart utan att skolbiblioteket är 

bemannat. Idag saknar var tredje skola ett bemannat skolbibliotek visar en undersökning gjort av 

Centrum för lättläst och Lärarförbundet. Endast 65 procent av landets skolbibliotek är bemannade 

och mer än hälften av dessa har personal på plats mindre än 10 timmar per vecka.  

Bristen på bemannade skolbibliotek drabbar många elever på skolan, men främst drabbas de som 

redan lider av lässvårigheter, då dessa elever är de som främst behöver vägledning för att finna 

läslust och adekvata, lustfyllda böcker. Skolbiblioteken är mycket viktiga i skolan och nödvändiga i 

arbetet för att öka läsintresset, även för att tillfredsställa elevernas behov av böcker. Fakta och 

informationssökning under utbildningen är en hörnsten för kunskapsinhämtningen. En lustfylld 

läsare som hittat sin genre och vet vad de söker uppsöker ofta biblioteket själv och läser på egen 

hand, medan eleverna med lässvårigheter oftast undviker läsning. Därför krävs det pedagogisk 

kunnig bibliotekspersonal som fångar upp elever med lässvårigheter.  

Samarbete med skolans personal och skolbibliotekarien borde vara en självklarhet, men med dagens 

nedskärningar och brist på skolbibliotek kan ett samarbete te sig omöjligt. Det är en demokratisk 

rättighet att elever och personal på en skola ska ha ett väl fungerande skolbibliotek med bemannad 

utbildad personal. Ett stort antal internationella undersökningar bekräftar vad ett väl fungerande 

skolbibliotek har för betydelse för elevernas färdigheter.  
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Styrdokument/riktlinjer/policydokument 
De dokument som vi finner relevanta för vår studie är det styrdokument som regeringen beslutat att 

lärare ska undervisa efter, Lgr 11. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den 

ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen. Samt de dokument som styr hur skolbiblioteken 

i Sverige ska vara utformade. 

Lgr 11 

I läroplanen (2011) i svenska står det att språket är ett redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Språket utvecklas i samspel med andra och det är med hjälp av språket som vi skapar vår identitet. 

Lärdomar i ett språk omfattar också lusten och lyckan i att bemästra språket så att man kan ta del av 

litteratur, film, teater och andra språkliga estetiska sammanhang. Det är främst genom undervisning 

i svenska som dessa lärdomar ska bli mer omfattande och befästas hos eleverna.  

Elever verkar i ett tekniksamhälle där de möter en stor mängd av texter. För att hantera detta 

behöver de kännedom om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. 

Läroplanen framhäver biblioteket som en del av skolans arbetsmiljö. Syftet med biblioteket är att 

eleverna själva ska kunna söka och utveckla kunskaper. 

Skolverket (2011 s. 222) anser genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna samman-

fattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,  

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

 söka information från olika källor och värdera dessa.  

Skollagen 

Huvudbestämmelsen om skolbibliotek flyttades från bibliotekslagen till skollagen. Från den 1 juli 

2011, ersätts regleringen i bibliotekslagen med en hänvisning till skollagens nya paragraf om 

skolbibliotek. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skollag (2010:800) 

I 2 kap. 36 § skollagen (2010:800), som började tillämpas 1 juli 2011, står det att eleverna i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller såväl offentliga som fristående skolor. 

Rektorn har det övergripande ansvaret för verksamheten och skolans arbetsmiljö. Rektorn ansvarar 

för att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva 

kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.  

Bibliotekslagen 

I den nuvarande bibliotekslagen som gäller för skolbibliotek och folkbibliotek står det följande om 

skolbibliotekens roll: 
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7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom 

att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 

språkutveckling och stimulera till läsning.  

Den 23 april 2013 lämnade regeringen in en proportion till riksdagen om förslag till en ny 

bibliotekslag. Till grund för denna ligger det demokratiska samhällets utveckling och roll för 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska dessutom gynna litteraturens ställning 

och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Den nya bibliotekslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. 

Skolinspektionens krav på skolbibliotek  

Skolinspektionen har tolkat skollagen och sett över vilka krav myndigheten ställer för att en skola 

ska anses ge sina elever tillgång till skolbibliotek. De bedömer att dessa krav ska vara uppfyllda för 

att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek.  

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt 

avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av 

elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.  

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra 

medier.  

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till 

läsning.  

Unescos skolbiblioteksmanifest 

Som hjälp i arbetet med den svenska skolbiblioteksverksamheten finns Unescos 

Skolbiblioteksmanifest: Skolbibliotekens roll i undervisning och lärande för alla, som publicerades 

2000. Manifestet har som avsikt att ge information till beslutsfattare på nationell och lokal nivå 

över hela världen, att ge stöd och råd till biblioteksvärlden och att hjälpa skolor att använda sig av 

dess principer. För att stärka skolbibliotekens profil i skolor, regioner och länder översätts 

manifestet ständigt av bibliotekarier runt om i världen. Manifestet föreskriver att skolbiblioteket ska 

ge eleverna de grundläggande kunskaper som behövs för ett livslångt lärande (Giselsson, 2004).  

Skolbiblioteket spelar en betydelsefull roll för utbildning och kultur och för att gynna läs- och 

skrivkunnigheten. Enligt Unescos Skolbiblioteksmanifest (2006 s.14) har skolbiblioteket några 

grundläggande uppgifter: 

 Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och 

läroplaner. 

 Att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvändare. 

 Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, 

förståelse, fantasi och glädje. 

 Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt ge dem 

insikt och förståelse för olika kommunikations former 
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 Att ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att öka 

förståelsen och ge insikt om olika idéer, erfarenheter och åsikter. 

 Att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet. 

 Att tillsammans med elever, skola och föräldrar verka för att uppnå skolans målsättning 

och främja insikten om att åsiktsfrihet och tillgång till information är förutsättningar för 

medborgaransvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle. 

 Att främja läsning. 

 Att verka för att skolbibliotekets resurser görs tillgängliga inom och utanför skolan.  

Skolbiblioteket kan fullgöra dessa uppgifter genom att upprätta handlingsplaner och utveckla sina 

tjänster, genom urval och anskaffning av lämpliga informationskällor samt genom att erbjuda 

vägledning och undervisning med hjälp av utbildad personal.  

Definition av begreppet skolbibliotek 

Begreppet skolbibliotek är något som har förändrats genom åren.  Lgr 69 fokuserade bara på 

rummet och ersatte begreppet skolbibliotek med begreppet "bokrum". 

I Sverige är Louise Limberg en av de mest framstående forskarna inom skolbiblioteksfrågor, 

hennes definition av skolbiblioteket kommer från Limberg (1990, s 69), där de fem dimensionerna 

är: rummet, medierna, informationssystemet, verksamhetens innehåll och ändamål samt personalen.  

”Skolbiblioteket är ett rum för böcker och andra medier, ett system för registrering och möjligheter att 

finna en bestämd bok, kunnig personal som ansvarar för och driver verksamheten och till sist ett program, 

där biblioteket bidrar till att höja kvaliteten på undervisning och inlärning”   

Statens Kulturråds (1999) definition av skolbiblioteket är: 

Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i form av 

medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag. 

Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksverksamhet i första hand för utbildningens behov inom 

den egna organisationen och att i samverkan med landets biblioteksväsende i övrigt ge biblioteksservice. 

Skolbibliotekets två roller: informationsförmedlande & läsfrämjande. 

Denna definition fokuserar på rummet, medierna och informationsförmedling. Den framhåller 

läsupplevelse men den säger ingenting om en bibliotekarie. 

Nationalencyklopedins definition är: skolbibliotek, bibliotek i grundskolor och gymnasieskolor som 

tillhandahåller resurser i form av medier, teknik och personal för att tillgodose elevers och lärares 

behov av litteratur i skolarbetet. 

