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Enligt Skollagen (2010:800) ska skolorna ha tillgång till ett skolbibliotek men 

hur den tillgången ska se ut framgår inte. Det finns inte heller någon tydlig 

beskrivning av hur ett skolbibliotek ska se ut vilket kan leda till många olika 

tolkningar. Syftet med denna studie är att undersöka om skolbiblioteket är en 

viktig resurs för skolan. Metoden vi valt att använda oss av är en 

enkätundersökning som undervisande svensklärare har fått besvara. Enkäten 

bestod av flera frågor, stängda samt öppna frågor för att kunna få en mer 

detaljerad bild av lärarnas syn på skolbiblioteket. Resultatet vi kommit fram till 

berör flera områden kring skolbiblioteket. Det visar att lärarna anser att deras 

egna skolbibliotek inte räcker till när det kommer till litteraturundervisning och 

att de känner ett behov av att söka kompletterande material utanför 

skolbibliotekets ramar. Enligt vår studie kan vi se att behovet av ett 

skolbibliotek finns bland lärarna, men att det inte räcker med en samling böcker 

för att lärarna ska kunna utnyttja biblioteket som en pedagogisk resurs. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Grundskolan, pedagogisk resurs, skolbibliotek, skönlitteratur. 
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1 Inledning 

Vi har i vår utbildning tidigare gjort en pilotstudie där vi undersökte hur lärare ser sig 

själva som förmedlare av skönlitteratur. Det vi såg var att utbudet av böcker 

påverkade lärarnas inställning till sin roll som skönlitteraturförmedlare. De lärare 

som tyckte sig ha ett bra utbud av skönlitterära böcker såg potentialen i att använda 

skönlitteratur i undervisningen. De lärare som inte tyckte sig ha ett bra utbud såg i 

stället inte samma möjligheter. 

Som blivande svensklärare är vi intresserade av vilken roll skolbiblioteken har, och 

hur dess utbud och dess tillgänglighet påverkar lärarnas uppfattningar kring 

skolbiblioteket. I dag finns det flera olika resurser som kan förse lärare med 

skönlitteratur. Lärare kan få hjälp från stadsbibliotek, få tag i skönlitteratur på 

internet eller ha sin egna privata boksamling i klassrummen. På så sätt är kanske inte 

skolbibliotekets roll självklar för lärare i dag. I läroplanen för grundskolan står det att 

”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket, 

2011:222), hur detta görs med hjälp av skolbiblioteket kan se olika ut. 

Gibbons (2013) säger att man lär sig språket genom att läsa. Att kunna läsa är en av 

de viktigaste färdigheterna en människa behöver utveckla då det är ett av de sätten vi 

tar till oss ny kunskap på. Enligt Skolverket (2016) så är det de elever som gillar att 

läsa och som läser på fritiden som utvecklar god läsförståelse. Elever behöver därför 

få tillgång till böcker som väcker nyfikenhet och intresse hos dem för att bli 

motiverade att läsa och för att finna läsglädje. Skolbiblioteken och lärarna har här en 

viktig roll i att inspirera eleverna till att läsa och att kunna erbjuda eleverna ett bra 

utbud av böcker för att alla ska kunna hitta böcker som tilltalar dem. 

 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfråga 

Under vår pilotstudie såg vi att lärare som anser sig ha ett gott urval av skönlitteratur 

att välja bland också ser möjligheter i att använda skönlitteratur i undervisningen.  

Nu undrar vi hur lärare faktiskt använder skolbiblioteket som en resursoch hur 

viktigt lärarna anser att skolbiblioteket är. 
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Syftet med denna studie är att undersöka om och i vilka avseenden skolbiblioteket är 

en viktig resurs för några lärare.  

 

 Hur ser några lärare på deras skolbiblioteks utbud? 

 Hur ser några lärare på tillgängligheten till skönlitteratära böcker? 

 På vilket sätt använder några lärare skolbiblioteket? 

 Vilka andra resurser, bortsett från skolbiblioteket, använder några lärare när 

de ska arbeta med skönlitteratur? 

 

1.2 Uppsatsens disposition  

Denna uppsats inleds med ett avsnitt där vi definierar begreppen ”Skolbibliotek”, 

”Tillgång”, ”Tillgänglighet” och ”Skolbibliotekarie”. Därefter kommer kapitlet 

”Bakgrund” där vi presenterar tidigare forskning samt lagar och styrdokument som är 

relevanta för vår studie. I kapitel 3, ”Metod”, redogör vi för vårt val av metod, urval 

och genomförandet av datainsamlingen. Där presenteras också de forskningsetiska 

principer vi arbetar efter. Under kapitlet ”Resultat och analys” beskrivs och 

analyseras de data som insamlats för att sedan kunna diskuteras under kapitlet 

”Diskussion”. Det sista kapitlet innehåller studiens slutsats och presenterar därefter 

möjlig fortsatt forskning inom samma område. 

