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Syftet med studien är att undersöka på hur förskollärare och lärare i grundskolans senare år an-
vänder sig av skolbiblioteket som en resurs i undervisningen. Anledningen till att studien inriktats 
på dessa två kategorier av lärare är främst för att lärare oavsett undervisad ålder i princip har sam-
ma uppgifter, demokratiuppdrag och regler att följa. Det fanns en önskan att se om de olika grup-
perna av lärare hade liknande tankar, erfarenhet och syn på arbetssätt kring skolbiblioteket.  

Då skollagen reviderades 2011 fick skolbiblioteken en större roll i och med att alla skolor i dag 
måste ha tillgång till ett bibliotek. Denna studie har därför tagit i anspråk att genom intervjuer ta 
reda på vilka åsikter några lärare har om sina bibliotek. För att besvara frågeställningarna i denna 
studie har materialet samlats in genom lärarintervjuer på fyra skolor, varvid sammanlagt åtta lärare 
har intervjuats. En jämförelse mellan svaren har sedan gjorts för att se om det dels finns skillnader 
på hur biblioteken används av lärarna från skola till skola och lärare till lärare. Men också för att 
undersöka om det finns markanta skillnader mellan förskollärares uppfattningar kring användan-
det av och synen på skolbiblioteket och de som lärare i grundskolans senare år har. 

I studien har en fenomenografisk ansats använts, vilket innebär att undersökningen syftar till att ta 
reda på personers uppfattningar kring ett fenomen. I detta fall gällande skolbiblioteken. Resultatet 
har sedan kategoriserats utifrån de intervjufrågor som använts. Lärarna har fått besvara hur skol-
bibliotekets organisation ser ut, hur de använder skolbiblioteket i sin undervisning, tillgängligheten 
till biblioteket för både lärare och elever samt vilka resurser som finns i det aktuella biblioteket. 
Sammanfattningsvis går att finna både likheter och skillnader i lärarnas svar. Samtliga tycker att 
biblioteket är en viktig resurs, samt att gott samarbete med en bibliotekarie är betydande för utbu-
det som erbjuds till eleverna. En av skillnaderna som gick att urskilja var bland annat hur varje 
skola löste organisationen kring bemanning och ansvar för biblioteket på samtliga skolor. 
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1 Inledning 
Skolbibliotekets tillgänglighet är en aktuell fråga i dagens samhälle då skollagen har reviderats. Den nya 

lagen 2010:800 (Skolverket, 2010) trädde i kraft den 1 juli 2011. I paragraf 36 i den nya skollagen står det 

att ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesär-

skolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” Flera tidningar har debatterat om skolbibliotekens viktiga roll för 

både lärare och elever. Generalsekreteraren för Svensk Biblioteksförening Lindberg (2010, december 20) 

skriver i en artikel i dagstidningen Östgöta Correspondenten att elevers intresse för läsande har minskat i den 

svenska skolan och att skolbiblioteken kan användas som ett effektivt redskap för att motverka denna ut-

veckling. Lindberg visar med olika studier som gjorts kring skolbiblioteket att biblioteken har stor betydel-

se för elevernas läsning och läsförståelse samt kunskaper gällande informationssökning. 

Detta har väckt vårt intresse vid val av ämne i den aktuella uppsatsen. Därför valdes att undersöka hur 

lärare, som arbetar med såväl yngre som äldre elever, använder sig av skolbibliotekens resurser och vilken 

tillgänglighet till bibliotek som finns. Erfarenheter som vi har fått från verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) under vår lärarutbildning visar att vissa skolor använder skolbibliotek flitigt, men att merparten av 

de besökta skolorna inte tar till vara på resurserna eller har möjlighet att använda biblioteken till fullo. Vi 

anser att det inte spelar någon roll i slutändan om alla skolor har tillgång till ett fantastiskt bibliotek om 

ingen kan, har tid eller lust att använda resurserna. Enligt en artikel skriven av Sirén och Tronbacke i 

Svenska Dagbladet (2011, augusti 26) är i dag bara vart fjärde skolbibliotek bemannat. Artikelförfattarna re-

fererar till en undersökning om skolbibliotek som Lärarförbundet och Centrum för lättläst har genomfört. Häp-

nadsväckande visar den att fler än hälften av biblioteken tragiskt nog endast är bemannade under tio eller 

färre timmar per vecka. Därför fanns också ett intresse att se hur organisationen kring skolbiblioteken på 

de skolor som besöktes såg ut. Om skolbiblioteket inte är tillgängligt för elever och lärare finns ingen stör-

re mening med att ha ett påkostat bibliotek. En intressant aspekt som uppkom var att se om det fanns 

någon skillnad respektive likhet i hur lärare beroende av undervisad åldersgrupp använder skolbiblioteken. 

Här är också värt att fundera kring varför lärare använder skolbiblioteket på det sätt som de gör.  

Vi anser att böcker och andra medier är viktiga redskap att använda i skolan. Trots att vi efter avslutad 

studietid kommer att arbeta med elever i olika åldrar, kommer böcker alltid att ha en stor roll i våra re-

spektive klassrum. Studien är byggd kring en fråga som inte bara är intressant för oss. En förhoppning är 

att ämnet är relevant för alla lärare som arbetar i skolan. En viktig utmaning som en lärare har är att stän-

digt söka nya vägar för att kunna erbjuda elever en så stimulerande lärandemiljö som möjligt. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka några lärares uppfattningar om användandet av skolbibliotek i under-

visning i förskoleklass och grundskolans senare år.  

Frågeställningar 
- Hur beskriver de intervjuade lärarna skolbibliotekets funktion på den aktuella skolan? 

- Hur skildrar de intervjuade lärarna sitt eget användande av skolbibliotekets resurser i sin under-
visning? 
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3 Bakgrund 
Här nedan kommer tidigare forskning och studier om skolbibliotek att presenteras och granskas. Först ges 

en kort inblick i skolbibliotekets historia följt av vad skolans styrdokument säger om skolbibliotek. Sedan 

ges en definition av skolbibliotek och vidare behandlas skolbibliotekets funktion, betydelse i undervisning-

en och roll för språkutvecklingen samt vilken roll som de vuxna har för att inkludera skolbiblioteket i un-

dervisningen. Avslutningsvis presenteras den forskningsmodell gjord av Loertscher och som studien an-

vänder sig av.  

3.1 Kort inblick i skolbibliotekets historia  
Dagens skolbibliotek är trots ny lagstiftning och ständigt fokus i debatter inte på något sätt en helt ny före-

teelse, enligt Ottervik och Möhlenbrock (1973). Så länge som biblioteken har funnits, menar författarna, 

har också frågan om skolbibliotekens roll i skolans värld debatterats flitigt. Dock skriver Ottervik och 

Möhlenbrock att det som i dag associeras med ett modernt och tillräckligt skolbibliotek är helt nytt och i 

takt med teknikens framfart och utveckling kommer också bibliotekets roll att ställas på prov. 

Hjelmqvist (1993) skriver att Sveriges riksdag bestämde år 1842 att varje socken i Sverige ansvarade för att 

inrätta och ha tillgång till ett bibliotek. Tanken bakom denna instiftning av bibliotek var då att de läskun-

niga vuxna skulle ha möjlighet uppdatera skolårens kunskaper i kristendom. Biblioteket lades då på en 

lämplig plats där så många som möjligt kunde ta del av böckerna. Hjelmqvist menar att det redan på 1800- 

talet fanns ett naturligt samarbete mellan folkskolorna och biblioteken, eftersom det var där det fanns ett 

gott utbud av böcker. Verksamheten växte och under andra hälften på 1800- talet så fanns det över 1500 

bibliotek i Sverige. Denna snabba tillväxt gick till stor del att tacka de många engagerade folkskollärarna 

för, skriver författarna. År 1912 instiftades en befattning som skilde skolbiblioteken och stadsbiblioteken 

åt och skolbiblioteken beviljades för första gången statligt bidrag. Limberg (2003) skriver att samhället re-

dan under 1930-talet såg skolbiblioteket som en del av skolans verksamhet, snarare än ett rum avskilt från 

skolverksamheten. Från 1940- talet och framåt har det gjorts ett flertal utredningar som behandlat biblio-

tekens utveckling, menar Ottervik och Möhlenbrock (1973). Almerud (1997) skriver att skolbiblioteket 

under 1990- talet hamnade i en stor förändringsfas. Skolbiblioteket lyftes då på ett ökat och medvetet sätt 

fram som ett viktigt pedagogiskt verktyg. Därför räckte det inte längre att enbart använda boken som in-

formationskälla i ett modernt klassrum.  

Bibliotekslagen (1996) trädde i kraft så sent som år 1997 i Sverige och fastslog bland annat att varje kom-

mun ska ha ett bibliotek och att det är kommunerna som ansvarar för folk – och skolbiblioteken. I lagen 

stod att det inom grundskolan och gymnasieskolan skulle finnas lämpligt fördelade skolbibliotek samt att 

skolbibliotekets viktigaste funktion var att stimulera elevernas intresse för läsning samt tillgodose deras 

behov av material för undervisning.  
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3.2 Styrdokumenten 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (SKOLFS 2010:37) står det att det är 

rektorns ansvar att se till så att skolans arbetsmiljö främjar elevernas kunskapsutveckling och sökning av 

kunskaper. Här omnämns bland annat biblioteket som en resurs för att eleverna ska få det stöd som de 

behöver. 

I skollagen (Skolverket, 2010) står att skolorna måste ha tillgång till tillräckliga lokaler och utrustning för 

att utbildningen, och därmed också eleverna, ska kunna uppnå utbildningens syfte. Syftet med elevernas 

utbildning kan ses i kursplanernas kunskapsmål i Lgr 11. Under kapitlet syfte i kursplanen för svenska står 

det att ”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa.” (s. 222) Där står även att eleverna ska 

ha tillgång till skönlitteratur som avspeglar olika tider och världsbilder samt att eleverna ska använda sig av 

sakprosa. Dessa olika texter ska bidra till att eleverna får ”utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 

förståelse för omvärlden.” (s. 222) För samtliga årskurser på grundskolan ska eleverna enligt Lgr 11 kunna 

söka information i olika medier, så som böcker, tidskrifter och på Internet. I kursplanen för svenska i 

årskurs 7-9 så står till och med biblioteket nämnt som den plats där informationssökningen ska ske.   

Statens kulturråd (2009) definierar skolbiblioteket enligt bibliotekslagen 1996:1596 som i enlighet med kul-

turrådets studie säger att “skolbiblioteken ska […] främja språkutveckling och stimulera till läsintresse. 

Skolbiblioteket är också en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas läran-

de.” (s. 5)  

Det går i Konventionen om barns rättigheter (Utbildningsdepartementet, 2006) att läsa i artikel 13 att alla barn 

har rätt till yttrandefrihet. Rätten innebär frihet att söka, mottaga och sprida information oavsett om det är 

i skriven, talad eller tryckt text. I artikel 17 behandlas vikten av att alla barn har rätt till information och 

material från internationella och nationella källor. De källor som särskilt används för kulturella eller sociala 

ändamål ska främjas. Med detta i åtanke stärks den didaktiska tanken kring att inkludera biblioteket i bar-

nets utbildning. Den underton som går att tolka i artikel 13 och 17 är att det behövs fler källor än enbart 

skollitteraturen för att barnet ska få en tillräcklig skolgång. De raderna öppnar upp för ett mer tillåtande 

sätt att se på datorer och Internet som hjälpmedel i den traditionella undervisningen. 

I enlighet med styrdokumenten blir det påtagligt att skolbiblioteket utgör en betydande roll för elevernas 

uppfyllande av de kunskapskrav som står i Lgr 11 (SKOLFS 2010:37). Tyngden som i dag finns i skollagen 

(Skolverket, 2010) angående kravet på de svenska skolornas tillgänglighet till ett bibliotek visar också på 

bibliotekets betydelse för undervisningen. 

3.3 Definition 
Statens kulturråd (2009) definierar skolbiblioteket som en eller flera platser, i eller i nära anslutning till sko-

lan där det finns resurser i form av medier och teknik. Skolbiblioteket ska vara en plats för att söka samt 



 

 

5 

 

förmedla kunskap. Kulturrådet skriver att det är kommunerna som bär ansvaret för verksamheten kring 

folk- och skolbibliotek i Sverige. 