Definition av begreppet skolbibliotekarie 

Varken i skollagen eller i bibliotekslagen finns det några bestämmelser som ställer krav på att det 

ska finnas en skolbibliotekarie. 
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Kunskapsområde 

Skolverket (2008) menar att tidiga och effektiva insatser vid läs- och skrivinlärningen är avgörande 

för hur det går för många elever i dag. Små barn som lyssnar på sagor, blir vana vid skriftspråket 

redan från unga år, då blir steget till att själv börja läsa och formulera sig i skrift inte lika stort. 

Läsning möjliggör inte bara kunskapsinhämtning och utvecklar förmågan att tänka abstrakt, den 

påverkar också självbilden.  

Dessvärre har svenska barns läsförmåga sjunkit ordentligt i internationella jämförelser enligt PISA-

studien från 2009. Eftersom många barn och ungdomar läser väldigt lite utanför skolans verksamhet 

är det viktigt att skolan utgör ett levande språkrum och en viktig del av språkrummet är 

skolbiblioteket. 

Kühne undersöker skolbiblioteket på Barkestorpsskolan, en grundskola i Kalmar kommun. Hon 

fokuserar på skolbiblioteket som möjlighet för ett undersökande arbetssätt. Hennes första 

doktorsavhandling om Skolbibliotek, Skolbiblioteket – skolans hjärta: skolbiblioteket som resurs i 

det undersökande arbetssättet på grundskolan, utkom 1993. Kühne urskiljer i sitt arbete fyra 

faktorer som kan hindra eller underlätta skolbibliotekets integrering i undervisningen: "Fysiska, 

pedagogiska (personliga), utbildning (lärare och skolbibliotekarie) och mål för verksamheten" 

(1993, s. 227) 

Limberg fick i uppdrag av Skolverket att utreda skolbibliotekens pedagogiska roll och år 2003 kom 

hennes bok Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt ut. I boken beskriver hon 

skolbibliotekets roll, från förskoleklass till gymnasium, för lärande och kunskap, för läsning och 

litteratur men också som en plats för arbete, vila och umgänge. “Tillgången till skolbibliotek är 

rejält utslagsgivande för barns läsförmåga, det visar flera undersökningar och det som avgör är en 

tät knytning till pedagogiken. Det är där själva grejen händer” menar Limberg. 

(www.forfattarförbudet.se) 

Skolbiblioteken har diskuterats och undersökts i olika omgångar. Man kan säga att den nutida 

debatten om skolbiblioteken startar med en undersökning som Statens Kulturråd genomförde 1999. 

I rapporten Skolbiblioteken i Sverige redovisas resultaten. Rapporten är den första ingående 

granskningen av grundskolans bibliotek. Den pekar på skolbibliotekens skiftande kvalitet och de 

brister som finns på många håll. Den här studien fokuserar på hur lärare använder sig av 

skolbiblioteket och samverkar med skolbibliotekarien i sin undervisning. 

Syfte och problem  

Syftet med denna studie är att undersöka och öka kunskapen om skolbibliotekets betydelse i 

undervisningen hos en grupp lärare i svenska som undervisar på grundskolenivå, det undersöks 

utifrån följande frågeställningar: 

Forskningsfrågor  

 Hur ser läraren på skolbibliotekets roll i den pedagogiska verksamheten? 

 Hur samverkar läraren med skolbibliotekarien? 

 Finns den typ av lärresurser läraren behöver i undervisningssyfte tillgängligt i 

skolbiblioteket? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 

Tidigare forskning 

I vår studie har vi valt att undersöka tidigare forskning kring lärare i svenska, skolbibliotekarien och 

dess samverkan. Merparten av våra källor är forskningsanknutna och vi har använt oss av 

metodböcker då vi funnit dessa väsentliga för vår studie. Vår referenslista är i huvudsak litteratur 

och digitala källor som behandlar skolbibliotek och lärare i svenska samt läsfrämjande.  

Läslust och läsfrämjande i skolan och biblioteket 

Den senaste tidens forskning visar att svenska barns läsförmåga sjunkit ordentligt i internationella 

jämförelser enligt senaste PISA-studien från 2009. År 2009 var huvudämnet i PISA-studien 

läsförståelse. ”I undersökningen ställs förmågan om hur femtonåringar på ett konstruktivt sätt klarar 

att analysera, resonera och föra fram sina tankar och idéer”. (Skolverket.se) 

Forskningen om elevers språkutveckling är växande och betydelsefull.  Skolverket (2008, s 12) 

menar att den kunskap som forskningen bidragit med vilar på flera olika perspektiv. Den första 

huvudtypen har individen i fokus, intra-individuella perspektiv. Den har med tiden vuxit sig stark 

inom forskningen om läs- och skrivsvårigheter d.v.s. fonologiska aspekter som fonologisk 

medvetenhet och studiet av biologiska och neurologiska orsaker till uppkomsten av svårigheter. 

Den andra huvudtypen, inter-individuella perspektiv, har fokuserat läsandet och skrivandet som det 

pågår i samhället. Här framkommer frågeställningar som rör hur läsande och skrivande lärs in och 

utvecklas i den kultur och samhälle man lever i. För att förstå en persons framsteg av läs- och 

skrivförmågan behöver vi båda dessa huvudtyper av perspektiv. 

Forskningen visar också enligt Skolverket (2008) att barn som tidigt möter skriftspråk och 

högläsning får en förståelse för varför man läser och skriver. De vill då gärna lära sig läsa och 

skriva och provar på egen hand. Oftast är det skrivandet som barnet börjar intressera sig för och får 

på detta sätt ett intresse av bokstäverna. Det har visat sig att barn som har en bra fonologisk 

medvetenhet också är de barn som klarar läs- och skrivinlärningen bäst.  

En annan viktig faktor är att ha ett stort ordförråd. Genom att läraren använder sig av t.ex. 

boksamtal tillsammans med eleverna så får de möjlighet att utveckla olika typer av 

förståelsestrategier i sitt läsande och skrivande. Gómez och Swenne (1996 s. 94) säger så här ”I 

samtal kring egna och andras texter uppstår en mötesplats för tankar och funderingar. Den inre 

monologen förbyts till dialog och till ett utbyte av tankar och åsikter”.  

Det är inte många forskare som har studerat skolbibliotekets roll för elevers läsutveckling och 

litteraturläsning. Men många lärare och skolbibliotekarier tycker att skolbibliotekets läsfrämjande 

bygger på lust. ”Det ska finnas en koppling mellan lust och läsning, tillgång på böcker och 

läsförmåga” säger Öberg och Ljungdahl (2009 s. 11). Vidare säger de ”… i nästa led en koppling 

mellan läsförmåga och måluppfyllelse – i skolans samtliga ämnen”. Och här kan vi finna nyttan 

med skolbiblioteket. 

Forskning om skolbiblioteket  

Skolbibliotekets pedagogiska roll ansågs tidigt vara att det skulle bli en naturlig del av 

undervisningen. Lärare och bibliotekspersonal lyfter fram bibliotekets relevans för elevers läslust 
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och förståelsen om skönlitteraturens betydelse som både källa för kunskap och upplevelse. Limberg 

(2003) anser att kopplingar till de nationella målen och formuleringar om skolbibliotekets roll i 

skolornas måldokument har betydelse för att tydliggöra skolbibliotekets funktion, ansvar och 

koppling till skolans hela verksamhet.  

Limberg tycker att skolbiblioteket har en viktig betydelse för att främja elevernas läs- och 

skrivutveckling. Och det har stor betydelse för läsutvecklingen om man i skolan har tillgång till 

bredd och variation i texter. Skolbiblioteket kan med sin bredd även erbjuda svaga läsare 

meningsfulla texter. Limbergs (2003, s.18) tolkning är att problembeskrivningen bygger på några 

grundantaganden enligt följande logik: 

 Skolbiblioteken ska fylla en pedagogisk funktion som innebär att de skall höja 

kvaliteten på elevers lärande i skolan. 