 

1.3 Begrepp och definitioner 

I detta avsnitt klargör vi begrepp som används i denna studie och hur vi definierar 

dem. Först kommer en redogörelse om hur skolbiblioteket definiera under avsnitt 

1.3.1, därefter följer en definition på hur vi i denna studie definierar ordet tillgång 

under avsnitt 1.3.2, samt ordet tillgänglighet under avsnitt 1.3.3. Avslutningsvis 

redogör vi för hur vi användet begreppet skolbibliotekarie i denna studie, detta görs i 

sista avsnittet 1.3.4.   
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1.3.1 Skolbibliotek 

I Skollagen finns det inga exakta bestämmelser om hur ett skolbibliotek ska vara 

utformat men det som står i Skollagen (2010:800) och i läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2011) är att skolbibliotekets utbud ska vara anpassat efter behov. Det 

handlar om att möta elevernas behov genom att erbjuda böcker som främjar 

elevernas utveckling och deras utbildning. Det ska även finnas olika typer av böcker 

så som facklitteratur, skönlitteratur och andra medier som är riktade till barn och 

unga. Skolbiblioteket definieras som ”en gemensam och ordnad resurs av medier och 

information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans 

pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande” (Skolverket, 

2015:2). Ett annat sätt att uttrycka skolbibliotekets roll skulle kunna vara genom 

riktlinjer från International Federation of Library Associations and Institutions 

(IFLA) som säger att ”skolbiblioteket är en skolas fysiska och digitala läranderum där 

läsning, undersökningar, forskning, tänkande, fantasi och kreativitet är centrala för 

elevernas resa från information till kunskap och för deras personliga, sociala och 

kulturella utveckling” (IFLA, 2015:16).  

 

1.3.2 Tillgång 

Ordet tillgång nämns när man läser om skolbiblioteket i Skollagen (2010:800). Lagen 

säger att eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek, och med detta tolkar vi det som 

att det ska finnas ett skolbibliotek i närheten som eleverna får använda. Men ordet 

tillgång ska inte förknippas med ordet tillgänglighet, vars användning i denna 

uppsats vi redogör för nedan.  

 

1.3.3 Tillgänglighet 

Vi väljer att använda oss av ordet tillgänglighet hellre än ordet tillgång. Som vi ovan 

nämnde så använder Skollagen (2010:800) ordet tillgång när de talar om 

skolbiblioteket.  Att ha tillgång till något, i detta fall ett skolbibliotek, handlar om att 

skolbiblioteket ska finnas i eller i anslutning till skolan. Det betyder inte att resursen 

finns tillgänglig att utnyttja när som helst. Tillgänglighet anger däremot om resursen 

faktiskt är möjlig att ta del av. Ett exempel kan vara ett låst skåp med böcker i 
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klassrummet. Eleverna har då tillgång till böckerna, men böckerna är inte tillgängliga 

för eleverna då de inte kan ta del av böckerna. Detta visar endast att böckerna finns 

men inte är tillgängliga eller nåbara. Ett annat exempel är att en skola kan ha ett 

skolbibliotek beläget i en egen lokal på skolan, vilket då betyder att eleverna har 

tillgång till ett skolbibliotek. Men är skolbiblioteket låst så att eleverna inte kan 

utnyttja skolbiblioteket mer än i sällskap med sin lärare ett par gånger i månaden så 

är inte skolbiblioteket tillgängligt för eleverna mer än de gångerna. 

 

1.3.4 Skolbibliotekarie  

Definitionen av en skolbibliotekarie kan se olika ut världen över eller ha olika 

benämningar. Enligt IFLA (2015) är en skolbibliotekarie en som har ansvar för både 

det fysiska och det digitala läranderummet i skolan. I läranderummet ska läsning, 

undersökning, forskning, tänkande, kreativitet samt undervisning få möjlighet att 

ske. Detta är några av de saker en skolbibliotekarie ansvarar för. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras först vad skolans styrdokument, lagar och relevanta 

myndigheter säger om skolbiblioteket, under avsnitt 2.1 ”Styrdokument”. Under 2.2 

”Tidigare forskning” presenteras ett historiskt perspektiv kring skolbibliotekets roll 

och annan forskning som är aktuell för studien. 

 

2.1 Styrdokument  

I detta avsnitt kommer vi redovisa vad Bibliotekslagen, Skollagen och den aktuella 

läroplanen säger om skolbiblioteket och vad Skolinspektionen byggt sina 

bestämmelser på. Innan lagarna presenteras kommer en presentation av vilka 

myndigheter som har en roll i skolbiblioteket och därmed uppdrag som berör 

skolbiblioteket. 