Det är enligt filosofidoktorn och universitetslektorn Limberg (2003) svårt att ge en definition av begreppet 

skolbibliotek. Limberg som är aktiv vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås i biblioteks- och 

informationsvetenskap menar att det finns flera skilda beskrivningar av skolbibliotekets verksamhet. Flera 

av dessa definitioner beskriver skolbiblioteket som en plats som ger lärare och elever tillgång till böcker 

och andra medier för ökad kunskapsinhämtning samt hjälp för att nå skolans mål. Biblioteket används 

också för att kunna bidra till en varierad undervisning som håller hög kvalitet. Limberg skriver vidare att 

trots svårigheter med att göra en allmän definition av ordet skolbibliotek så är ändå huvudsyftet att biblio-

teken har en betydande pedagogisk roll i skolan. Det är därför viktigt att biblioteken inte blir en ”institu-

tion eller en verksamhet vid sidan av den egentliga skolverksamheten.” (s. 15) Vidare skriver Limberg att 

ett flertal definitioner inte beskriver biblioteket som en plats som underhålls av en bibliotekarie, utan att 

biblioteket i flera beskrivningar omnämns som ett rum med medier och information. Skolbibliotekets 

främsta uppgift är enligt dessa definitioner att uppfylla skolans behov av information och läsupplevelse för 

eleverna. I en mer utvecklad definition av Nationalencyklopedin står det att "skolbiblioteket tillhandahåller 

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

information i skolarbetet." (Limberg, s. 13)  

Enligt ovan nämnda definitioner är skolbiblioteket en kunskapskälla som är integrerad i skolans verksam-

het. Dit kan elever och lärare gå för att ta del av böcker och annan media samt teknisk utrustning. Lim-

bergs (2003) definitioner går hand i hand med Statens kulturråds (2009) även om rådet inte omnämner 

personal, så som bibliotekarie, som en resurs i biblioteket. Limberg trycker i sin bok hårt på den pedago-

giska roll som skolbiblioteket har. 

3.4 Funktion 
En av skolbibliotekets viktigaste funktioner är att biblioteket ska kunna utnyttjas av alla och så ofta som 

möjligt menar Almerud (1997). Vidare skriver Almerud att tillgängligheten är ett centralt nyckelord för ett 

väl utnyttjat bibliotek. Biblioteket ska därför helst ligga centralt och vara anträffbart och lättillgängligt för 

alla. Det räcker därför inte, menar Almerud, att göra resurserna synliga. Är de inte lättillgängliga och lätta 

att ta till sig finns det en risk att användbara resurser blir outnyttjade. Biblioteket ska enligt författaren vara 

ett centrum för jämlikhet och demokrati. Almerud menar att skolbiblioteket ska fylla en funktion och det 

spelar inte någon roll om möblerna är vackra eller om gardinerna är moderna. Det viktigaste enligt förfat-

taren är istället kunnig personal, rikt utbud av litteratur och möjligheter till informationssökning.  

Stigendal (2008) beskriver att samhället hela tiden förändras och att många bibliotek inte hänger med i 

utvecklingen. Han nämner att det behövs moderna bibliotekskoncept som är villiga att ta på sig samhällets 

funktion, som i sin tur bidrar till ökat antal besökare. Biblioteken måste agera som litteratur och informa-
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tionsförmedlare för hela samhället och därmed för alla. Han hävdar också vikten av kreativt tänkande för 

att få ett rikt utbud i biblioteken. Stigendal menar att god standard kräver enheternas självständiga tänkan-

de och kurage att vilja förbättras. Almerud (1997) kontrar och menar att det i dag finns många bibliotek 

som är moderna och agerar som föredöme. Det är då viktigt, även enligt Almerud, att kunna möta det 

behov som finns genom att ha ett uppdaterat utbud och aktuella böcker, tidskrifter och teknisk utrustning 

för informationssökning. Han hävdar att det nu är viktigare än någonsin att varje bibliotek strävar efter att 

kunna erbjuda de tjänster som efterfrågas vid varje specifikt bibliotek. Almerud skriver dock att alla skolor 

som har ett bibliotek har olika behov och förutsättningar. Därmed menar han att det till stor del är själva 

bemötandet av förfrågningar och behov som avgör hur framgångsrikt ett bibliotek är. Det betyder att 

skolbiblioteken ska fylla en funktion gällande inhämtning av kunskap och fakta och därmed får det inte 

vara alltför begränsat.  

3.5 Skolbibliotekets betydelse i undervisningen 
Almerud (1997) skriver att skolbiblioteket på senare år lyfts fram som ett viktigt pedagogiskt verktyg på ett 

helt nytt sätt. Boken som ensamt redskap i ett traditionellt klassrum räcker numera inte längre som ensamt 

hjälpmedel och informationsmedel. Han hävdar att det nu, viktigare än någonsin, krävs att biblioteken 

strävar efter att kunna erbjuda de tjänster som efterfrågas. Det viktigaste är kunnig personal, rikt utbud av 

litteratur och möjligheter till informationssökning, menar Almerud.   

Barrett, Eriksson, Gunnarsson Contassot, Lansfjord och Wiklund (2010) anser att skolbiblioteket utgör en 

betydande roll för elevers lärande, speciellt gällande den egna språkutvecklingen. Därmed blir biblioteken 

ett viktigt verktyg för eleverna då de ska uppfylla skolans mål. Vidare menar författarna att lärobokstexter 

inte alltid är de bästa texterna att arbeta med i skolan då dessa inte ”alltid är av den typen som inbjuder till 

reflektion, nya tankar eller nya uttryckssätt.” (s. 13) Här menar Barrett m fl. att elever kan ha stor nytta av 

att ha tillgång till ett varierat utbud av böcker och att skolbiblioteket därför utgör en central och viktig roll 

i skolan. Det är också viktigt, enligt författarna, att skolbiblioteken inte blir en avskild plats från skolan 

utan att dessa integrerar med all annan pedagogisk verksamhet.  

Limberg (2003) har studerat flera undersökningar och menar att de visar att "ett bättre utrustat skolbiblio-

tek och ett välutvecklat samarbete mellan lärare och bibliotekarier leder till mera kvalificerat lärande, där 

elever utvecklar sin förmåga att analysera, tänka kritiskt och dra välgrundade slutsatser om olika företeelser 

i världen". (s. 17) Dock ligger en svaghet i dessa studier, enligt Limberg, eftersom de sällan lägger fokus på 

vilken roll som skolbiblioteket har för vad och hur eleverna lär sig i sin integration med skolbiblioteket.  

För att eleverna ska få ut det mesta av skolbibliotekets resurser så måste biblioteket bland andra aspekter 

bidra till att kvalitén på elevernas lärande höjs. Skolbiblioteket ska därför vara ett "redskap för lärande i 

olika ämnen" (s. 18) och det ska finnas ett tydligt samarbete mellan undervisning och bibliotek där det 

också krävs att lärare samarbetar med bibliotekarier.  
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Såväl Almerud (1997) som Stigendal (2008) menar att bibliotekets viktigaste funktion är att vara tillgängligt 

för alla samtidigt som dess utbud ska vara uppdaterat och vara så brett att det uppfyller önskat behov från 

allmänheten. Biblioteket ska, enligt författarna, förmedla både litteratur och information till samhället och 

dessutom vara bemannat med kunnig personal. Samtliga ovan nämnda författare menar att det är bety-

dande att lärare ser bibliotekets resurser som en tillgång i undervisningen och därmed tar del av det utbud 

som finns såväl som bibliotekariers expertis.  

3.6 Bibliotekets roll för språkutveckling  
Limberg (2003) menar att mycket av den forskning som finns kopplat till biblioteken behandlar barns 

språkutveckling samt läs- och skrivsvårigheter. Flera studier visar också, enligt Limberg, ett samband mel-

lan barns språkutveckling och litteraturläsning. Här kommer också skolbiblioteket in i bilden eftersom 

biblioteket är en plats där stoftet till läsningen finns förvarat. Trots att studierna visar att det finns ett 

samband mellan språkutveckling och läsning så fann Limberg i en av Skolverkets rapporter från sent 

1990-tal att det ofta inte finns väl fungerande skolbibliotek på skolorna. Limberg framhäver också betydel-

sen av tillgången till skolbibliotek och dess positiva effekt på barn och elevers inlärning i alla ämnen, inte 

bara i svenskämnet. Detta eftersom barnen behöver ha en utvecklande läs- och skrivförmåga i alla ämnen. 

Almerud (1997) menar att språket har fler viktiga funktioner för oss människor, men allra främst har språ-

ket en social funktion. Svensson (1998) hävdar att vi människor använder språket som ett verktyg som ger 

oss möjligheten att ta kontakt och umgås med andra människor. Kan vi människor ta del av allmän infor-

mation i form av skrift eller på Internet och omsätta det till kunskap så är vi också kompetenta samhälls-

deltagare (a.a.).  

För att skolans alla elever ska få ut det mesta av skolbiblioteket krävs det, enligt Limbergs (2003) studier, 

att biblioteket har ett bra och brett utbud av texter. Detta för att texterna ska kunna stimulera alla elevers 

läsning. Här kan även finnas en vikt i att skolbiblioteket har ett så varierat utbud så att alla elevers behov 

tillgodoses, så som att det finns resurser även för lässvaga elever (a.a.). Almerud (1997) skriver att skolbib-

lioteket på senare år lyfts fram som ett viktigt pedagogiskt verktyg på ett helt nytt sätt. Boken som ensamt 

redskap i ett traditionellt klassrum räcker dock inte längre som enda hjälpmedel och informationsmedel. 

Han hävdar att det nu, viktigare än någonsin, krävs att biblioteken strävar efter att kunna erbjuda de tjäns-

ter som efterfrågas (a.a.).  

Limberg (2003) har studerat flera undersökningar och menar att studierna visar att "ett bättre utrustat 

skolbibliotek och ett välutvecklat samarbete mellan lärare och bibliotekarier leder till mera kvalificerat lä-

rande, där elever utvecklar sin förmåga att analysera, tänka kritiskt och dra välgrundade slutsatser om olika 

företeelser i världen." (s. 17) Dock ligger en svaghet i dessa studier, enligt Limberg, eftersom de sällan läg-

ger fokus på vilken roll som skolbiblioteket har för eleverna och hur eleverna lär sig i sin integration med 

skolbiblioteket. Hon hävdar att för att eleverna ska få ut det mesta av skolbibliotekets resurser måste bib-
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lioteket bland andra aspekter bidra till att kvalitén på elevernas lärande höjs. Skolbiblioteket ska därför 

vara ett "redskap för lärande i olika ämnen" (s. 18) och det ska finnas ett tydligt samarbete mellan under-

visning och bibliotek där det också krävs att lärare samarbetar med bibliotekarier.  

Limberg (2003) presenterar en internationell studie från 1992 som just tyder på att det finns ett samband 

mellan att skolbiblioteket är välutrustat och elevers läsutveckling. Här jämfördes 32 olika länders språk-

förmågor där olika tänkbara aspekter av skillnader i läskunnighet studerades. Resultatet visade bland annat 

att det fanns en koppling mellan bibliotekens resurser och läsförmågan hos eleverna. Limberg påpekar att 

det inte framgår i PISAs undersökningar att det finns någon koppling mellan skolbibliotek och läsförmåga, 

men att hon via resultaten ändå kan hävda "att välförsedda bibliotek och litteraturkunniga bibliotekarier 

väsentligt kan bidra till att väcka elevers läsintresse och att stödja deras läs- och skrivutveckling." (s. 57) 

Den forskning som Limberg (2003) tar upp visar att skolbiblioteket har en betydande roll för elevers 

språkutveckling, såväl läsförmåga som skrivprogression. Dock menar Limberg att forskningen inte visar 

hur elevernas integrering med skolbiblioteket medför utveckling. Det framgår att lärares samarbete med 

bibliotekarie och lärares användning av bibliotekets resurser har betydelse för elevernas språkutveckling 

och att skolbiblioteket inte bara är en viktig resurs i svenskämnet, utan också i de övriga av skolans ämnen 

(a.a.). 