 För att bidra till elevers lärande måste biblioteket verka genom undervisningen, dvs. 

via lärare och skoluppgifter som eleverna arbetar med. Det är framför allt när 

biblioteket används som redskap för lärande i olika ämnen och helst under alla skolår, 

som det fullt ut kan fylla sin pedagogiska funktion. 

 Integration mellan bibliotek och undervisning kan och bör se olika ut i olika skolämnen 

och på olika stadier under utbildningen. 

 Integration i undervisningen kräver att lärare och bibliotekarier samarbetar nära och 

systematiskt i planering, genomförande, bedömning och utvärdering av elevers 

arbeten.  

Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie  

En av bibliotekets viktigaste resurser är personalen. Många lärare vill utnyttja biblioteket på ett 

pedagogiskt sätt och efter läroplanens syften. Hell (2008) uttrycker att i de debatter som förs, är det 

angeläget att skolbibliotekarien bör ha pedagogiska kunskaper för arbetet i skolan.  Men det är få 

rektorer som inser värdet av vad en fackutbildad bibliotekarie kan ha för betydelse för elever och 

lärare, för att kunna utöva sitt yrke på ett funktionellt sätt tycker Kühne (1993, s 56-57) att 

skolbibliotekarien, informationsexperten, borde ha dessa sex funktioner: 

1. Erbjuder tillgång till skolbiblioteket (personal, lokaler, material). 

2. Ser till att materialet i biblioteket är adekvat, dvs. gallrar föråldrat och inkorrekt material, 

anpassar materialet till olika teman och ämnesområden. 

3. Erbjuder hjälp för att lokalisera information, genom bl.a. lektioner i bibliotekskunskap och 

informationssökning. 

4. Erbjuder hjälp i urvalet av till eleven och situationen anpassade resurser. Bibliotekarien bör 

därvid känna till behov, förkunskaper och utvecklingsstadier hos olika elever. 

5. Utvecklar flexibla metoder så att bibliotekets medier kan utnyttjas maximalt av olika 

kategorier biblioteksbesökare i olika söksituationer. Härvid ingår då bl.a. att applicera nya 

forskningsrön på inlärningssätt och undervisningsmodeller. 

6. Erbjuder och har kunskap om olika söksystem (både traditionella och datoriserade) 
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Biblioteket som rum 

Det är önskvärt att skolbiblioteket ligger på en central plats i skolan. Wallin (2000) skriver om 

betydelsen av att utarbeta en välfungerande och inspirerande miljö så att skolbiblioteket blir ett rum 

för lärandet. 

Många skolbibliotek är inredda som ett ”mysrum”, och det är bra om det finns bekväma läsplatser, 

men det är också viktigt att det finns arbetsplatser för enskilt arbete eller i grupp. Biblioteket i ett 

pedagogiskt perspektiv är ett rum för arbete och då ska det möbleras därefter. Skolbiblioteket ska 

vara öppet för alla, där möts elever från olika år och klasser. Limberg (1990, s. 69-70) nämner tre 

huvudfunktioner för skolbibliotekets lokaler.  

1. Den pedagogiska funktionen, att biblioteket ska fungera som ett redskap i ett 

problemorienterat arbetssätt, en arbetsplats för studier och informationssökning. 

2. Den kulturella funktionen, att eleverna får litteratur- och andra kulturupplevelser och 

stimulans till eget kulturellt skapande. 

3. Den sociala funktionen, biblioteket fyller en funktion för eleverna även på håltimmar och 

raster, en trivsam plats där eleverna kan finna läsning för förströelse.  

Det är viktigt att lokalen redan från början är avsedd att vara just ett bibliotek och att den är 

tillräckligt stor för att inte den sociala funktionen ska göra intrång på den pedagogiska. 

Alexandersson och Limberg (2004) ser skolbiblioteket som en lokal arena, en sfär, som ska stödja 

eleverna att utveckla de kunskaper som återspeglas i skolans läroplaner. 

Lärresurser- datorer och internet 

I dagens skola har begrepp som bildning, kunskap och lärande fått ett nytt innehåll. Vi lever i ett 

samhälle där ny teknik och informationsteknologi ständigt förändras. Eleverna har en naturlig och 

vardaglig kontakt med denna teknik. Men i och med den ökande IT användningen i skolan har 

forskare identifierat några problem som eleverna har när de söker information med hjälp av 

datorerna. De har bristande kunskaper i informationssökning och läsförmåga, språkproblem som 

relateras till bristande ordförråd och stavning och brist på tid för informationssökning (Limberg, 

2003). 

Ett av skolans uppdrag är att förbereda eleverna för ett samhälle som blir mer och mer beroende av 

datorer. En viktig fråga är då hur datorer och internet kan användas i undervisningen och om 

skolans personal hur den kunskap som behövs. Donald Broady menar att datorstödet är viktigt för 

elever och lärare. Det bör underlätta elevernas och lärarnas arbete med kunskapsstoffet och 

möjligheten att skapa eget material. Datorstödet måste vara ett verktyg i lärarnas dagliga arbete och 

bör också främja till samarbete och ett undersökande arbetssätt som öppnar porten till 

kunskapstraditioner (Gómez & Swenne, 1996 ). I en skola där undersökande didaktik bli mer 

betydande, och där elever och lärare arbetar i ett gemensamt kunskapssökande får skolbiblioteket 

och skolbibliotekarien en central roll.  
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Teoretiskt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet 

Det finns många definitioner av begreppet lärande. Lärande handlar om att medvetandegöra och 

bearbeta olika information och lärande och enligt det sociokulturella perspektivet, inte endast det vi 

lär oss genom undervisning utan även det lärande vi lär genom livet, det som sker i vardagliga 

situationer, enligt detta synsätt är skolbiblioteket en viktig faktor för att eleverna ska utforska för ett 

lärande för livet. Enligt Säljö (2000) är kommunikation och interaktion mellan människor viktigt, 

det är genom detta som sociokulturella resurser skapas, och via kommunikation för vi det vidare. 

Detta är det sociokulturella perspektivets grundtanke.  

Vi talar om ett livslångt lärande för våra elever och i litteraturen pekas det ofta på att 

skolbibliotekens verksamhet behöver utgå ifrån den vardagliga verksamhet som pedagogerna 

arbetar i. Detta förutsätter ett undersökande arbetssätt, för att förbereda eleverna för ett livslångt 

lärande. I Sundstedt & Värnlund (2002) studie konstaterar de att både lärare och bibliotekarien 

anser att skolbiblioteken har en viktig roll i det livslånga lärandet, att en del av det livslånga 

lärandet är att eleverna själva och med källkritiska ögon kan söka kunskap och inte vänta på att den 

ska komma av sig själv.  

Lev Vygotskij talar om det sociala samspelet och människans interaktion med varandra som det 

fundamentala i människans utveckling. Vygotskij menar att det är grundläggande för barn med 

sociala relationer. Det är med dessa barn utvecklar sina förmågor i sampel och det är barnets 

lärande och en stor del av barnets utveckling. Vygotskij (2001) talar om den proximala 

utvecklingszonen, i denna utvecklingszon kan eleven lära och nå högre nivåer genom det Vygotskij 

kallar optimala perioder för inlärning, det vill säga stadiet som finns mellan den högsta och lägsta 

tröskeln för elevers inlärning. Han framhåller dock att undervisning som inte hamnar inom dessa 

nivåer är utan framgång och ger samma resultat som något de kan lära sig på egen hand. Detta 

förutsätter enligt Vygotskij att läraren ska känna till varje elevs närmaste utvecklingszon. 