 

2.1.1 Myndigheter  

Skolbiblioteket ligger under flera myndigheter med olika uppdrag som berör 

skolbibliotekets verksamhet, alla med syftet att främja elevers utveckling och lärande. 

Kungliga biblioteket har tagit fram en sammanställning på vilka som verkar inom 

ramen för skolbiblioteket. Nedan kommer vi att beskriva vilka myndigheter det är 

samt vad deras specifika uppdrag är som berör skolbiblioteket (Kungliga biblioteket, 

2016a).  

Kulturrådet har, på regeringens uppdrag, ansvar att verka för kultur inom flera 

områden i Sverige. Ett av dessa områden berör skolbiblioteket då Kulturrådet har i 

sina uppdrag att arbeta med läsfrämjande och arbetar då tillsammans med 

skolbibliotek och andra bibliotek, och ger dem stöd i val av inköp av böcker till barn 

och unga. De har även som uppgift att fördela de statliga bidragen inom kultur.  

Kungliga biblioteket är Sveriges biblioteksmyndighet och har till uppdrag att främja 

samverkan mellan alla olika bibliotek, vilket även inkluderar skolbiblioteket och dess 

utveckling.  
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Myndigheten för tillgängliga medier, förkortat MTM, är en myndighet som arbetar 

för att alla i samhället ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation. De har 

till uppgift att samverka med alla sorters bibliotek för att hjälpa de som är i behov av 

särskilt stöd att få tillgång till anpassad litteratur. MTM producerar talböcker, 

punktskriftsböcker, lättlästa böcker samt en lättläst nyhetstidning, detta för att alla 

ska ha rätt till litteratur och samhällsinformation oavsett behov.  

Skolforskningsinstitutet är en myndighet som har i uppdrag att bidra till att lärare 

och andra verksamma inom skolväsendet arbetar enligt metoder och arbetssätt som 

är baserade på vetenskaplig forskning, exempelvis genom att validera och sprida 

relevanta forskningsresultat. Detta för att främja elevers lärande och förbättra deras 

kunskapsresultat. 

Skolverket har till uppdrag att arbeta för att alla elever ska ha tillgång till en likvärdig 

utbildning och att arbeta för att främja elevernas utveckling och lärande. Skolverket 

arbetar med språkutveckling och skolbiblioteket spelar där en stor roll för eleverna. 

Dessutom har Skolverket tagit fram material om både säker och kritisk användning 

av olika medier. Skolverket arbetar för en god kvalité och likvärdig utbildning för alla 

och detta inkluderar hur skolbibliotekens utbud och tillgänglighet ser ut på skolorna.   

Specialpedagogiska myndigheten arbetar för att alla ska ha samma förutsättningar 

för att nå målen i kunskapskraven. De har inget specifikt uppdrag kopplat till 

skolbibliotek men de har i sitt uppdrag att tillgodose elevernas olika behov genom 

specialpedagogiskt stöd och läromedel.  

Statens medieråd är en myndighet som har i sitt uppdrag att stärka barn och ungas 

medvetenhet om medieanvändandet. Myndigheten har till uppdrag att sprida 

information om forskning kring barns och ungas medieanvändande och att skydda 

dem från skadlig påverkan genom att ge ut material om källkritik. De har även till 

uppdrag att tillhandahålla informations- och undervisningsmaterial anpassat för 

barn och unga för att ge dem kunskap kring medieanvändandet. Statens medieråds 

målgrupp är till största del lärare och bibliotekarier.  

Skolinspektionen har utifrån styrdokumenten gjort en tolkning av bestämmelserna 

när bestämmelserna om skolbiblioteket flyttades från Bibliotekslagen till Skollagen 

den första juli 2011. Skolinspektionens (2016) krav för att eleverna ska anses ha 

tillgång till skolbibliotek är att eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek i samma 
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verksamhet eller i närheten. Detta betyder att skolan i sig inte behöver ha ett eget 

bibliotek på skolan, om en skola har tillgång till ett annat bibliotek tillräckligt nära för 

att kunna använda det i skolverksamheten så är det acceptabelt. Dock så finns det 

inga tydliga angivelser från varken Skollagen eller Skolinspektionen som säger vad 

som är tillräckligt nära. Bestämmelserna säger även att biblioteket måste ha ett 

varierat utbud av böcker så som facklitteratur, skönlitteratur samt andra medier, 

detta utbud ska även vara anpassat för skolans elevers behov och ska kunna användas 

till att främja alla skolans elevers språkutveckling.  

Kungliga bibliotekets (2016a) sammanställning visar ett samband mellan samtliga 

myndigheter, de har alla till uppdrag att långsikt främja barn och ungas utveckling 

och lärande. Detta visar att biblioteksväsendet har en stor betydelse i samhället och i 

skolan.  