3.7 Vuxnas roll i användandet av skolbiblioteket  
Gällande användandet av biblioteken lägger Stigendal (2008) en stor del av ansvaret på de vuxna som ar-

betar i skolan. Det är den kunniga personalen som ska visa vägen till bibliotekets resurser och oändliga 

möjligheter, menar han. Därmed måste lärarna för det uppdraget vara öppensinnade och nytänkande an-

gående vad biblioteken kan användas till. För att detta ska bli möjligt måste lärarna vara förtrogna med 

vad som finns i biblioteken samt hur användandet ska gå till. Det vill säga på vilket sätt bibliotekets resur-

ser och material ska utnyttjas. Stigendal menar att god standard kräver enheternas självständiga tänkande 

och kurage att vilja förbättras. Almerud (1997) poängterar att för att kunna utnyttja och utveckla under-

visningen med skolbibliotekets hjälp, krävs att lärarna väljer att se bokhyllorna som något mer än enbart 

en plats där eleverna lånar läseböcker för användning under lektioner i svenska. Detta har tyvärr, enligt 

Almerud, många gånger visat sig vara en sanning ute i verksamheterna. Genom att vara kunniga yrkesut-

övare kan lärare och bibliotekspersonal bana vägen för ungdomarnas livslånga, språkliga utveckling (a.a.). 

Även Amborn (Almerud, 1997) anser att barn många gånger behöver vägledning för att kunna utnyttja 

resurserna maximalt. Hon beskriver det stora ansvar som bibliotekarien har för att skolbiblioteket ska 

blomstra. Amborn skriver att i samråd med skolledningen ansvarar bibliotekarien för bibliotekets ekonomi 

och att denne även sköter kontakter med olika leverantörer beträffande mediabeställningar och teknisk 

utrustning. Hon beskriver även det ansvar som bibliotekarien har gällande att bevaka utgivningar av böck-

er och andra litterära verk som ska tas in till biblioteket. En annan viktig relation som kräver omsorg för 
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att få biblioteket att fungera optimalt är den mellan bibliotekets personal och lärarna på skolan. Genom att 

vara lyhörda för varandras idéer och öppna för förslag kan ett optimalt samarbete äga rum. Författaren 

skriver att bibliotekarien vet vilka resurser som biblioteket kan stå för och läraren är den som bäst vet vilka 

hjälpmedel som krävs i den egna undervisningen. Detta påstående stärks då Amborn menar att unga män-

niskor många gånger behöver vägledning och hjälp i rätt riktning för att dels kunna, men även våga, ta del 

av hjälp och stöd från skolans biblioteksresurser (a.a.). 

3.8 Granskning av forskning 
Limberg (2003) beskriver en studie av Bergvall och Edenholm. Undersökningen jämförde Sverige med 

Nordamerika i vilken betydelse som olika aktörer och faktorer hade för hur skolbiblioteket integrerades i 

undervisning. Studien visade att aktörernas attityd hade en stor betydelse samt den kunskap och attityd 

som de olika aktörerna, lärare, bibliotekarie och skolledare, hade gentemot varandra. Bergvall och Eden-

holm menar att lärare och skolledares okunskap om skolans biblioteks resurser påverkar och hindrar in-

tegrationen i undervisningen. I deras studie framgår de problem som finns för skolbiblioteken och vad 

som hindrar en god integration med skolans undervisning. Limberg skriver att det i undersökningen fram-

går att det finns vissa brister vilka påverkar integrationen, så som "brist på tid för lärare och bibliotekarier 

att planera tillsammans, brist på modeller eller visioner om hur bibliotek kan vara ändamålsenliga redskap i 

undervisningen, viss förvirring om roller och ansvar mellan lärare och bibliotekarier." (s. 24)  

År 1999 utkom en undersökning som Statens kulturråd gjort i vilken skolbibliotek i nio svenska kommu-

ner granskades. Här studerades skolbibliotekens roll och funktion i skolan. Kulturrådet har som huvud-

uppgift att föra ett förbättringsarbete för skolbiblioteken och genomför därför ett treårigt utvecklingsarbe-

te för att åtgärda de brister som framkommer i undersökningarna. Genom en enkätundersökning på de 

nio utvalda kommunerna framgick det hur skolbiblioteken användes i de aktuella kommunerna. Bland 

annat visade det sig att biblioteken inte alltid var bemannade av en bibliotekarie eller lärare utan att elever 

även på egen hand hade tillgång till bibliotekets resurser vilket bidrog till att inte alla lån registrerandes. I 

första hand behandlar rapporten från Statens kulturråd statistik som bland annat handlar om antal utlå-

ningar av böcker som biblioteken gör och antal timmar som de är bemannade samt kostnader för inköp av 

medier. I rapporten framgår inga siffror utan ligger endast som underlag för det kommande treåriga arbe-

tet med att utveckla det svenska skolbiblioteket.   

Den senaste tillgängliga undersökningen som gjorts av Statens kulturråd genomfördes 2008 och granskar 

åter skolbiblioteken i Sverige. I denna rapport redogörs statistik som framkom under arbetet. Studien är en 

totalundersökning där de 6 078 grund- och gymnasieskolor som finns i landet, kommunala och fristående, 

deltagit genom besvarande av enkäter. Resultatet visar bland annat att 67 procent av skolorna i Sverige har 

ett skolbibliotek och att 15 procent har tillgång till en boksamling eller ett bokrum snarare än ett bibliotek. 

Undersökningen visade också att 18 procent av Sveriges elever inte har tillgång till något skolbibliotek eller 
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någon boksamling alls. Här visade det sig även att åtta av tio skolor använder folkbibliotekens resurser i 

skolundervisningen. Rapporten visar att i 88 procent av fallen av de skolor som har någon form av biblio-

tek har personal som ansvarar för skolbiblioteket. Av svaren från enkäterna angående organisationen 

framgår att drygt en tiondel inte har någon person som ansvarar för skolbiblioteket eller att all personal på 

skolan har ett gemensamt ansvar. Majoriteten av skolorna menar enligt enkäterna att det finns någon form 

av uppdelning i timmar om arbetstiden och ett medelvärde av dessa timmar motsvarar en halvtidstjänst. 

Den mesta av denna tid går dock till bibliotekstekniskt arbete och inte till det pedagogiska arbetet. Rap-

porten säger också att en tredjedel av skolorna aldrig har skolbiblioteket öppet med bemanning. Statens 

kulturråd har jämfört undersökningen från 2008 med den som gjordes 2002 och det visade sig att det skett 

en minskning av bibliotek på skolorna under senare år. 

3.9 Forskningsmodell enligt Loertschers teorier 
David V. Loertscher (1988) menar att ett idealistiskt skolbibliotek är byggt av tre grundstenar. De tre 

grundnivåerna som behövs för att mäta hur optimalt ett skolbibliotek är lager, service och en undersökan-

de verksamhet. Aronsson (2004) skriver i sin avhandling att den första byggstenen innefattar ett gediget 

lager av material och medier som biblioteksbesökaren kan ta del av. Men inom denna punkt behandlas 

också vikten av tillgänglighet. Utan tillgängligt material kan inget gediget lärande eller utbyte av informa-

tion ske. Den andra punkten som handlar om service vänder sig till lärare och elever. Vad servicen innebär 

skiljer sig åt beroende på vilket bibliotek som granskas eller vad efterfrågan kräver för tillfället. Den tredje 

av Loertschers punkter hävdar Aronsson är viktigast för att ett bibliotek ska kunna blomstra och användas 

på ett så bra sätt som möjligt. Den undersökande verksamheten syftar nämligen till att biblioteket ses som 

ett centrum för ett undersökande arbetssätt och då inte minst i undervisningen. Denna modell bygger på 

att biblioteket är bemannat av bibliotekarie och kanslist hävdar Aronsson. 

Loertscher (1988) har arbetat fram taxonomier, vilka är en värderingsskala som mäter hur funktionellt ett 

bibliotek är. De olika taxonomierna hjälper till att värdera skolbibliotek utifrån olika berörande personers 

perspektiv. De personer som behandlas i taxonomierna är lärare, bibliotekarier, skolledare och elever. Då 

den aktuella studien behandlar lärares perspektiv har det självklara valet blivit att enbart ta denna del i an-

språk. Loertscher delar in taxonomin i åtta nivåer som beskriver i vilken utsträckning som lärare använder 

sig av skolbibliotek i undervisning. Nivåerna utvecklas och ju högre nivå desto mer utökad är lärarens an-

vändande av skolbiblioteket. Nedan presenteras en fri översättning av Loertschers taxonomier (s. 24-24): 

1. Fristående undervisning – Läraren använder sig av texter och arbetsböcker eller lärarhandledning utan nå-
got riktigt behov av bibliotekets lokaler eller material. 
2. Undervisning med en privat samling – Läraren samlar/köper in material av alla typer för att bilda en 
permanent samling i klassrummet. Det finns ett litet behov av interaktion med skolans bibliotek.  
3. Undervisning med en lånad samling – Läraren lånar material från olika resurser så som biblioteket och 
folkbiblioteket för användning i klassrummet.  
4. Användning av bibliotekets personal som en idéresurs – Läraren förlitar sig på bibliotekets personals 
idéer och förslag för nya material att använda, aktiviteter att bedriva, träning av användande av audiovisuell och 
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tryckt media, referensinformation, vilka material som finns att tillgå (när, var, och hur), och professionella ma-
terial och information.  
5. Använda bibliotekets personal och resurser för att berika ett arbetsområde – Läraren använder biblio-
tekets lokaler, material, aktiviteter och personal för att komplettera undervisningens innehåll. 
6. Använda bibliotekets resurser som en del av undervisningens innehåll – Bibliotekets materi-
al/aktiviteter är integrerade med undervisningsinnehållet, snarare än av en kompletterande karaktär. Läraren 
samarbetar tillsammans med bibliotekarien och ansvarar för att informera bibliotekarien gällande vilka tankar 
som denna har angående sin undervisning och elevernas måluppfyllelse.  
7. Lärare och bibliotekarie samarbetar i resursbaserad undervisning – Läraren och bibliotekspersonal ar-
betar som partners för att konstruera möjligheter för en undersökande undervisning som kommer att använda 
bibliotekets resurser till fullo.  
8. Kursplansutveckling – Lärare konsulterar med bibliotekarie då kursplansförändringar övervägs. Framför-
hållning av förändringar och deras inverkan på bibliotekets material, lokaler och aktiviteter beaktas.  
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4 Metod 
Studien utgår från den kvalitativa ansatsen fenomenografi. Den ämnar studera människors uppfattningar 

och i denna undersökning har intervju använts som metod. 

4.1 Fenomenografisk ansats 
I studien har en fenomenografisk ansats använts, grundad av professor Marton vid Göteborgs universitet. 

Enligt Larsson (1986) utgår fenomenografi från hur människor uppfattar ett fenomen vilket är en använd-

bar metod vid en kvalitativ analys. ”Med uppfattning menas inte vilka åsikter man har om något […] utan 

vad man håller för självklart.” (Larsson, s. 21) Larsson presenterar flera av sina kvalitativa studier i boken, 

samtliga inriktade på skola och undervisning. Eftersom syftet med en fenomenografisk undersökning är 

att få fram vilka uppfattningar som olika personer har kring ett fenomen så blir det centralt att använda sig 

av intervju som metod (a.a.).  

I arbetet med att analysera insamlad data från intervjuer skriver Larsson (1986) att den som gör studien 

ska ”finna kvalitativa skilda kategorier vari uppfattningarna kan beskrivas.” (s. 20) Larsson skriver att kate-

gorierna inte ska fastställas efter vilka som bäst framställer data, utan används endast för att dela upp sva-

ren från intervjuerna. Särdragen inom vilka fenomenografi kan delas in i är: 

1. Vårt forskningsobjekt är andra ordningens perspektiv – hur omvärlden ter sig för människor.  
2. Vår utgångspunkt är intervjuer med människor – den empiriska grunden. 
3. Vi strävar efter att beskriva skilda sätt att föreställa sig något - variationen i kvalitativt skilda uppfattningar av 
ett fenomen. 
4. Våra beskrivningskategorier är bundna till det unika innehåll som beskrivs och representerar fundamentala 
skillnader i sätt att uppfatta något – uppfattningsnivå. (Larsson, 1986, s. 22)    

Larsson (1986) menar att fenomenografiska studier bidrar till en ökad förståelse för en viss del av samhäl-

let. Här lägger Larsson extra vikt vid att personer som arbetar med fenomenografiska studier ska lägga 

fokus på vilka uppfattningar av ett fenomen som framkommer och inte på hur många personer som delar 

en viss uppfattning. I enlighet med Larsson har insamlat material i den aktuella studien jämförts sinsemel-

lan där likheter och skillnader studerats utifrån framtagna kategorier. 