Även en forskare som talar sig varmt kring samspel och läsmiljö är Aidan Chambers, (1998) som 

belyser vikten av att skolan skapar bra lärmiljöer som är lättåtkomliga och inspirerande med 

lockande böcker. Han menar även att vuxenstödet är enormt viktigt i läsandets cirkel då den vuxna 

skapar förutsättningar och gör det möjligt för barnen att bli litterära läsare.  

Läsandets cirkel (figur.1) är ett diagram till hjälp för förklara läsandets olika delar och hur viktiga 

de är i ett samspel med varandra, cirkeln är en modell utformad utifrån Chambers teorier om 

läsmiljö där han menar att läsprocessen är en cirkel där vuxna står i mitten som ett centralt stöd. De 

dubbelriktade pilarna är påminnelser att processen är dubbelriktad, där både den vuxne men även 

barnet lär av varandra. 
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ATT VÄLJA 

Bokbestånd, åtkomlighet, tillgänglighet, 

skyltning och presentation 

 

 

VUXENSTÖD 

     

 

ATT LÄSA   REAKTION/RESPONS 

Tid att läsa, högläsning, tyst läsning Vardagsprat om böcker, 

organiserade boksamtal 

 

    

 

 

 
 

 

(Fig.1, Läsandets cirkel. Chambers 1998) 
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Kapitel 3 Metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ intervjustudie för att få svar på våra forskningsfrågor. Kvale 

(2009) anser att den kvalitativa forskningsintervjun är lämplig när man önskar undersöka och förstå 

världen ur informanternas synvinkel. Vidare menar Kvale att användningen av en kvalitativ 

forskningsintervju är främst att förstå stoff utifrån informanternas egna perspektiv. I den kvalitativa 

forskningsintervjun skapas förståelse och kunskap genom interaktion mellan informant och 

intervjuare.  

Urval 

Vi har intervjuat 8 lärare i svenska för att undersöka deras syn på samverkan med skolbibliotekarien 

och skolbibliotekets roll i undervisningen. Detta antal valde vi då vi ville få fram olika 

uppfattningar om samma frågeställning och därför ansåg vi att 8 intervjuer var rimligt. Vi har inte 

tagit med skolbibliotekarien och andra kategorier lärare, elever eller föräldrar i vår undersökning. 

Vi träffade fyra lärare var för intervjuer. Våra åtta informanter är alla lärare i åldern 30-60 år, dessa 

arbetar i två skolor i Sverige och har varierad erfarenhet och bakgrund i sitt yrke, Johansson & 

Svedner (2006) menar att intervjuaren får en mer omfångsrik studie om denne i sitt urval av 

informanter väljer dessa med varierad erfarenhet av läraryrket.  

I vårt val av att göra en kvalitativ studie med ett fåtal informanter var vi medvetna om att resultatet 

inte är generaliserbart men dock intressant för oss. Intervjuerna gav ljus åt vårt syfte. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Kvale (2009) diskuterar intervjuarens trovärdighet och dess förmåga att ställa frågor under 

intervjun. Hur dessa frågor är utformade är av vikt, de kan var medvetet ledande och behöver ej 

vara öppna.  

Etiska aspekter  

I de etiska reglerna för forskning (Vetenskapsrådet, 2002) finns det fyra kravområden att ta i 

beaktande; samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

Samtyckeskravet 

I en forskningsstudie ska alla som medverkar få en möjlighet att själva bestämma över sin 

medverkan. Vi informerade våra informanter om detta antingen via mail eller vid ett inledande 

samtal kring vår studie. 

Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte” (s.7). 

Samtliga informanter informerades om forskningens syfte, i ett första skede via mejl och senare 

inför intervjuerna. 
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Nyttjandekravet 

Materialet får endast användas i forskningsändamål och kommer inte användas I något annat syfte 

än detta. 

Konfidentlialiteskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. (s.12) 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt 

att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. Det ska vara omöjligt för utomstående att 

komma åt detta material. Våra informanter är informerade om detta. 

Uppläggning och genomförande 

I vår kvalitativa undersökning genomförde vi åtta olika intervjuer med bandspelare. Vi informerade 

informanterna om vad intervjuerna skulle avhandla. Vi informerade även om att deras intervjuer 

skulle vara konfidentiella (Kvale 2009). I vår uppsats undersöktes det vi hade förutsatt oss att 

undersöka, det är uppsatsens validitet (Kvale 2009). Generaliserbarheten i vår avhandling är inte 

hög eftersom vi ”bara” använt oss av åtta informanter, dessa fyller inte kvoten för en generalisering 

i samhället. För att öka reliabiliteten av vår studie hade det krävts ett mer omfångsrikt material, för 

oss känns det dock bra att ha fått en inblick i vad andra tycker och tänker om vårt syfte.  

Vi hade båda en bandspelare där vi spelade in intervjun med respektive lärare en och en, varje 

intervju tog ca 1 timme. Under intervjuns gång har respondenterna fått tala fritt under 

huvudfrågorna.  Sedan sammanställde och transkriberade vi den inspelade intervjun till en text. 

Denna transkribering gjorde vi var för sig, och så ordagrant som möjligt. För att vi lättare skulle 

kunna gå vidare blev nästa steg för oss att transformera texterna i form av meningskoncentration. 

(Kvale 2009). Vår meningskoncentrering innebar att vi formulerade våra informanters intervjuer 

mer koncist, vi sammanfattade längre uttalanden till kortare uttalanden för att få fram en tydligare 

och mer väsentlig innebörd av intervjuerna. Därefter träffades vi för att göra en gemensam 

sammanställning av vårt material. Vi läste igenom varandras transkriberingar och 

uppmärksammande de eventuella perspektiv vi missat, frågor vi inte fått besvarande eller frågor vi 

inte ställt. Genom detta fick vi tillsammans en tydligare syn på vårt innehåll och våra 

frågeställningar och vad som var väsentligt. Allt detta baseras på hur vi som intervjuare har tolkat 

våra informanters intervjuer från tal till skrift. Vi har försökt att vara så objektiva som möjligt. 

Dock baseras intervjuerna utifrån vår egen upplevelsevärld.  

Vi använder oss av lärare 1, lärare 2 osv. i vår uppsats när vi pratar om våra informanter.  
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Kapitel 4 Resultat  

Vår studie är genomförd på två grundskolor med elever från förskoleklass till åk 9. Det går 

uppskattningsvis lika många elever i de båda skolorna och det jobbar ungefär lika många lärare på 

de två olika skolorna. Båda skolorna har ett skolbibliotek. Skolbibliotek 1 har öppet hela skoldagen 

och det bemannas av en biblioteksassistent på heltid, detta gör biblioteket till ett lugnt uppehållsrum 

för både de yngre och de äldre eleverna på skolan. Skolbibliotek 2 är endast öppet vissa dagar med 

bemanning av en lärare halvtid, tisdag – fredag klockan 12-15. Båda skolbiblioteken ligger centralt 

på skolorna och de är lättillgängliga för elever och lärare att besöka. Biblioteken är ganska små och 

den litteratur som finns där är mest skönlitterära böcker och lite facklitteratur. I skolbibliotek 1 

finns det tillgång till studieplatser men det finns det inte i bibliotek 2, biblioteket 2 har däremot 

tillgång till några datorer där eleverna kan söka information.  

Beskrivning av data/empiri  

För att på ett tydligt sätt visualisera resultatets koppling till våra frågeställningar har vi valt att dela 

in och presentera resultatet till våra forskningsfrågor. Resultatet redovisas i tabeller.  

Vårt huvudsyfte med studien var att ta reda på hur lärare i svenska ser på skolbiblioteket, inte att 

jämföra de två skolorna med varandra. Vi har därför valt att presentera resultatet från skolorna 

tillsammans. Vi är medvetna om att lärarnas syn påverkas av olika faktorer på respektive skola och 

att detta speglar sig i svaren. 