4.2 Datainsamling 
Empiriskt material samlades in genom intervjuer av lärare som arbetar i förskoleklass och lärare som arbe-

tar i grundskolans senare år. Frågorna (se bilaga 1) som användes vid intervjuerna var utformade utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. En semistrukturerad intervju valdes eftersom den lämpar sig för en 

fenomenografisk ansats, vilket använts i den aktuella undersökningen. Enligt Bryman (2011) innebär den-

na typ av intervju att den som intervjuar använder sig av ett frågeschema med frågor som är mer allmänt 

formulerade än vid en strukturerad intervju. Det finns också möjlighet för den intervjuade att utveckla sina 

svar och förtydliga det som denna anser vara viktigt för studien (a.a.). De intervjuade lärarna i den aktuella 
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studien fick svara på tolv frågor med öppna svarsalternativ med möjlighet för den som intervjuade att stäl-

la följdfrågor. Frågorna var utformade för att lärarnas uppfattningar skulle framträda på bästa tänkbara 

sätt.  

4.3 Urval 
Urvalet av intressanta skolor till studien gjordes i ett tidigt skede. Utifrån respektive inriktning studerades 

förskoleklassers respektive grundskolors hemsidor. Detta för att försöka ta reda på om skolorna hade ett 

eget skolbibliotek vilket var en förutsättning för att skolorna ens skulle kontaktas och för att undersök-

ningens syfte skulle kunna tillgodoses. I studien valdes sedan fyra skolor som hade möjlighet att delta, två 

skolor med förskoleklass och två grundskolor med inriktning mot senare år. Då det gällde urval angående 

vilka lärare som valdes att tillfrågas användes två sätt. Det första sättet var att tillfråga lärare med tillgång 

till skolbibliotek och som sedan tidigare var bekanta med den som intervjuade. Det andra sättet var att 

genom e-mail kontakta lärare som arbetade i den kommun där undersökningen utfärdades. Två skolor 

tackade nej till att delta då de ansåg sig inte ha tid. Slutligen intervjuades fyra förskollärare och fyra lärare 

från grundskolans senare år.  

4.4 Genomförande 
I ett första skede studerades tidigare studier och forskning kring skolbiblioteket för att få goda förkunska-

per om ämnet och därmed ha möjlighet att utforma intervjufrågorna och vid intervjuerna ställa följdfrå-

gor. Lärare som var intressanta för studien kontaktades via telefon och e-mail. Det fanns inledningsvis 

vissa svårigheter med att få kontakt med intresserade lärare, i slutänden valdes åtta stycken lärare. Då in-

tervjuerna var inplanerade genomfördes de på den skola där den intervjuade arbetade. En lugn plats valdes 

ut där intervjun kunde genomföras ostört. Inledningsvis gavs en presentation av intervjuaren om den som 

intervjuade inte redan var bekant med läraren. Sedan berättades det kort om undersökningens syfte. De 

intervjuade blev tilldelade kunskap om de forskningsetiska principerna och vad inspelningen, om de tillät 

det, skulle användas till. När intervjun var avklarad tackades deltagaren för visat intresse samt för den tid 

de avsatt för mötet.  

4.5 Analys 
Då intervjuerna var genomförda skedde en transkribering och det empiriska materialet sammanställdes. 

Här valdes användbara citat ut från intervjuerna som ämnade stärka trovärdigheten av studien. I analysen 

användes Martons fenomenografiska ansats (Larsson, 1986). Studien har följt de särdrag som fenomeno-

grafi kan delas in i (se sidan 12). Detta innebär att studien grundar sig på andra personers uppfattningar 

och att variationer i de intervjuades svar har analyserats och jämförts. I enlighet med Larssons beskrivning 

av fenomenografi har det empiriska materialet sedan kategoriserats. Fem kategorier som ansågs lämpliga 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar fastställdes under vilka materialet/resultatet sorterades. 

Kategorierna bestämdes utifrån de frågor som utgjort intervjuerna. På så vis underlättades arbetet med att 
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dela in studiens data under rätt kategori då det var enkelt att hitta bland det insamlade materialet från in-

tervjuerna. Då materialet var kategoriserat jämfördes de svar som framkommit i intervjuerna. Här beakta-

des skillnader och likheter mellan förskollärarnas svar och de svar som lärarna i grundskolans senare år 

gett. Jämförelsen sammanställdes i resultatet i enlighet med kategorierna. 

4.6 Trovärdighet  
Då en studie genomförts och resultatet ska analyseras krävs det att författarna väger det framkomna 

forskningstillskottet i förhållande till den uppskattade trovärdigheten. Det finns fler tillvägagångssätt att 

välja mellan beroende på hur studien är utformad samt vilket fenomen som ska studeras. Guba och Lin-

coln (Bryman, 2008) menar att det finns fyra delkriterier som bäst beskriver och behöver tas i aktning i en 

studie där kvalitativ insamlingsmetod använts. Delkriterierna avser att studera och analysera ett socialt 

sammanhang. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirme-

ra. De fyra kriterierna har använts för att kontrollera att undersökningen är genomförd på ett tillförlitligt 

sätt. Nedan beskrivs i enlighet med Bryman hur de fyra kriterierna har tagits i anspråk under arbetets gång.  

Trovärdigheten tar hänsyn till att beskrivningarna ofta är personers högst privata version av en verklighet 

som ska analyseras. Detta i sin tur innebär att möjligheten finns att det kan framkomma många olika be-

skrivningar som skiljer sig från varandra. I den aktuella studien har författarna utifrån trovärdighetskravet 

avgjort hur pass tillförlitligt resultatet ska bedömas. Det är de intervjuades uppfattningar som ska komma 

fram och inte författarnas. För att öka trovärdigheten i resultatdelen har citat från de intervjuade lärarna 

använts. 

Överförbarhet syftar till att utifrån analyserna se det framkomna materialet som intressant för fler katego-

rier eller samhällsgrupper. Studien är genomförd i skolmiljö vilket bidrar till att den kan tilltala alla männi-

skor som arbetar inom skola och omsorg. Punkten om överförbarhet har tagits i anspråk genom att frå-

gorna är utformade för att ge fylliga svar från personerna i studien. På detta sätt blir det troligare att studi-

en är relevant för fler.  

Pålitlighet innebär att det är betydande för en undersökning att forskarna har ett kritiskt förhållningssätt. 

En del i att uppfylla detta krav är bland annat att efter bästa förmåga se till att det som tas med i rapporten 

har hög relevans. För att säkerställa studiens relevans ombads andra studenter på lärarprogrammet samt 

bekanta se över arbetet och ge kritik. 

Möjlighet att styrka och konfirmera syftar till att forskaren har en insikt om att det aldrig går att få ett 

fullgott och helt säkerställt resultat då samhället ständigt förändras och åsikter justeras efter upplevelser 

och ökad förståelse. Detta kriteriet har beaktats genom att författarna varit medvetna om vikten med att 

föra fram det som framkommit i studien. Detta utan att påverka läsaren med politiska eller religiösa åsik-

ter. 
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4.7 Etiska överväganden 
Då intervjuer med lärare görs krävs att de forskningsetiska kraven tillämpas. Enligt Bryman (2011) består 

kraven av fyra övergripande punkter vilka innefattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetsk-

rav och nyttjandekrav. Dessa principer finns till för den intervjuades skull och reglerar vad forskaren får 

använda det insamlande materialet till. Det gäller all sorts information som forskaren får in såsom värde-

ringar, svar och personliga uppgifter. I den aktuella studien har dessa fyra aspekter tagits i anspråk och 

tillämpats.  

För att följa den första punkten av förhållningsreglerna krävs redan innan intervjutillfällena att deltagarna 

får information angående deras rättigheter. Intervjupersonerna blev informerade om vad studien handlar 

om och vad som förväntas av just deras medverkan. Information gavs angående vad undersökningen har 

för målsättning, i detta fall ett examensarbete som i slutskedet kommer att publiceras för allmän beskådan. 

Intervjupersonerna hade rätt att när som helst få informationen upprepad eller möjlighet att ställa följdfrå-

gor som komplement.  

Den andra punkten är samtyckeskravet. Vid intervjuerna fick lärarna ge sin tillåtelse för röstinspelning. 

Inspelningarna gjordes främst i syfte för att intervjuaren i lugn och ro efteråt skulle kunna lyssna på och 

ordagrant skriva ner intervjuerna på papper. Detta för att vara säker på att få med all viktig information. 

Då studien avslutas kommer inspelningarna att lagras eller förstöras. Den intervjuade hade full rätt att 

neka till bandning av intervjun. Det viktigaste var att den intervjuade var medveten om fördelarna och 

nackdelarna med besluten som togs.  

Konfidentialitetskravet skiljer sig något från att vara helt anonym menar Bente och Öjar (1997). Alla namn 

på de intervjuade lärarna ändrades i resultatet. Detta för att ingen utomstående skulle kunna ana vilka per-

soner som ingick i studien. Den intervjuade läraren ska kunna känna en trygghet i att kunna svara san-

ningsenligt utan rädsla att få stå till svars inför arbetskamrater eller arbetsledare. Det i sin tur betyder att 

ingen utomstående vet vilken person som hör till respektive svar som finns med i studien. Den enskilda 

personen har rätt att värna om sin integritet (Bryman, 2011). 

Slutligen togs nyttjandekravet i aktning. Bryman (2011) skriver att forskare bara får använda den intervjua-

des personlig information i forskningssyfte och det regleras av nyttjandekravet. I studien betyder detta 

bland annat att de intervjuades telefonnummer inte får användas för icke-vetenskapliga syften, så som re-

klam eller försäljning.   
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5 Resultat 
Resultatet är en sammanställning av samtliga intervjuer. Först presenteras en jämförelse mellan de fyra 

förskollärare som deltog i studien. Därefter följer redovisning av intervjuerna som genomfördes tillsam-

mans med fyra grundskollärare med inriktning mot senare år. I resultatet benämns samtliga barn i skolans 

verksamhet för elever oberoende av ålder. Avslutningsvis i detta kapitel har resultaten från lärarna jäm-

förts där både likheter och skillnader beaktats.  

5.1 Redovisning av resultat: Förskoleklass 
De första intervjuade förskollärarna kallas för A och B. De arbetar tillsammans i ett arbetslag på samma 

skola och arbetsplatsen benämns som skola 1. De andra två lärarna som intervjuades i förskoleklass kallas 

C och D och tillhör skola 2. Båda skolorna arbetar aktivt med språkfrämjande verksamhet i syfte att sti-

mulera elevernas språkliga medvetenhet i enlighet med Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem-

met 2011 (Lgr 11). 

5.1.1 Organisation och fördelning kring skolbiblioteket 
För att komma till biblioteket på skola 1 krävs att hela skolgården passeras och att besökaren går in i den 

stora skolbyggnaden. Sedan följer några trappor upp tills biblioteket nås. Eleverna i den förskoleklassen 

får inte gå till biblioteket utan lärares sällskap. Lärare B beskriver organisationen kring biblioteket på föl-

jande sätt: 

Det är öppet fram till klockan fyra. Sen är hon (bibliotekarien) inte där hela sin arbetstid. Men det är öppet i 
alla fall. Fördelningen är på så vis att vi kan få två besök i veckan om vi skulle vilja. Vi förskollärare går inte in 
och jobbar i skolbiblioteket. Däremot finns det en biblioteksgrupp på skolan dit man får anmäla sitt intresse. 
Den består av tror de är fem stycken som träffas och diskuterar bland annat hur renoveringen skulle se ut. Det 
är väldigt blandat i gruppen. Både från låg- och mellanstadiet. 

Båda förskoleklasserna har ett bibliotek som ligger på skolområdet. Skolorna har haft bibliotek i samma 

lokaler länge. Dock har skola 1 från och med förra året fått sina lokaler helt renoverade. Lärare B beskri-

ver det som att skolan har börjat satsa på biblioteket och att det är mycket positivt. Lärare A berättar om 

sina erfarenheter av biblioteket innan det blev renoverat.  

Det har gjorts om mycket där uppe. Vi har ju ett nytt bibliotek. Allt är omgjort sen ett år tillbaka och finns i 
samma lokaler. Men det är omorganiserat och ett nytt system. Så nu har det blivit bättre för yngre elever kan 
man säga. Det var sämre förr. Då var det bara några backar på golvet. Jag tror att det satsas mer på de yngre 
barnen nu. Det märker man. Det tas hem mer för de yngre barnen nu, och vi har önskat det. 

På skola 1 har biblioteket fått nya gardiner, soffor och arbetsbord. Samtliga lärare berättar att de i början 

av terminen får planera och sedan skriva upp på en lista då de förväntas att vilja använda lokalerna. På 

skola 1 finns ett bibliotek som används av både lågstadium och mellanstadium. Biblioteket är öppet hela 

skoldagen av en skolbibliotekarie som arbetar där flera dagar i veckan. Den kvinnliga skolbibliotekarien 

har även en annan tjänst på deltid i kommunen.  
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På skola 2 är det uppdelat. Det finns ett stort bibliotek för de högre åldrarna och ett mindre som finns 

tillgängligt för första till och med tredje klass samt grundsärskolan. I det lilla biblioteket finns ingen biblio-

tekarie. Där ansvarar lärarna för att ta med sig nyckel, öppna och låsa efter användning. Bibliotekarien på 

skola 2 finns i det stora biblioteket. Skolbibliotekarien har haft en annan tjänst på skolan, men varit tvung-

en att sluta av fysiska skäl. Detta i sin tur ledde till att hon blev skolbibliotekarie.  

Det de båda skolorna har gemensamt gällande tillgång till en skolbibliotekarie, är att de båda kan nås när 

som helst under skoldagen och att de båda beskrivs som tillmötesgående och mycket anträffbara. Vid frå-

gor, önskemål om inköp av böcker eller hjälp vid letande av material inför ett temaarbete beskrivs biblio-

tekarierna som en bra och viktig resurs. Samtliga lärare beskriver sina bibliotekarier som kunniga, tillmö-

tesgående och mycket intresserade av böcker. Förskollärare B beskriver deras samarbete med skolbibliote-

karien på följande sätt: ”Alltså, personen som jobbar i biblioteket och vi har ingen direkt tid då vi sätter 

oss ner och pratar eller så. Men hon är mycket mottaglig för förslag vad gäller inköp av böcker. Man kan 

få hjälp med förslag på böcker eller om man letar efter en speciell bok.” Ingen av de tillfrågade lärarna vet 

vilken utbildning personen i biblioteket har.  

5.1.2 Användning av skolbiblioteket i undervisningen 
Förskollärarna som arbetar i skola 1 berättar att de båda går med hela elevgruppen och besöker biblioteket 

på tisdagar. Lärarna från skola 2 berättar att de i arbetslaget har delat upp alla sysslor som en skolvecka ska 

innehålla. En av klassens två förskollärare ansvarar för användandet av biblioteket tillsammans med en 

fritidspedagog. Gemensamt för de båda klasserna är att de varannan vecka lånar med böcker till klass-

rummet som de använder på lektionerna på olika sätt för att främja språkinlärningen och träna ordförstå-

else och/eller läsförmåga. De veckor som böcker inte lånas till klassrummen tillbringar grupperna tiden i 

biblioteket för att eleverna ska få intresse för bibliotek och böcker. Då läser eleverna själva valfria böcker, 

samt att lärarna samlar alla elev den sista stunden och läser högt ur böcker som eleven intresserat sig för. 

På skola 2 används biblioteket även som rum för avslappning och fritidsaktiviteter. Det finns också möj-

lighet för eleven att välja en stund i biblioteket framför motorikträning.  

De intervjuade förskollärarna berättar att eleverna tycker att det är jättekul att gå till biblioteket. Att de ser 

fram mot det och tycker att det är spännande. De böcker som lärarna upplever som mest intressant för 

eleverna är bilderböcker, faktaböcker och delvis kapitelböcker, beroende på läsförmågan. Lärare C beskri-

ver elevernas glädje då det är dags att besöka biblioteket:  

De är glada över att få gå ner där och tycker det är mysigt. Lärarna som har ansvar över biblioteksstunden har 
visat dem att det finns faktaböcker och sådant också. Faktaböckerna tittar vi i där nere och lånar inte med upp. 
De frågar mycket kring de böckerna och vill att de vuxna ska läsa. På fritids är det ofta stora barngrupper. Jag 
upplever att barnen tycker det är jätteskönt att gå ner till sofforna och ta det lite lugnt med en bok.  

Det samtliga förskollärare vittnar om är att de har tillgång till datorer i sina klassrum. De används för att 

spela spel eller utnyttja program som underhållning eller språkträning. Internet används för att ta reda på 

fakta som används i teman eller frågor som spontant kommer upp under undervisningen. Lärare C berät-
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tar att deras Active Board används så att alla i klassen tydligt kan se det som visas på dataskärmen. Dato-

rerna i biblioteket används enbart för att söka vilka böcker som finns tillgängliga eller se vilka böcker som 

är lånade. Lärare B berättar: 

Det finns två eller tre datorer som eleverna kan använda där uppe. Vi använder dem inte än så länge så mycket 
med barnen. De äldre barnen står ofta och söker på datorerna. Men vi lärare söker på dem om barnen vill veta 
något. Vi använder oss av något som heter Free Lib. Som är en sökmotor där man kan se vilka böcker som 
finns.  

På frågan om lärarna har mer att önska gällande biblioteket svarar samtliga att de är nöjda. Lärare C näm-

ner att man aldrig ska sluta önska, men att hon i nuläget inte kan komma på något som saknas.  

5.1.3 Tillgänglighet för eleverna 
Samtliga av de intervjuade förskollärarna berättar att de besöker respektive skolbibliotek kontinuerligt var-

je vecka på bestämda tider. På skola 2 ligger biblioteket mycket behändigt till. Från förskoleklassens klass-

rum går besökaren enbart ut i korridoren och följer en trappa ner. Därefter ska en kort korridor följas och 

dörren till deras bibliotek uppenbarar sig. Eleverna i skola 2 får själva gå till biblioteket, men får inte vistas 

där själva. I förskoleklassen på skola A får eleverna inte gå själva till biblioteket. Inte förrän eleverna 

kommer upp i första eller andra klass bedöms om eleverna själva kan gå dit och låna böcker. Gemensamt 

för skolorna är att de berättar att eleverna i förskoleklass får börja låna hem böcker först på vårterminen. 

Detta för att de på höstterminen ändå möter mycket nytt i skolvärlden. Lärarna vill först förvissa sig om 

att eleverna förstår hur viktigt det är att böckerna hanteras varsamt och lämnas tillbaka på rätt plats. 

5.1.4 Tillgänglighet för lärarna 
Samtliga förskollärare säger att de i dag enbart har positiva erfarenheter av sina skolbibliotek och att det 

inte finns någon som helst begränsning gällande deras möjlighet att använda biblioteket för egen del. Lära-

re C berättar att hon har egen nyckel för att komma in i biblioteket när hon vill. På frågan om lärarna själ-

va kan utnyttja skolbibliotekets resurser ännu mer effektivt så skiljer sig svaren åt. Förskollärare A säger att 

hon förmodligen skulle kunna använda resurserna i biblioteket mer. Men menar att det är smidigare att 

utnyttja deras egen dator och lokaler. Lärare B nämner att hon i större utsträckning skulle kunna föreslå 

nya böcker att köpa in och utnyttja lokalerna på flera sätt. Hon säger även att hon skulle kunna bli bättre 

på att använda biblioteket. Bland annat säger hon att ”det mest optimala skulle vara att gå dit i mindre 

grupper. Använda vid fler tillfällen. Sitta och jobba där i teman eller så. Vi kan absolut utnyttja det mer.” 

Lärare C säger att hon personligen skulle kunna bli mycket, mycket bättre på att själv besöka biblioteket. I 

deras förskoleklass har de delat upp arbetet mellan lärarna och hennes fokus i undervisningen ligger på 

svenska och matematik. Dock säger hon att mycket av hennes material i undervisningen kommer från det 

bibliotek som hon själv har hemma. Detta material säger hon sig ha samlat under sina fyrtio år som lärare. 

Lärare D säger att hon anser att de använder biblioteket så mycket som det är möjligt. Lärare C säger att 

det är bra att eleverna som är duktiga får lite utmaningar. Att de får gå och låna en lite svårare bok. Lärare 
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C menar att det är bra att det finns ett närliggande bibliotek. Det vore krångligare att gå till stadsbiblioteket 

varje gång. De använder inte bokbussen i undervisningen, även om hon sett en i närheten köra omkring. 

Gällande varför lärarna tror att biblioteket används i den utsträckning som det gör svarar lärare A och D 

att de tror att det beror på att det är så fint och mysigt i biblioteken. Lärare B svarar att hon tror att det är 

för att alla tar det på allvar och tycker att det är viktigt. Alla lärare upplevs engagerade och därför tror hon 

att det används. Avslutningsvis säger lärare B att hon tar förgivet och hoppas att alla elever får ha tillgång 

till ett skolbibliotek. Hon berättar att hon läst i tidningen att det finns de skolor som får ta del av en bok-

buss kanske en gång i månaden, varannan månad eller mer sällan. Läraren ryser till och tillägger att det 

faktum nästan gör så att hon blir mörkrädd. 

5.1.5 Skolbibliotekets resurser 
Lärare A menar att det tydligt märks att det satsas mer på de yngre eleverna nu. Resurserna i biblioteket 

utökas hela tiden och saknas något köps det in. Lärare D säger samma sak och trycker på att resurserna 

hela tiden utvärderas och uppdateras om så behövs. Ingen av de intervjuade lärarna tycker att det saknas 

något i deras bibliotek. Lärare C säger att man egentligen aldrig ska vara helt nöjd, utan ständigt sträva 

efter att få mer och bättre resurser. Dock konstaterar hon att de på skolan har väldigt bra resurser och att 

hon ändå måste tillåta sig att vara nöjd. 

5.2 Redovisning av resultat: Grundskolans senare år 
Lärare E och lärare F arbetar båda på skola 3, men i olika arbetslag. Lärare G och den lärare som benämns 

som lärare H är kollegor och arbetar på skola 4. Samtliga av lärarna är utbildade till grundskollärare med 

inriktning mot senare år och undervisar i ämnet svenska.  

5.2.1 Organisation och fördelning kring skolbiblioteket  
Bemanningsorganisationen kring biblioteket på skola 3 är i dag sådan att lärare F har fått 1,5 timme per 

vecka avsatt för att utföra en bibliotekaries arbetsuppgifter. Lärare F påstår dock att rektorn bestämde att 

alla svensklärare på skolan skulle hjälpa lärare F i biblioteket med hennes arbetsuppgifter. Detta har dock 

inte genomförts och i dagsläget finns det bara några enstaka lärare som, förutom lärare F, utför dessa upp-

gifter. Uppgifterna är bland annat att ställa tillbaka återlämnade böcker i hyllorna och att scanna av biblio-

tekens alla böcker för att se vad som finns i utbudet och för att få in alla bibliotekets böcker i datasyste-

met. Att lärarna skulle ha ett delat ansvar om skolbiblioteket framgår inte av intervjun med lärare E. Lärare 

E anser att lärare F har lyckats lyfta biblioteket sedan denna blev skolans bibliotekarie: 

Hon [lärare F] har sorterat bland hyllorna och rensat ut gammalt och för eleverna ointressanta böcker, samti-
digt som hon har sökt pengar för att inhandla nya böcker. 

Även lärare F tar upp aspekten kring att det krävs pengar för att hålla igång ett bibliotek. Hon menar att 

det finns pengar att söka, men att det tar tid att söka pengarna. Lärare F har ett stort intresse för böcker 

och läser därför mycket på sin fritid. Efter att lärare F blev bibliotekarie så har hon inriktat sin läsning på 
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ungdomsböcker för att kunna möta elevernas intressen. Lärare F påpekar vikten med att ha ett fungerade 

lånesystem för att ha kontroll över vilka böcker som är utlånade samtidigt som det behövs ett bra system 

där eleverna själva kan söka böcker. Lärare E påpekar att hon tycker att skolans bibliotek “var under all 

kritik” och att det bara tidvis funnits skolbibliotekarie under de år som hon har arbetat på skolan. Lärare E 

förklarar att den dåliga organisationen som varit på skolan har bidragit till att många böcker har försvunnit 

eftersom det inte har funnits något fungerande lånesystem och därför har eleverna ibland inte heller läm-

nat tillbaka lånade böcker. Lärare E säger att det tidigare inte fanns datorer för eleverna att använda vid 

boklån, utan att de då registrerade sina lånade böcker på en lista. Både lärare E och kollegan lärare F för-

klarar vikten med att ha en fungerande organisation där en ansvarig finns tillgänglig i biblioteket. Lärare E 

säger att eleverna har haft fri tillgång till biblioteket då det inte funnits någon bibliotekarie, men att flera 

elever inte respekterade bibliotekets miljö utan att det då förekom förstörelse av lokalen.  