Forskningsfråga 1: 

Hur ser läraren på skolbibliotekets roll i den pedagogiska 

verksamheten? 

1. Kan du definiera vad begreppet skolbibliotek betyder för dig?  

Lärare 1 Skolbiblioteket här i skolan använder jag inte som man borde, utan jag har ett större 

samarbete med huvudbiblioteket. Det har den rollen som biblioteket här borde ha. Dit 

åker jag en gång i månaden och barnen blir introducerade för böcker och de får låna 

böcker. Så ett skolbibliotek för mig är inte det vi har i skolan utan det samarbete jag har 

med huvudbiblioteket.  

Lärare 2 Ett ställe där alla elever kan gå och låna böcker. Och för oss (lärare) i 

undervisningssyfte, biblioteket ska finnas för oss (lärare) att leta litteratur när vi behöver 

sagoböcker och forskningsböcker. I jobbsyfte tycker jag att det behövs. Ett litet hjärta i 

skolan. 

Lärare 3 En inspirerande plats. Lugnt och avstressande med många olika böcker. Ett ställe där 

eleverna får möjlighet att varva ner och koncentrera sig på läsning. 
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Lärare 4 Ett skolbibliotek ska vara öppet under skoldagen, där barnen kan låna böcker och jag 

kan låna litteratur som passar till min undervisning. Det ska finnas en person där som 

kan ge rekommendationer till både barnen och mig. Om jag ska läsa en skönlitterär bok 

eller jobba med ett tema så finns det en som är ansvarig och vet lite om böckerna. Så att 

man kan få tips och idéer. 

Lärare 5  Skolbiblioteket ska vara skolans hjärta och helst vara centralt placerat. Där ska finnas 

engagerad, heltidsanställd personal som aktivt deltar i skolans verksamhet. 

Lärare 6 Skolbiblioteket på min skola är en lokal där skolans skönlitteratur och facklitteratur 

kategoriserats på ett tydligt sätt. Det är lätt att hitta böcker på rätt nivå för eleverna. Det 

är en plats där eleverna i lugn och ro kan hitta en bok att lustläsa i klassrummet. 

Lärare 7 Ett skolbibliotek är för mig en plats eller ett rum dit elever kan gå för att inspireras till 

läsande av olika slag. 

Lärare 8 … där (biblioteket) lärare och elever kan få tips och idéer för läsning. 

 

2. Vad anser du att skolbiblioteket har för roll i den pedagogiska 

verksamheten? 

Lärare 1 Då kan man reflektera över varför jag inte har skolans bibliotek som skolbibliotek. Den 

person som jobbar i vårt skolbibliotek har ingen pedagogisk bakgrund, så hon är inte till 

så mycket hjälp för mig. Hon hjälper mig med själva utlåningen av böcker, men inte med 

att introducera biblioteket för barnen på ett trevligt sätt. Däremot får jag hjälp av en 

kollega som är väldigt duktig. Hon kommer upp till mitt klassrum och introducerar 

böcker för mig och eleverna. Jag tycker hon representerar det jobbet som en 

biblioteksassistent ska göra. Så skolbiblioteket håller på att ebba ut fast vi har världens 

finaste, med jätte mycket titlar. 

Lärare 2 Det är bra att kunna få uppslag och att finna böcker för högläsning. Jag använder 

biblioteket till eget bruk för barnen, men i år har jag inte gått dit med sexåringarna ännu. 

Jag har nytta av det för att planera min verksamhet. 

Lärare 3 Jag tycker att skolbiblioteket har en viktig roll för att främja elevernas läslust och 

möjligheter att hitta böcker som de vill läsa. Viktigt för att bevara vårt kulturarv. 

Lärare 4 Eleverna går regelbundet iväg och lånar lustläsningsböcker, alltså böcker som eleverna 

läser på egen hand utan krav på redovisning.  

Lärare 5  Biblioteket spelar en viktig roll i hela verksamheten. Eleverna vill gärna vara där för att 

titta runt, bekanta sig med fler ”hyllor” än de brukar, titta efter nyheter och diskutera 

böcker med varandra. 
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Lärare 6 Skolbibliotekets roll på min skola är en plats dit eleverna kan gå för att låna framförallt 

skönlitteratur och få viss hjälp att hitta böcker, biblioteket är bemannat fyra halvdagar i 

veckan. Nya böcker inbjuder till läsning.  

Lärare 7 Skolbiblioteket är ett bra komplement till övrig pedagogisk verksamhet. 

Lärare 8 När vi håller på med texter i svenskan med en början, handling och ett slut så kan jag 

hitta böcker i biblioteket som passar till min undervisning. 

 

3. Vad anser du om skolbibliotekets miljö/rum? 

Lärare 1 I början tyckte jag att rummet var bra, nu känns det som om det har krympt, det är lite för 

litet på något vis. Förut satt jag där mer med eleverna. Jag utnyttjar inte gruppborden som 

står i biblioteket. 

Lärare 2 Rummet är fint och ljust. Bra att de lättlästa böckerna står i början av rummet. Eleverna 

kan gå dit på eftermiddagarna/fritids och läsa, det är ett lugnt och tyst rum. Det borde 

finnas en ”mysdel” och fler arbetsbord. 

Lärare 3 Lugnt och skönt kan eventuellt bli mysigare. 

Lärare 4 Vårt bibliotek är trevligt, kanske lite trångt bland hyllorna. Vi har mycket böcker för 

utlåning. Det finns plats för både avkoppling och studier. 

Lärare 5  Positivt är att det bibliotek vi har ligger centralt. Negativt är källarkänslan och att det 

finns för få mysmöbler, läshörnor. Dessutom saknas arbetsplatser. 

Lärare 6 Jag tycker lokalen är väl anpassad. Att lokalen också ligger centralt i skolan gör den 

lättillgänglig för alla. Jag önskar datorer för utlåning samt ostörda arbetsplatser att 

använda för eleverna. Biblioteket borde fungera mer som ett lugnt uppehållrum för 

eleverna. 

Lärare 7 Eftersom vi inte är bortskämda i vår skola vad gäller god och genomtänkt miljö så vill 

jag ändå påstå att rummet är väl använt samt känns välkomnande. 

Lärare 8 Ljust och fint, inbjudande. Rummet är ganska litet. Inbjudande att söka upp ett lugnt rum 

för att läsa och spela spel. Bra möblerat. 

 

4. Vad anser du att skolbiblioteket kan bidra med i ditt 

undervisningsämne-svenska? 

Lärare 1 Som det är nu så jobbar jag jättemycket med Bokjuryn. Jag läser högt ur de nominerade 

böckerna och dessa finner jag i skolbiblioteket. Så då använder jag skolbiblioteket för 

just det här projektet. Böckerna bidrar till bra undervisning med ord och begrepp. Jag 

och eleverna läser böckerna och analyserar texten. Genom Bokjuryn böckerna får man 
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in många olika ämnen, som andra värdskriget, matematik mm. 

Lärare 2 Mina elever lånar skönlitterära böcker och fakta böcker för att läsa själva (bänkbok). 

Jag lånar också Bokjury böckerna till min undervisning. 

Lärare 3 Eleverna kan gå dit och låna böcker och jag kan låna olika böcker med teman som vi 

arbetar med. Bibliotekarien kan bjuda in klasserna för att presentera nya böcker. 

Lärare 4 Om jag är ute efter sagor t.ex. så hittar jag dessa böcker i biblioteket och böcker för 

högläsning. De barn som har kommit igång med sin läsning kan gå och låna böcker 

efter sitt eget intresse, så att det blir roligare att läsa. Men detta har jag inte gjort med 

sexåringarna ännu. 

Lärare 5  Bibliotekarien kan ordna aktiviteter som t.ex bokcirklar, men också vara behjälplig 

med beställningar från  

cirkulationsbibliotek, och på så sätt underlätta för oss lärare. Träffa klasserna med 

jämna mellanrum för bokprat mm. 