Lärare G förklarar att de på skola 4 har en bibliotekarie som arbetar i biblioteket 25 procent. Bibliotekari-

en arbetar också 25 procent på Kommunbiblioteket och resterande 50 procent som förskollärare. Lärare 

G berättar att bibliotekarien har utbildning från Bibliotekshögskolan i Borås. Lärare G säger att ingen av 

de andra lärarna på skola 4 har avsatt tid för biblioteksuppgifter. Utöver bibliotekarien kommer det pen-

sionerade människor från föreningarna SPF (Sveriges Pensionärsförbund) och PRO (Pensionärernas 

Riksorganisation) som håller ordning i biblioteket och ställer tillbaka återlämnade böcker. Dock menar 

lärarna H att dessa människor inte kan hjälpa eleverna med sina val av böcker att låna. Lärare G säger att 

de är där som ordningsmän och för att biblioteket ska vara mer tillgängligt för eleverna.  

5.2.2 Användning av skolbiblioteket i undervisningen  
Både lärare E och lärare F berättar att de använder skolbibliotekets klassuppsättningar av böcker. Eleverna 

läser samma bok antingen högt eller för sig själva. Lärare E menar att eleverna genom diskussion i mindre 

grupper får ut mer av sin läsning. Både lärare E och F använder sig av läsebok i sin undervisning, det vill 

säga att eleverna får låna böcker i biblioteket som de sedan läser tyst på lektionstid. Lärare F menar att "jag 

känner mig nöjd när eleverna ber om att få läsa. De ska inte se det som ett ont måste." Lärare E anser att 

skolbiblioteket uppfyller hennes behov, men att det enda som hon kan sakna i utbudet är faktaböcker.  

Lärare F menar att alla lärare och elever på skolan skulle kunna utnyttja biblioteket mer om hon kunde 

vara tillgänglig i biblioteket i större utsträckning. Hon berättar också att det inte är lätt för en lärare att ta 

med sig en hel klass till biblioteket då det är svårt att dels ha uppsikt över så många elever samtidigt och 

hjälpa dem. Lärare F menar därför att det skulle underlätta för övriga lärare på skolan om hon hade mer 

tid avsatt i biblioteket. Lärare E menar att skolbiblioteket användes i mindre utsträckning förr på grund av 

att det var så pass slitet och dåligt uppdaterat. Hon säger att den bilden säkert fortfarande sitter kvar hos 

många såväl elever som lärare på skolan, men att om lärare F får fortsätta sitt arbete med att förbättra bib-

lioteket kommer det att bidra till ett ökat intresse hos lärare och elever.  
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Lärare E berättar att det främst är språklärarna på skolan som använder sig av bibliotekets resurser och att 

detta kan bero på den brist på faktalitteratur som finns eftersom det i ämnen som SO/NO inte används 

skönlitteratur. Lärare F påpekar även här att den bristande bemanningen i biblioteket har medfört att även 

lärare inte använder sig av resurserna. Det kan bero på, menar läraren, att hennes kollegor behöver en 

skolbibliotekaries expertis emellanåt. Här tillägger både lärare E och lärare F att de använder sig av stads-

bibliotekets utbud och att samarbetet mellan skolan och stadsbiblioteket fungerar bra. Lärare E berättar 

att hon har visat sina elever runt på stadsbiblioteket för att visa dess utbud och på så vis öka läsintresset 

hos eleverna samtidigt som de får kunskapen om vilket utbud som finns där. Lärare F samarbetar med 

stadsbiblioteket och då de rensade i sitt utbud hämtade hon böcker där till skolbiblioteket. 

Det är för elevernas egen skull som de ska läsa, menar lärare G. Lärarens skyldighet är, enligt lärare G, att 

göra boken levande för eleverna. "Boken är platt, den är död, om man inte gör den levande", menar lärare 

G. Lärare G använder sig av skolbiblioteket främst för att låna böcker. Lärare G berättar att bibliotekarien 

på skola 4 är bra på att prata om böcker med elever, vilket även framgår av de svar som lärare H ger. Lära-

re H berättar att bibliotekarien anordnar tävlingar där eleverna läser nyinkomna böcker som de sedan skri-

ver recensioner på. Bibliotekarien bjuder sedan ner en klass i taget och har dragning av recensionerna. 

Vinnaren får en bok. Ibland anordnar bibliotekarien också tipspromenader där frågorna handlar om några 

utvalda böcker. "Ju fler böcker som eleverna har läst, desto större chans är det att de kan svara på frågor-

na", menar lärare H. Bibliotekarien brukar också på eget initiativ anordna en utställning där eleverna på ett 

valfritt sätt får presentera en bok som de har läst. Lärare H uppmuntrar sina elever att delta i de projekt 

som anordnas i biblioteket. Av svaren från både lärare G och H framgår det att skolbibliotekarien hjälper 

lärarna i deras svenskundervisning när det kommer till läsning. Lärare H berättar dessutom att man som 

lärare kan be bibliotekarien om boklådor som denna sätter ihop, anpassade efter elevernas åldrar.  

På frågan varför biblioteket används på skola 4 i den utsträckning som den gör menar lärare G att böcker-

na främst används som bänkbok och då behöver läraren bara gå dit en gång i veckan med de elever som 

behöver en ny bänkbok. Vidare säger lärare G att både hon och kollegorna mycket väl kan använda böck-

er mer än som bara läsning. Lärare G utvecklar: "Du kan säkert använda böcker i grammatik men vår sko-

la är inte där än. Kanske andra är där, men inte vi". Lärare H anser att skolbiblioteket används av lärarna 

som det gör eftersom det inte är bemannat med bibliotekarie mer än vad det är. Vidare säger hon: 

Sen tror jag att lärarna är så trötta och inte orkar engagera sig mer. Det är så mycket annat, som nu är det 
mycket arbete kring nya kursplanerna. 

5.2.3 Tillgänglighet för eleverna  
För eleverna är skolbiblioteket låst på skola 3 berättar både lärare E och F. Varje lärare har ansvar för att 

under sina lektioner låsa upp biblioteket så att eleverna får tillgång till dess resurser. Här påpekar lärare F 

att lärarna på grund av tidigare erfarenheter av skadegörelser inte kan lämna sina elever ensamma i biblio-

teket. När lärare F är i biblioteket som bibliotekarie är det öppet för eleverna, men på grund av den lilla tid 
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som denna lärare har avsatt för att vara i biblioteket så finns det inga bestämda tider för när biblioteket är 

öppet. Dock tillbringar lärare F mer tid än avsatt i biblioteket. "När jag är där så håller jag dörren öppen 

för eleverna", säger hon. Lärare F påpekar att hon gärna sett att biblioteket hade varit en öppen plats dit 

eleverna kunde komma på rasterna, men då krävs det att biblioteket alltid är bemannat.  

Biblioteket är öppet för eleverna på skola 4 då skolbibliotekarien eller människorna från SPF eller PRO 

befinner sig där, menar lärare F. Hon berättar vidare att det är öppet på lektionstid om eleverna följer med 

en lärare som kan låsa upp. Lärare H förklarar att eleverna i grundskolans senare år får befinna sig i biblio-

teket när det är öppet. Däremot får inte eleverna i grundskolans tidiga år vara i biblioteket utan en lärare. 

Lärare H förklarar detta vidare:  

De har inte tillåtelse att vistas där eftersom biblioteket ligger i högstadiets lokaler. Det handlar främst om sä-
kerhet.  

Elevernas attityd till bibliotekets resurser har enligt både lärare E och F blivit bättre under den aktuella 

terminen eftersom det nu finns ett större och bättre utbud av böcker än tidigare. Båda lärarna påpekar hur 

psykiskt jobbigt det kan vara för en elev som läser lättlästa böcker att låna böcker då dessa ofta står i en 

egen avdelning i biblioteket. Lärare F bestämde därför att blanda de lättlästa böckerna med de andra skön-

litterära verken vilket bidrar till att elever som läser lättläst inte behöver känna sig lika utsatta och utpeka-

de. Lärare F framhäver också att det kan vara svårt att få pojkar att läsa då det finns färre böcker skrivna 

för pojkar om man jämför med böcker för flickor och att pojkböcker ofta är inriktade på ett speciellt om-

råde, så som sport. Detta område tillgodoser inte alla elevers intresse enligt henne. Lärare E tillägger:  

När det finns bra böcker för eleverna så märks det. Det ökar elevernas läslust samtidigt som deras engagemang 
för böcker. 

På frågan om elevernas attityd till skolbiblioteket svarar lärare F att vissa elever inte är intresserade av läs-

ning och att det beror på hur de får böckerna presenterade. Lärare F förtydligar: "Har du inte lyckats sälja 

in det är det tråkigt. Man gör det för att man gör det." Hon menar att en del elever bara tar en bok ur hyl-

lan eller att de väljer en bok som är tunn och har stor stil för att de måste läsa, inte för att innehållet är 

intressant. Lärare H menar att vissa elever tycker det är roligt att gå till biblioteket och att det alltid finns 

de elever som aldrig tycker att någonting är roligt. Vidare säger lärare H att bibliotekarien är lyhörd för 

vilka böcker som såväl lärare och elever vill att skolan ska köpa in. Lärare H upplever att det kan vara dålig 

ordning i biblioteket när eleverna har varit där, vilket hon tycker är tråkigt.  

5.2.4 Tillgänglighet för lärarna  
Lärarnas tillgång till skolbiblioteket är enligt både lärare E och F bra. Lärarna kan komma åt bibliotekets 

resurser när som helst. På skola 4 har alla lärare egen nyckel. "Jag kan botanisera när jag vill", säger lärare 

G. Lärare H menar att det är bra att hon kan komma åt bibliotekets resurser när som helst, men att det är 

svårt att ta med en hel klass dit då bibliotekarien inte är där. "Istället bokar jag tid med bibliotekarien och 

kan då släppa ner några elever eller halva klassen som hon tar hand om medan resten av klassen är med 
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mig i klassrummet", säger lärare H. Och fortsätter: "Är hon inte där så går jag inte dit. Då får det vara rik-

tig kris. Istället använder jag mig av boklådan då."  

5.2.5 Skolbibliotekets resurser  
Lärare E menar att eftersom skolans böcker hela tiden kompletteras och att biblioteket därmed är uppda-

terat så är tillgången bra när det kommer till böcker. Däremot har skolan valt att bara ha två tidskrifter 

som de prenumererar på då detta annars blir en för stor kostnad. Lärare E berättar att skolbiblioteket har 

en sökdator och en lånedator, vilket hon anser tillräckligt, och att lokalen uppfyller sitt behov. Lärare F har 

svarat på samma sätt som lärare E och tillägger att utbudet hela tiden måste kompletteras då böcker fort-

farande försvinner. Ofta är det de mest populära bokserierna som eleverna inte återlämnar och på grund 

av brister i organisationen så går inte dessa böcker att spåra eftersom eleverna aldrig har registrerat dessa 

boklån. Lärare E önskar att biblioteket kunde vara en öppen plats för eleverna dit de kunde gå utan att en 

lärare måste vara tillgänglig. Därför skulle hon önska att det fanns en bibliotekarie på skolan på minst 

halvtid. Lärare F anser att det alltid behövs nya böcker då det aldrig kan bli för många på grund av att nya 

böcker ständigt lanseras. En förändring som lärare F skulle vilja göra i skolans bibliotek är att köpa in nya 

möbler då de nuvarande, enligt henne, inte uppfyller behovet som finns och eftersom det utbud som finns 

av bland annat stolar inte är anpassade för ett bibliotek.  

Lärare F säger att inte alla elever har kunskap om hur de ska låna och söka böcker på biblioteket och att 

eleverna borde få information om detta. Hon önskar också att den biblioteksportal som finns i dag kunde 

användas fullt ut, det vill säga att eleverna kunde granska sina egna lån genom sökdatorn och få påminnel-

ser om försenade böcker. Här skulle lärare F vilja kunna ta del av lånestatistiken på skolan för att se vad 

eleverna läser och vilka böcker som inte utnyttjas. Hon är i dagsläget inte insatt i portalens alla funktioner. 