Lärare 6 Just nu kan biblioteket framför allt bidra med skönlitteratur och boktips i svenska. I SO 

finns inte så mycket uppdaterat material anpassat för mina elever. 

Lärare 7 Jag lånar böcker efter de teman vi arbetar med om de finns tillgängliga i biblioteket. 

Lärare 8 Jag och eleverna går till biblioteket för att låna ”nya” böcker till vår boklåda. Jag 

märker att eleverna blir mer nyfikna och intresserade när de får låna egna böcker och 

fyller boklådan med. 

 

Analys av tabellerna till forskningsfråga 1 

Vi kan konstatera att flera lärare i vår undersökning ser skolbibliotekets roll i skolan som 

betydelsefull och viktig.  

Flera av respondenterna är nöjda med skolbiblioteket som rum, de tycker att det inbjuder till 

läsning, de påtalade också hur viktigt det är med ett centralt placerat skolbibliotek, att 

skolbiblioteket borde vara medelpunkten i skolan. Några lärare framställer skolbibliotekets rum 

som lugnt, ljust och relativt trevligt. 

Några av informanterna önskar att skolbiblioteket ska öka sin ”mysfaktor” och att det ska finnas 

fler arbetsplatser för eleverna. Lärarna i undersökningen skildrar skolbiblioteket som ett ställe där 

elever och lärare kan fördjupa sina kunskaper. I skolbiblioteket kan eleverna finna skönlitterär 

litteratur för att t.ex. läsa som bänk/lådbok, och lärarna själva hitta material till sitt 

undervisningsämne. I den pedagogiska verksamheten framstår skolbiblioteket som en viktig faktor 

för elevernas läslust och inspiration.  
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Forskningsfråga 2: 

Hur samverkar läraren med skolbibliotekarien? 

1. Använder du skolbiblioteket? 

Lärare 1 Nästan aldrig. 

Lärare 2 Väldigt lite. 

Lärare 3 Inte just nu. 

Lärare 4 Ja lite grann. 

Lärare 5  Ja, eleverna går dit och lånar böcker. 

Lärare 6 Ja 

Lärare 7 Ja mina elever använder biblioteket. 

Lärare 8 Ja det gör jag. 

 

2. Vilket är ditt främsta syfte när du använder skolbiblioteket? 

Lärare 1 Det är mest eleverna som lånar för sin egen läsning. 

Lärare 2 Barnen får låna böcker till att läsa i skolan och ta hem till läsprojekt. 

Lärare 3 Jag vill använda det till att inspirera eleverna till läsning längre fram. 

Lärare 4 Högläsningsböcker och mest för mig själv. Letar fakta böcker till undervisningen. 

Lärare 5  Förra terminen fick eleverna gå dit för bokprat i smågrupper en gång. Det var mycket 

uppskattat. 

Lärare 6 Eleverna går regelbundet i väg och lånar lustläsningsböcker, alltså böcker som eleverna 

läser på egen hand utan krav på redovisning. Jag använder också 

cirkulationsbiblioteket och där lånar jag klassuppsättningar av böcker som vi lånar 

tillsammans. 

Lärare 7 Vi använder biblioteket regelbundet för att låna böcker. 

Lärare 8 Eleverna får låna lådböcker att läsa i skolan. Till mig själv brukar jag låna referens 

litteratur t.ex. när jag studerar. 

 

3. Har du någon samverkan med skolbibliotekarien? 

 

Lärare 1 

Väldigt lite 
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Lärare 2 Ibland 

Lärare 3 Nej inte just nu 

Lärare 4 Nej jag tycker inte att vi samverkar. 

Lärare 5  Inte mycket. 

Lärare 6 I viss mån. 

Lärare 7 Ja, både mina elever och jag har ett gott samarbete med skolans bibliotekarie. 

Lärare 8 Inte just nu, men periodvis under terminen. 

 

4. Hur samverkar du med skolbibliotekarien? 

Lärare 1 Hon hjälper mig med utlåning av böcker. 

Lärare 2 Jag använder henne när jag letar böcker till min undervisning och vid utlåning. Och får 

bokidéer. Men mest praktiskt. 

Lärare 3 Ytterst sällan. 

Lärare 4 Barnen får en första introduktion av biblioteket. Sen hjälper hon till vid utlåning. 

Påminner vid återlämning. 

Lärare 5  Enstaka bokprat. 

Lärare 6 Skolbibliotekarien har deltagit i temadagar kring böcker. Jag har också gett förslag på 

böcker som jag tycker att hon ska köpa in som passar mina elever. Hon har också 

kommit till mina klasser och berättat om nya böcker som hon köpt in. Bibliotekarien 

laddar ner böcker från inläsningstjänst till våra elever med dyslexi. 

Lärare 7 Hon tipsar om nya titlar, hon informerar om inläsningstjänster, hon tipsar om utbudet 

på t.ex. Kulturhusets bibliotek. 

Lärare 8 Hon hjälper mig och barnen vid lån av böcker. Kan även tala om vad jag hittar olika 

slags litteratur. 

 

5. Skulle något kunna förändras i er samverkan med 

skolbibliotekarien? 

Lärare 1 Hon borde kanske ha en arbetsbeskrivning och en års planering om hur hon kan ta 

emot klasser/barn. Detta beror mycket på ledningens inställning till skolbiblioteket. 

Lärare 2 Det skulle vara roligt om man blev ner bjuden till biblioteket, att det finns ett koncept 

hur bibliotekarien kan jobba mot klasserna och lärarna. 

Lärare 3 Antagligen, men inte just nu. 
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Lärare 4 Att bibliotekarien bjuder in till samverkan genom att t.ex. presentera Bokjury böckerna 

och bjuda in till möten i biblioteket. 

Lärare 5  Verksamheten skulle behöva en heltids personal eller två på halvtid för bättre 

öppettider och service. Även träffa klasserna med jämna mellanrum för bokprat. Större 

utbud av litteratur. 

Lärare 6 Självklart skulle samarbetet kunna utökas. Vi skulle tillsammans kunna bygga upp ett 

bibliotek med böcker i olika teman att arbeta med i klasserna. Hon skulle kunna driva 

ett biblioteksråd eller bokråd med intresserade elever som kunde vara med och påverka 

bokinköp. Dessa elever skulle också kunna läsa nyutkomna böcker som de sedan 

presenterar i klasserna. 

Lärare 7 Jag är ganska nöjd. 

Lärare 8 Det finns mycket som kan förändras. Men jag tror att det är viktigt att bibliotekarien 

har en pedagogisk utbildning och ett stort intresse för barn och sitt arbete. 

 

Analys av tabellerna till forskningsfråga 2 

I vår undersökning framkom att respondenterna var överens om att skolbibliotekarien inte har den 

pedagogiska kompetens som lärarna i vår undersökning önskar att skolbibliotekarien borde ha. En 

lärare menar dessutom att detta avspeglas i ledningens inställning till skolbiblioteket. Alla 

respondenterna anser att skolbibliotekariens roll är betydelsefull.   

I stort sett upplever samtliga respondenter att de inte samverkar alls med skolbibliotekarien då 

dessa anser att de inte får den hjälp de önskar, dock upplever en av våra respondenter att hon och 

hennes elever har ett gott samarbete med skolans bibliotekarie.  

Våra respondenter menar samtliga att skolbibliotekarien bör vara en kunnig vägledare som kan 

hjälpa lärare och elever att dra nytta av skolbibliotekets funktioner. Bibliotekarien på våra 

undersökta skolor upplevs dock av samtliga respondenter som en person som inte har någon direkt 

formell utbildning och således inte en person som kunnat bidra med ny kunskap. Respondenterna 

använder skolbiblioteket mest för utlåning av litteratur för eleverna. Tiden är också en avgörande 

faktor, begränsning av öppettider av skolbiblioteket försvårar samverkan anser några respondenter. 