Lärare G anser att bibliotekets resurser är tillräckliga men tycker att utbudet skulle kunna breddas och att 

det borde finnas bemanning av en skolbibliotekarie under hela skoldagen och inte bara några timmar. Lä-

rare G fortsätter: "När det finns forskning som säger att det behövs, varför är det då inte så?" Hon menar 

att det både behövs lärartäthet såväl som bibliotekarietäthet. Lärare H beskriver skolbibliotekets tekniska 

utrustning: "De har en lånedator där man kan låna själv. Det känns som om den aldrig fungerar. Två sök-

datorer för att söka information på." Hon påpekar att biblioteket tidigare var öppet och att eleverna kunde 

använda sig av sökdatorerna när som helst för att använda Internet, men det missköttes och därför är de 

nu inlåsta i biblioteket. Lärare H anser också att det finns dåligt med tidskrifter och att hon skulle vilja se 

att skolan prenumererade på en dagstidning som eleverna hade tillgång till. Detta eftersom inte alla elever 

har en dagstidning hemma. Även lärare H tycker att bibliotekarien skulle ha mer tid avsatt i biblioteket. 

Detta eftersom lärare H anser att de andra personerna som arbetar i biblioteket inte har kunskap om 

böckerna. När lärare H tillfrågas om hur hon upplever skolbibliotekets resurser säger hon:  

Jag kunde önska att böcker och bibliotek var mer fräscht. Det är oordning. Jag vill att det ska kännas åhh när 
man kommer dit. Lokalen är ganska nygjord, men det finns inget mys. Den är färglös och tråkig. Dammiga och 
slitna böcker på hyllorna. 



 

 

24 

 

5.3  Jämförelse mellan lärarnas svar 
Nedan presenteras likheter och skillnader mellan lärarnas svar. Här jämförs förskolläranas uppfattningar 

med de svar som angetts av lärarna som arbetar i grundskolans senare år. Även skillnader mellan respekti-

ve skolor samt lärare som undervisar elever i samma ålder behandlas.  

5.3.1 Organisation och fördelning kring skolbiblioteket  
På samtliga av de undersökta skolorna anser lärarna att bibliotekarien är en viktig resurs för skolan. Någon 

form av organisation av bibliotekets arbetsuppgifter går att finna på alla skolorna, även om det på skola 3 

inte fungerar så som det är tänkt. Majoriteten av lärarna saknar kännedom om vilken utbildning som bibli-

otekarien på arbetsplatsen har, men att det är en person som har ett genuint intresse för böcker. Endast på 

skola 4 kan de intervjuade lärarna berätta att deras bibliotekarie har en bibliotekarieutbildning.  

En skillnad som kan ses på skolorna är organisationen kring när skolbiblioteket är öppet med bemanning. 

På samtliga skolor med förskoleklass är biblioteket öppet hela dagen. Brist på bemanning bidrar till att 

biblioteket på skola 3 endast är öppet några timmar per vecka och på skola 4 är biblioteket öppet då bibli-

otekarien är där eller då personer från pensionärsföreningarna befinner sig i biblioteket. Det framkommer 

inte av svaret hur många timmar per dag som biblioteket på skola 4 är bemannat, men av svaren fram-

kommer att bibliotekarien har avsatt 25 procent av sin tjänst för biblioteksuppgifter. Det framgår också av 

intervjuerna att bibliotekarien är anträffbar under hela skoldagen på skola 1 och 2, medan bibliotekarien på 

skola 3 och 4 går att nå då denna befinner sig i biblioteket. På samtliga skolor förutom skola 4 har lärarna 

ett organisatoriskt ansvar av arbetet i skolbiblioteket.  

5.3.2 Användning av skolbiblioteket i undervisningen  
Det framgår att samtliga skolor på ett eller annat sätt använder bibliotekets resurser i klassrummet och 

lånar böcker på biblioteket som sedan används i klassrummet. Böckerna som lånades i förskoleklass an-

vänds främst vid högläsning och vid temaarbete medan lärarna i grundskolans senare år använder sig av 

boken vid tyst läsning. Lärarna använder biblioteket främst för att låna böcker. På samtliga skolor visar det 

sig av svaren att bibliotekarien hjälper lärarna i deras undervisning. Till exempel genom att hjälpa lärarna 

att finna böcker eller som resurs när eleverna befinner sig i biblioteket. Lärarna som intervjuades menar att 

de har svårt att ta med sig en hel klass till biblioteket samtidigt om inte bibliotekarien kan assistera dem. 

Skola 3 har inte möjlighet att, på grund av bristande bemanning, låta eleverna i mindre grupper eller hel-

klass arbeta i biblioteket tillsammans med bibliotekarien, medan samtliga av de övriga skolorna har denna 

möjlighet. Förskoleklasserna har bestämda tider då eleverna besöker bibliotekarien. Det visar sig dock att 

lärarna på skola 3 önskar att de kunde skicka elevgrupper till biblioteket eller enstaka elever vid behov. På 

skola 2 används biblioteket också som ett rum för avslappning och olika aktiviteter, vilket ingen av de öv-

riga skolorna gör. På grundskolorna med inriktning mot senare år lånar eleverna böcker främst för egen 

tyst läsning. Detta skiljer sig från förskoleklasserna där lärarna menar att elevernas upplevelser av böcker 
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var viktig och något som togs i anspråk när böcker lånades. Bibliotekarien på skola 4 skiljer sig från de 

övriga då denna anordnar aktiviteter i form av tävlingar och utställningar för eleverna. 

Lärarna på skola 3 och 4 menar att den bristande tillgängligheten av bibliotekarie på skolan påverkar i vi l-

ken utsträckning de använder sig av biblioteket. Lärarna på dessa skolor beskriver situationen som att de 

sällan går dit med sina elever då biblioteket inte är bemannat. På skola 3 går lärarna mycket sällan dit till-

sammans med sina elever då biblioteket är obemannat eftersom det är för svårt att ha en hel klass där sam-

tidigt. På skola 1 och 2 går lärarna med sina elever till biblioteket kontinuerligt. 

I enlighet med Loertschers (1988) taxonomier placeras lärarna under den nivå som anses mest passande 

utifrån de intervjuer som gjorts. Lärare A och B:s svar tolkas efter bedömningsskalan och båda hamnar då 

inom ramen för nivå 5. Båda lärarna använder sig av bibliotekets resurser i undervisningen. Både som rum 

för aktiviteter på lektionstid men även som en plats för samspel med bibliotekarie, där specifik litteratur 

kan inhämtas. Lärare C hamnar inom nivå 4. Detta dels för att det beskrivna samarbetet mellan lärare och 

bibliotekarie sträckte sig till att utnyttja bibliotekarien som resurs då litteratur och material ska köpas in till 

biblioteket. Dock används bibliotekets lokaler både i undervisningssyfte och avslappning, men då helt utan 

inblandning eller samarbete med bibliotekets personal. Lärare D anses här hamna på nivå 2 då denna 

främst använder sig av en privat samling böcker som hon har hemma och från vilken hon under sina fyr-

tio år som lärare använt sig av.  

Lärare E och lärare F säger att de använder bibliotekets bokresurser och lärare E tar även hjälp av biblio-

tekarien för idéer. De har även ett samarbete med kommunens stadsbibliotek. Därför placeras både lärare 

E och lärare F på Loertschers (1988) fjärde nivå. Lärare E hamnar på denna nivå fastän hon inte använder 

bibliotekets alla resurser, utan snarast lånar böcker och sällan använder sig av bibliotekariens expertis. 

Även lärare G passar in under nivå 4 när det gäller dennas användande av skolans bibliotek. Det framgår 

av svaren från lärare G att bibliotekarien är bra på att prata om böcker, men inte i vilken utsträckning som 

läraren använder sig av bibliotekarien som resurs i undervisningen. Det framgår dock av svaren att lärare 

G använder bibliotekets material. Lärare H använder i sin undervisning boklådor som bibliotekarien på 

skola 4 sammanställer och överlämnar till lärarna om så önskas. Lärare H uppmuntrar också sina elever att 

delta i de aktiviteter som bibliotekarien anordnar, så som boktävlingar, och på så vis ökar elevernas läs-

ning. Här framgår inte hur mycket undervisningstid som förläggs i biblioteket tillsammans med biblioteka-

rien eller i vilken utsträckning som detta görs, men av svaren att döma kan slutsatsen dras att läraren an-

vänder bibliotekarien i sin undervisning. Därför kan lärare H placeras under nivå 5 vilket betyder att lära-

ren använder bibliotekets resurser för att komplettera sin undervisning. 

I enlighet med Loertschers (1988) nivåer (se s. 10- 11) framkommer utifrån lärarnas svar att de intervjuade 

lärarna skulle kunna använda sig av skolbiblioteket i större utsträckning och att bibliotekets material såväl 

som bibliotekariens kunskaper skulle kunna utnyttjas bättre. Samtliga lärare, förutom lärare D, har här pla-

cerats under nivå 4 eller 5 vilket tyder på att lärarna använder sig av skolbibliotekets material, främst böck-
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er, och tar hjälp av bibliotekariens expertis i en mer eller mindre omfattning. Lärare D skiljer sig på det sätt 

att denna helt förlitar sig på sin egen kunskap samt det material som denna själv samlat under sina år som 

lärare istället för att använda sig av bibliotekets resurser.   

5.3.3 Tillgänglighet för eleverna 
Eleverna på samtliga skolor får inte vistas ensamma i skolbiblioteket utan lärare eller bibliotekarie. Då ing-

en bibliotekarie befinner sig i biblioteket är det lärarnas ansvar att låsa upp biblioteket för eleverna. Skill-

nader som blir påtagliga vid intervjuerna av lärarna är att eleverna på skola 1 och 2 går till biblioteket vid 

bestämda tider varje vecka. Eleverna på skola 3 har inte möjlighet att gå till biblioteket kontinuerligt eller 

intresset för att gå dit av eget initiativ. Enligt lärarna på skola 4 har eleverna bra tillgång till skolbiblioteket. 

Lärarna i förskoleklasserna menar att eleverna hanterar både biblioteket och dess böcker varsamt. Av sva-

ren från lärarna på skola 3 framgår att det förekommit skadegörelse av bibliotekets resurser och lokaler då 

eleverna vistats ensamma i biblioteket utan någon av skolans personal. Lärare H, som arbetar på skola 4, 

anser att det är dålig ordning i biblioteket då eleverna vistats där.  

5.3.4 Tillgänglighet för lärarna 
Av svaren från alla intervjuade lärare framgår att lärarna på skolorna har fri tillgång till biblioteket och att 

de flesta kan gå in med egen nyckel om det är låst. Skillnaderna finns i lärarnas svar angående i vilken ut-

sträckning som de använder sig av skolbiblioteket. Lärare B och lärare C menar att de kan bli bättre på att 

använda bibliotekets resurser medan lärare D anser att hon använder resurserna till fullo. Lärare E, F, G 

och H drar sig för att använda biblioteket på grund av brist av bibliotekarie.  

5.3.5 Skolbibliotekets resurser  
På skola 1 och 2 anser lärarna att bibliotek är en fin och mysig plats, medan lärarna som arbetar på skola 3 

och 4 tycker att möblerna och lokalerna inte uppfyller behovet.  Av svaren från skola 3 visar det sig att 

lärarna kan påverka skolbibliotekets utbud. Lärare G på skola 4 tycker att resurserna är tillräckliga och att 

hon har möjlighet att påverka utbudet i biblioteket, medan lärare H på samma skola anser att lärarna inte 

har möjligheten att påverka dess utbud. Det framgår dock inte av svaren hur detta förhåller sig på skola 1 

och 2.  

Lärarna menar att de anser att böcker konturenligt köpts in till biblioteket och att utbudet på så vis är 

uppdaterat. Endast i svaren från lärare H finns en viss tveksamhet i huruvida skolbibliotekets bokresurser 

på skolan är aktuella och uppdaterande. På skola 3 och 4 önskar lärarna att biblioteket köper in fler tid-

skrifter. Lärare F, som arbetar på skola 3, förklarade att det är en kostnadsfråga om hur många tidskrifter 

som skolan har råd att prenumerera på. Av svaren från skola 3 och 4 framgår att biblioteket har minst en 

sökdator och en lånedator i biblioteket. På dessa två skolor menar lärarna att bibliotekarien behövds i bib-

lioteket i större utsträckning för att assistera både elever och lärare.   
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6 Diskussion 
Inledningsvis innehåller diskussionen en metoddiskussion där val av metod granskas. Vidare följer ett 

stycke angående trovärdighet i de svar som framkommit i studien. Sedan kommer en resultatdiskussion 

och slutligen följer ett stycke angående vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion  
Vid valet av metod för att samla in den information som behövdes ansågs intervjuer vara den mest pas-

sande. Bryman (2011) skriver att intervjuer är mycket lämpliga för kvalitativa studier. Intervjuer ger flexibi-

litet och det finns utrymme för den intervjuade att framföra det som denna anser viktigt. Den som inter-

vjuar har även möjlighet att avvika från sitt frågeschema gällande bland annat ordningsföljd av intervjufrå-

gorna. Vid intervjuer finns också möjlighet att ställa följdfrågor såväl som att fokusera på det som den 

intervjuade anser viktigt att föra fram. Målet med den kvalitativa intervjun är att ge utförliga svar (a.a.). 

Genom att sitta ner tillsammans med lärarna fanns för oss en möjlighet att analysera deras reflektioner på 

frågeställningarna samt att studera ansiktsuttryck och mimik. Detta sågs som viktigt då ett frågeformulär 

inte hade gett möjligheten att se om svaren gavs med självsäkerhet eller undrande. Metoden valdes också 

utifrån en fenomenografisk ansats (Larsson, 1986) där intervju nämns som mest lämplig då personers upp-

fattningar studeras.  

Frågorna vi valt kändes naturliga att ställa i syftet att få reda på det önskvärda. Även efter gjorda intervjuer 

tror vi att rätt val gjordes. Lärarna gav uttryck för att studien verkade intressant och att intervjufrågorna 

var relevanta. Det som kan anses som mindre positivt var svårigheten med avsatt tid att besöka skolorna. 

Trots att en kontakt med lärarna inleddes tidigt, fanns svårigheter med att få deltagande lärare att ställa 

upp och i andra skedet hitta en lämplig tid för intervju. Det är möjligt i en granskande ton att inse att in-

tervjuerna kunde ha gett mer utförliga svar och känts mer bekväma om de hade kunnat utföras på be-

stämd tid. Det går också att nämna att urvalet av de skolor som studerades inte byggde på lärarnas ställ-

ningstagande eller engagemang. Vi författare fick avväga många olika aspekter då lärarna valdes ut. Möjli-

gen var det så att de lärare som tackade nej visste med sig att de inte arbetade så flitigt med biblioteket i 

undervisningen. Troligen var det lättare att få kontakt med de lärare som har ett brinnande intresse för 

vårt ämne. 

6.2 Trovärdighet i svaren som uppkom 
Den första tanken då arbetet inleddes var att inte lägga medvetet fokus på vare sig Internet, böcker eller 

övrigt som den primära informationskällan i skolan. Vi utformade intervjufrågor som skulle kunna redovi-

sa allt lärarna använde sig av för att få en varierande undervisning. Ganska snart märktes en tydlig skillnad 

i det beskrivna användandet. Det var tydligt att användandet av böcker var dominerande. Skolan har en 

gammal tradition gällande användande av böcker och i många avseenden kan det vara den bästa informa-
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tionskällan. Det föll sig därför helt naturligt att i arbetet lägga fokus på just användandet av bibliotekets 

böcker. Vi ville dock inte begränsa studien till det som var mest framträdande, utan tog för intressets skull 

även med de svar som också behandlar annan kunskapskälla.  

Hade mer tid funnits till studien hade fler intervjuer hunnits med. På så vis hade det varit lättare att analy-

sera om svaren som framkom var tillförlitliga och delas av fler lärare. Vi tror dock att de svar vi fått till 

stor del kan vara liknande i en större studie. Alla skolor arbetar på olika sätt, men alla måste följa respekti-

ve läroplaner och gällande styrdokument. Vi tror att det är oundvikligt att använda sig av olika medier och 

de resurser som finns i skolan, därför misstänker vi att även fler lärare skulle styrka skolbibliotekets roll. I 

enlighet med Bryman (2008) har studien skapats med hjälp av olika beskrivningar utifrån olika lärare från 

olika skolor. Resultatet bygger på uppfattningar som uppkommit i samband med intervjuerna och det är 

enbart deltagarnas uppfattningar som kommer fram. I och med detta anser vi oss ha förhållit oss till de 

fyra tillförlitlighetspunkterna som Lincoln och Guba (Bryman, 2008) anser vara nödvändiga att ta hänsyn i 

för att få kalla en studie tillförlitlig.  

6.3 Resultatdiskussion 
Den mätbara minskning av elevers intresse som Lindberg (2010) vittnar om är inte bara förödande för 

antalet besökare av biblioteken utom även mycket destruktivt för elevers lärande och kommande intresse 

för utbildning. Genom upprustning och mer satsning på inköp av modern och uppdaterad litteratur går 

det att locka eleverna till en aktiv, lättillgänglig, accepterande och informationssökande miljö. I resultatet 

framgår utifrån lärarnas svar att ett mer medvetet arbete med skolbiblioteket bidrar till ökat intresse från 

eleverna gällande användandet av bibliotekets resurser. Den nya skollagen (Skolverket, 2010) fokuserar 

bland annat på bibliotekets ökade roll i undervisningen. Samtliga lärare uppgav att ett ökat fokus lagts på 

skolbiblioteken under senare år. De gav också en bild i enlighet med Stigendal (2008) av att mycket håller 

på att utvecklas gällande skolbibliotekets funktion. Lärarna vittnar om att det tidigare inte var ovanligt att 

böckerna var gammalmodiga och några berättar sorgset om boklådor bortglömda i något hörn i det som 

skulle kallas bibliotek. Dock drogs inga spontana paralleller mellan deras upplevda fokus på bibliotekens 

upprustning och den reviderade lagen. Det visade sig att samtliga lärare hade en klar och tydlig bild angå-

ende biblioteket på respektive skolor. Det var ingen som inte hade en åsikt kring dess varande eller funk-

tion.  

Trots vissa skillnader i tillgänglighet, användande och organisation fanns många likheter. Almerud (1997) 

och Limberg (2003) skriver att skolbibliotekets tillgänglighet är en av de viktigaste aspekterna för att bli väl 

använt. De hävdar även att kunnig personal och ett bra utbud av böcker och annan media är viktigt. En av 

de förutfattade meningarna då arbetet påbörjades var att de äldre eleverna skulle ha fri tillgång till bibliote-

kets resurser medan de yngre eleverna behövde en vuxens närvaro. Det framgick att tillgängligheten för 

eleverna till bibliotek skiljde sig mellan skolorna oberoende av elevernas ålder. Detta beroende av den till-
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gång av personal som fanns i biblioteket. En annan intressant aspekt som framgick vid sammanställande 

av resultatet var att lärarna som arbetar med de yngre eleverna vittnar om viss omognad och okunskap för 

att besöka biblioteket själva. Lärarna med de äldre eleverna berättar om vandalisering och misskötsamhet 

gällande återlämning av böcker.  

Amborn (Almerud, 1997) menar att för att få ut så mycket som möjligt av skolbibliotekets utbud krävs det 

att lärare har ett gott samarbete med skolbibliotekarien. I insamlat material från lärarintervjuerna framgår 

att vissa lärare flitigt använder sig av bibliotekariens expertis. De lärare som har begränsad tillgång av bib-

liotekarie uttrycker att de gärna skulle se ett utökat samarbete dem emellan. Detta för att kunna erbjuda 

eleverna en mer varierad och innehållsrik undervisning.  

I resultatet framgår att lärarna använder sig av olika typer av texter i sin undervisning. I förskoleklassen 

används främst faktaböcker och bilderböcker. Lärarna i grundskolans senare år använder klassuppsätt-

ningar av skönlitterära böcker. De låter även eleverna låna böcker på biblioteket för egen tyst läsning i 

klassrummet. Lärarnas val av att låta eleverna ta del av andra texter utöver lärobokstexter stämmer överens 

med det som Barrett, Eriksson, Gunnarsson Contassot, Lansfjord och Wiklund (2010) skriver. Ett varierat 

utbud av böcker bidrar till att eleverna inbjuder till nya upplevelser som i sin tur inbjuder till diskussioner 

och reflektioner (a.a.). 

Slutsats och tillika förhoppning för framtiden är att skolbiblioteken kommer att användas i undervisningen 

oavsett lagstiftning eller ej. Drömmen är att de upplevda fördelarna upplevs tyngre än lagtexterna och att 

lärare, politiker och skolledare fortsätter att ständigt föra en diskussion kring hur undervisningen kan bli 

bättre, mer varierande och utmanande oavsett ålder på de elever som undervisas. I enlighet med Almerud 

(1997) är förhoppningen att framtidens lärare tillåter fantasi och en öppen syn på vad biblioteken kan an-

vändas till. Vi som utfört studien, tillsammans med de intervjuade lärarna, tror att det viktigaste för att 

locka eleverna till biblioteken är kunniga och engagerade vuxna och det stämmer med Stigendals (2008) 

tankar. Oavsett om skolornas lärare står för bemanning av biblioteken eller om det finns en kunnig biblio-

tekarie, så är kreativiteten och modet att utmana de gamla tankarna kring hur ett bibliotek ska vara en av 

de största uppgifterna. Det sistnämnda är något som verkligen visats då resultaten av intervjuerna grans-

kats. Lärarna värnar om elevernas intresse, läsning och språklärande och tycker att det är viktigt. De är till 

stor del villiga att ta på sig ansvaret för att främja språklärandet.   

6.4 Vidare forskning 
Då en undersökning genomförs läggs medvetet fokus på en viss företeelse eller frågeställning. Dock finns 

det stora svårigheter med att inte göra vida utsvävningar och bredda ämnet. En fråga leder lätt in på nya. I 

strävan efter svar, förklaringar och mer kunskap kommer helt naturligt nya infallsvinklar in och skapar 

tankar. Då avsatt tid för studien är begränsad och även sidantal i arbetet har en övre gräns finns tyvärr inte 

utrymme för utsvävningar eller uppföljande av andra spår och spännande vinklingar. Hade ingen begräs-



 

 

30 

 

ning funnits hade även andra aspekter tagits med. Bland annat fanns ett intresse för att besöka olika 

friskolor och intervjua lärare där kring deras tankar om bibliotek. I media har nyligen många friskolor fått 

kritik för bristen i tillgång till ett bibliotek. Melin (2002) har avhandlat de verksamhetsansvarigas inställ-

ning i Lunds kommun. Hon menar att det inte finns något som generellt skulle hindra friskolor från att 

inrätta skolbibliotek. Det som enligt Melin oftast är största hindret är den ekonomiska kostnad som det 

innebär att starta upp ett bibliotek.  

En annan intressant vinkling som i detta arbete inte fick utrymme är hur det enorma medieutbudet påver-

kar oss människor. Schmidt och Gustavsson (2011) skriver om begreppet literacy och menar att det för-

änderliga samhället har inverkan och effekt på bland annat barns läs- och skrivförmåga. Introduceras ett 

stort medieutbud för skolbarnen, är det nödvändigt att skolans vuxna är medvetna hur det kan påverka 

deras framtida förhållande till texter, läsande och skrivande. Även Reichenberg (2000) beskriver vikten av 

eftertanke som krävs då läraren planerar sin undervisning. Hon skriver om vikten att ta tillvara faktaboken 

som en resurs i undervisningen. Hon menar att lättskrivna böcker inte nödvändigtvis behöver vara enklare 

att förstå. Då böcker skrivs om i förenklade versioner så kortas texterna ner. Många gånger försvinner då 

den övergripande betydelsen. Genom att använda facklitteraturen, som ibland är mer svårläst, kan läsaren 

ha mer nytta av den än en enklare version. Språkliga svårigheter behöver inte ligga hos läsaren, utan i lä-

romedlen, menar hon (a.a.). 
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Bilaga 1 

  

Intervjufrågor till lärare 

1. Berätta om dina erfarenheter av skolbiblioteket på din arbetsplats.  

2. Hur ser fördelningen ut angående organisation av bemanningen på skolbiblioteket?  

3. Hur använder du dig av skolbiblioteket i din svenskundervisning/för att främja svenska språket? 

4. Hur ser tillgängligheten till skolbiblioteket ut för dig som lärare? 

5. Hur ser tillgängligheten till skolbiblioteket ut för eleverna? 

6. Vad anser du att eleverna har för attityd till skolbiblioteket som resurs? 

7. På vilket sätt samarbetar skolbiblioteket med din undervisning?  

8. På vilket sätt är skolbibliotekets böcker, tidskrifter och tekniska utrustning tillräckliga? 

9. Finns det något som du saknar i skolbiblioteket och i så fall vad? 

10. På vilket sätt skulle du kunna utnyttja skolbiblioteket ännu mer effektivt?   

11. Varför tror du som lärare att skolbiblioteket på din arbetsplats används i den utsträckning som 

den gör? 

12. Vilka ytterligare tankar kring användandet av skolbiblioteket vill du som lärare dela med dig av i 

vår undersökning?