Då samtliga informanter upplevde att de inte samverkar så mycket med bibliotekarien annat än vid 

utlåning av böcker, var frågan svår att utveckla. Men flera av respondenterna nämner att 

skolbiblioteket skulle kunna utvecklas mycket mer i samråd med skolbibliotekarien.  En respondent 

påtalade att skolbibliotekarien bör ha en arbetsbeskrivning och tillhörande års planering där hon har 

planerat hur hon kan ta emot klasser. Flera respondenter tycker att det skulle vara värdefullt om 

bibliotekarien kom ut i klasserna för bokprat mm.  
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Forskningsfråga 3 

Finns den typ av lärresurser läraren behöver i undervisningssyfte 

tillgängligt i skolbiblioteket? 

1. Hur ser du på bibliotekets olika lär resurser?  

t.ex. internet, facklitteratur, skönlitteratur, tidskrifter och talböcker. 

Lärare 1 Eleverna lånar skönlitterära böcker. 

Lärare 2 Jag använder skönlitteratur, fakta böcker och referenslitteratur till personalen. Vi har 

inte tillgång till datorer. Det borde finnas för de äldre eleverna.  

Lärare 3 Det vore positivt om bibliotekarien eller läraren kunde hjälpa eleverna söka 

information. Hjälpa eleverna hitta i hyllorna. Det är viktigt att facklitteraturen 

uppdateras kontinuerligt så att den är aktuell. Viktigt att det finns skönlitteratur i olika 

typer av genrer. Talböcker är bra om det finns eftersom vissa elever har behov av att 

kunna lyssna på texter för att tillgodogöra sig dem bättre. 

Lärare 4 Skönlitteratur och fakta böcker finns. Det finns inga tidskrifter eller datorer. Lättlästa 

tidskrifter saknar jag men inte tillgången till datorer. Vi har ju tillgång till en datavagn 

som vi kan ta in i klassrummet. 

Lärare 5  Jag vet inte tillräckligt om det, men jag tro inte att det är särskilt välutrustat av 

ekonomiska skäl. 

Lärare 6 Väldigt dålig tillgänglighet av datorer. Facklitteraturen är ej uppdaterad, oaktuell och 

ibland för svår. Finns både  

gammal och ny skönlitteratur, det har blivit ett bättre utbud. Känner mig osäker om 

tidskrifter men tror inte att det är mycket av den varan. Talböcker skulle behövas i en 

mycket större utsträckning. 

Lärare 7 Ja, den tjänst som jag och mina elever efterfrågar finns på skolbiblioteket. Det vill säga 

många titlar på lagom svårighetsnivå.  

Lärare 8 Jag har inte tillgång till informationssökning via data i biblioteket. Men det finns 

jättemycket bra skönlitteratur. För de yngre barnen vet jag att det finns fakta böcker på 

adekvat nivå. Talböckerna har jag aldrig använt men jag vet att det finns. 

Analys av tabellen till forskningsfråga 3 

Respondenterna upplever att det finns mest tillgång till skönlitteratur, facklitteratur och 

referenslitteratur till personalen. Det påtalas även en viss saknad av dagstidningar och lätt lästa 

tidskrifter. En respondent belyser bristen av talböcker och två respondenter den icke uppdaterade 

facklitteraturen. Flera av våra informanter kritiserar bristen av datorer och tillgång till internet i 

skolbiblioteket.  

Lärarens egna synpunkter och förbättringar kring skolbiblioteket. 

Lärare 1 Att det finns en bibliotekarie som är pedagogisk kunnig och visar intresse att bjuda ner 
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klasser och lärare till biblioteket. Göra biblioteket till en mysigare miljö. 

Lärare 2 Det skulle vara roligt att bli ner bjuden till biblioteket på besök, där de kan visa 

biblioteket och böckerna. Att inbjudan skulle komma från personalen i biblioteket och 

hade ett färdigt koncept. Mer böcker för oss personal, referenslitteratur. 

Lärare 3 Större utbud av böcker t.ex. 5-6 böcker av samma bok så att de kan användas till 

läsgrupper i olika nivåer. 

Lärare 4 Boklådor, att man har en halvklassuppsättning som man kan låna. Så att man kan titta i 

samma bok med barnen. Det ska vara flera olika böcker i olika nivåer. 

Lärare 5  Som jag tidigare skrev tycker jag att det skulle vara två rum, fler läs och mys platser, 

arbetsplatser samt datorer. 

Lärare 6 Med ett välfungerande, välutrustat, välbemannat bibliotek skulle skolbibliotekets roll 

på en skola kunna bli hur stor som helst. Det skulle kunna vara en central plats, ett nav 

i skolans verksamhet. Men dit är vägen lång på denna skola. 

Lärare 7 Jag är nuläget ganska nöjd. 

Lärare 8 En pedagogisk kunnig bibliotekarie som bjuder ner eleverna till bokprat flera gånger 

per termin. 

 

Denna tabell redogör lärarnas egna reflektioner kring tankar om skolbiblioteket och förlag på 

förbättringar på innehåll och miljö. 

Resultatsammanfattning utifrån 

forskningsfrågorna 

Hur ser läraren på skolbibliotekets roll i den pedagogiska 

verksamheten? 

Det finns ett tydligt samband i lärarnas uppfattningar om hur skolbiblioteket fyller en roll i skolans 

pedagogiska verksamhet. Alla informanter har uttryckt hur viktig roll skolbiblioteket har för 

elevernas läslust och inspiration. 

Hur samverkar läraren med skolbibliotekarien? 

Samtliga respondenter uppger att den främsta samverkan med skolbiblioteket är utlåning av 

elevernas bänk/lådbok. 

 

Finns den typ av lärresurser läraren behöver i undervisningssyfte 

tillgängligt i skolbiblioteket? 

Skolbiblioteken i studien har båda tillgång till skönlitteratur och viss facklitteratur, dock påtalar 

respondenterna stor brist på tillgänglighet av datorer. 

  



 22 

Kapitel 5 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vad som har framkommit i resultat- och analysavsnittet. 

Syftet med studien har varit att undersöka vilken betydelse skolbiblioteket har i undervisningen hos 

lärare i svenska samt lärarens samverkan med skolbibliotekarien. Lärarna i vår studie anser att anser 

att samverkan med skolbibliotekarien bör bli mer omfattande.  Vi kan vidare konstatera att flera av 

våra informanter anser att skolbiblioteket har en viktig pedagogisk roll som resurs till elever och 

lärare i skolans verksamhet och att skolbiblioteken är viktiga när det gäller att främja läsandet. 

Informanterna belyser skolbibliotekarien och dess viktiga roll i samverkan med skolans personal för 

att nå verksamhetens mål och uppdrag. 

Skolbiblioteket och skolbibliotekarien 

Limberg (2003) anser att ett väl fungerande skolbibliotek är grundläggande för barns läsutveckling 

och att skolans personal har en gemensam pedagogisk idé om skolbibliotekets funktion och hur 

dessa kan samverka kan medverka till elevernas kunskapsprocesser. Betydelsen av ett gott 

samarbete mellan skolans personal och skolbibliotekarien är ett av önskemålen vi sett i vår studie.   

I Unescos skolbiblioteksmanifest 2000, beskriver man skolbibliotekarien som en fackutbildad 

bibliotekarie med ytterligare någon form av pedagogisk utbildning som i samverkan med skolans 

ledning och övrig pedagogisk personal arbetar tillsammans mot skolans måluppfyllelse. Att 

skolbibliotekarien ska ha någon form av pedagogisk utbildning tycker lärarna i vår studie är viktigt, 

eftersom de vill använda biblioteket på ett pedagogiskt sätt efter läroplanens syfte. Detta är också 

något som genomsyrar den litteratur vi läst. Kühne (1993) menar att rektorerna inte inser värdet av 

att ha utbildade skolbibliotekarier. 

I vår studie uttalar lärarna en önskan om utökat samarbete med skolbibliotekarien som en 

pedagogisk vägledare med bredare kunskap än endast utlåning av böcker. De önskar att 

skolbibliotekarien ska arbeta mer uppsökande, ha boksamtal med eleverna och även bjuda in till 

möten/samtal i biblioteket där eleverna kan göra sig mer bekanta med skolbiblioteket och dess 

funktioner. Vi eftersträvar en diskussion ute på skolorna med rektorerna om skolbibliotekariernas 

utbildning och roll, nu när vi ser i vår undersökning hur viktigt lärarna tycker att det är med detta. 

Skolbiblioteket som miljö/rum 

Vår studie visar att lärarna är positivt inställda till skolbiblioteket som rum. Lärarna upplever 

skolbiblioteket som ett rum för avkoppling och studier. Att skolbiblioteken dessutom har en central 

plats i skolan gör dem tillgängliga för alla. Precis som våra respondenter talar Wallin (2000) om 

vikten av en inspirerande och inbjudande miljö i skolbiblioteket för lärandets motivation. Några av 

lärarna uttrycker en önskan om fler bord för studier några andra vill ha fler mys möbler och 

läshörnor. Vi ser hur olika behov lärarna i undersökningen har och inser att det inte är lätt att 

tillgodose allas behov. Öberg och Ljungdahl (2009) säger att skolbiblioteket som rum är 

betydelsefullt för att skolan behöver lugna platser för tankar och reflektion. 
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Lärresurser 

Resultatet av vår undersökning visar att lärarna är nöjda med det skönlitterära utbudet av böcker 

och det är också dessa böcker som de mest använder i sin undervisning. Detta resultat upplever vi 

som väldigt positivt, då det framkommer i forskningen hur viktigt det är att skolbiblioteken är 

utrustade med olika genre och olika svårighetsgrad av skönlitteratur, för att främja språkutveckling 

och stimulera eleverna till läsning. 

Dock visar undersökningen att det är brist på datorer, uppdaterat material i form av kartböcker och 

historieböcker och tidskrifter. Även böcker för större grupper för t.ex. läsgrupper är oftast 

undermåligt, men efterfrågat. Vår forskning visar att det är viktigt att skolbiblioteken har tillgång 

till uppdaterat material och bra böcker, det tillsammans med en utbildad skolbibliotekarie, är 

väsentligt för ett bra skolbibliotek.  

Med dagens tekniska hjälpmedel är tillgången till kunskapsinhämtning mer omfattande. De digitala 

källorna ger eleven en oändlig tillgång till lärandematerial jämfört med det traditionella som den 

fysiska boken. I Lgr 11 talar man om förmågan att kritiskt kunna värdera, analysera och 

sammanfatta information. Under förutsättning att informationen används och bearbetas på rätt sätt 

kan den vara ett väldigt bra stöd i dessa färdigheter. Men att låta tillgången till kunskapsinhämtning 

som tekniskt hjälpmedel ta över kunskapsinlärningen är inte befogat. 

Målet med kunskapsbildandning sker främst i en interaktion mellan människor och dess 

återkoppling sinsemellan, vilket en dator inte kan ersätta. 

Läslust och läsfrämjande 

Skolbiblioteken har en viktig roll när det gäller att främja läsandet och det är då viktigt att 

skolbiblioteket har tillgång till bra böcker för lustfyllt läsande. I vår studie framkommer att 

respondenterna använder skolbiblioteket främst till att låna böcker för elevernas eget bruk. Att 

läsning ger lugn och höjer koncentrationsnivån i klassrummet har vi själva sett på nära håll, då detta 

dessutom höjder koncentrationsnivån gör det även att barnen får lättare till att ta till sig andra 

ämnen.  

Vår undersökning visar också att skolbiblioteket är värdefullt i den pedagogiska verksamheten. 

Som svensklärare använder informanterna skolbiblioteket för att främja elevernas läslust, finna 

högläsningsböcker, diskutera böcker och analysera text. Till hjälp i sin undervisning har lärarna 

läroplanen, Lgr 11, som beskriver det centrala innehållet och elevernas kunskapskrav. Det centrala 

innehållet i svenska handlar inte bara om att läsa och skriva utan även om att tala, lyssna, samtala, 

berättande texter, sakprosatexter, språkbruk, informationssökning och källkritik. Utifrån vår 

forskning kan vi se att lärarna har en bit kvar innan de använder sig av skolbibliotekets alla resurser 

för att uppfylla det centrala innehållet. Åter igen ser vi att det är en pedagogiskt utbildad 

skolbibliotekarie som lärarna eftersöker.  

Reflektion över forskningsprocessen  

Höll vår frågeställning, var syftet och våra forskningsfrågor adekvata?  

Målet var att få svar på vilken betydelse skolbiblioteket har i undervisningen hos lärare i svenska 

samt lärarens samverkan med skolbibliotekarien, samt finns den typ av lärresurser läraren behöver i 

undervisningssyfte? 
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Genom intervjumetoden upplever vi att våra forskningsfrågor har blivit besvarande. För att kunna 

få statistiskt generaliserbara resultat hade vi behövt använda enkäter.  

Nya frågor/vidare forskning 

När vi tolkade svaren på intervjufrågorna märkte vi likheter i lärares sätt att beskriva skolbiblioteket 

och dess funktion samt samarbetet med skolbibliotekarien oberoende på vilken skola våra 

informanter arbetade på. Det är skillnad på utbildning och den pedagogiska kompetensen mellan 

läraren och skolbibliotekarien även deras intresse kan skilja dem åt. Dock är personalen viktig och 

har en roll som vägledande och vara eleverna till hjälp i sökandet av adekvat information och 

material. Idag använder eleverna skolbiblioteket både till att söka skönlitteratur som elektronisk 

media. Då man i dagens skola och med ny läroplan betonar vikten av ett problembaserat lärande 

och ett undersökande arbetssätt, ställer detta nya krav på både lärare och skolbibliotekarier och 

därmed utökas behovet av kompetenta pedagoger i informationsteknik. 

Finns det ett gemensamt intresse för att utveckla lärarens och skolbibliotekariens samsyn på 

samverkan, för att utveckla detta behöver vi mötas. Kanske skulle detta möte kunna ske redan under 

utbildningen? 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 

Forskningsfråga 1: 

 

Hur ser läraren på skolbibliotekets roll i den pedagogiska verksamheten? 

 

1. Kan du definiera vad begreppet skolbibliotek betyder för dig? 

2. Vad anser du att skolbiblioteket har för roll i den pedagogiska verksamheten? 

3. Vad anser du om skolbibliotekets miljö/rum? 

4. Vad anser du att skolbiblioteket kan bidra med i ditt undervisningsämne-svenska? 

 

Forskningsfråga 2: 

 

Hur samverkar läraren med skolbibliotekarien?  

 

1. Använder du skolbiblioteket?  

2. Vilket är ditt främsta syfte när du använder skolbiblioteket? 

3. Har du någon samverkan med skolbibliotekarien? 

4. Hur samverkar du med skolbibliotekarien? 

5. Skulle något kunna förändras i er samverkan med skolbibliotekarien? 

 

 

Forskningsfråga 3: 

 

Finns den typ av lärresurser läraren behöver i undervisningssyfte tillgängligt i skolbiblioteket?  

 

    1. Hur ser du på bibliotekets olika lär resurser?  

t.ex. internet, facklitteratur, skönlitteratur, tidskrifter och talböcker. 

 

Lärarens egna synpunkter och förbättringar kring skolbiblioteket. 