 

2.1.2 Bibliotekslagen 

Under 2 § i Bibliotekslagen (2013:801) står det att biblioteken ska främja utbildning 

samt verka för det demokratiska samhället och dess utveckling. Bibliotek ska även 

finnas tillgängligt för alla och ge upplysning, utbildning och förmedla 

forskningsresultat för att bidra till kunskapsutvecklingen. Under Bibliotekslagen 

omfattas alla olika slags bibliotek som exempelvis folkbiblioteket, skolbiblioteket, 

högskolebiblioteket, regionala biblioteksverksamheter, lånecentraler och andra 

offentliga biblioteksverksamheter.  

Bibliotekslagen (2013:801) säger också att biblioteken ska uppmärksamma vissa 

prioriterade grupper och ägna sig åt att hjälpa personer med olika 

funktionsnedsättningar. De ska erbjuda litteratur samt tekniska hjälpmedel för att 

alla ska kunna ta del av information anpassat efter behov. Lagen säger även att 

biblioteken ska erbjuda ett flerspråkigt bibliotek och uppmärksamma de nationella 

minoritetsspråken och de personer som har ett annat modersmål än svenska. 

Samverkan mellan landets alla bibliotek och dess resurser ska ske i syfte att ge alla 

tillgången till de resurser som finns i landet. Under Bibliotekslagens sista paragraf, 

under biblioteksplaner, står det att de ska ha en nationell överblick över 

biblioteksverksamheterna samt främja samverkan inom verksamheten.   
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I Bibliotekslagen (2013:801) står det att ansvaret för de olika biblioteken har 

antingen kommunen, landstingen, staten eller så kan det även vara huvudmännen 

själva, exempelvis rektor. Samtliga måste följa bestämmelserna i Bibliotekslagen, 

oavsett vems ansvar skolbiblioteket ligger under. Detta innefattar även 

skolbiblioteket som refereras vidare från Bibliotekslagen till de bestämmelser som 

finns i Skollagen (2010:800).   

 

2.1.3 Skollagen 

I Skollagen (2010:800), kapitel 2 under 35 § och 36 §, står det att grundskolan ska ha 

tillgång till skolbibliotek. Skollagen säger även att eleverna ska ha tillgång till 

skolbibliotek och att det ska finnas den utrustning som behövs för att kunna uppfylla 

syftet och kunskapskraven för utbildningen på skolan. Det finns inget i Skollagen om 

att det behöver finnas en skolbibliotekarie, det enda som nämns är att det måste 

finnas tillgång till ett skolbibliotek. Skolinspektionens (2016) tolkning av 

bestämmelserna kräver att skolan enligt Skollagen, har ett skolbibliotek med ett 

varierat utbud som är anpassat till elevernas behov. Det är upp till rektor att ansvara 

för att eleverna får tillgång till bibliotek. Den lösningen kan se olika ut beroende på 

lokala omständigheter i olika städer och skolor. 

 

2.1.4 Läroplanen 

Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) är ett av skolans styrdokument som 

skolan ska följa där kunskapskrav, ämnens centrala innehåll och syften finns angivna. 

Under ämnet svenska står det att eleverna ska kunna få förutsättningar att utveckla 

sitt språk, sin identitet och sin förståelse för världen. Detta delvis genom att läsa 

skönlitteratur från olika delar av världen och från olika tider. Kunskapskraven säger 

att eleven ska kunna läsa skönlitteratur och även kunna visa läsförståelse. Eleven ska 

även kunna tolka och föra resonemang om textens budskap på olika nivåer beroende 

på betygsnivå och årskurs. Skönlitteratur är en del av svenskämnet och är något som 

skolan behöver för att kunna ge eleverna rätt förutsättningar till att uppnå 

kunskapskraven.  
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Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) tydliggör att skönlitteraturen ska ingå 

i skolans undervisning, men inte hur eller i vilken mängd den behövs.  

Skönlitteraturen har en betydande roll för kunskapskraven i grundskolans alla 

årskurser och ska ge eleverna rätt förutsättningar till att uppnå kunskapskraven 

behöver eleverna få tillgång till skönlitteratur i sin undervisning. För att kunna ge alla 

elever rätt förutsättningar att kunna uppnå kunskapskraven och utveckla sina 

kunskaper behöver det finnas skönlitteratur för olika kunskapsnivåer. Det behöver 

även finnas ett varierat utbud för att eleverna ska stimuleras i sin språkutveckling. I 

läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) står det i kapitel 2 att rektors ansvar är 

att utforma miljön i skolan så att eleverna får möjlighet till att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper med olika hjälpmedel, ett av exemplen är bibliotek, som även ska 

vara av god kvalitet. Som Skolinspektionen (2016) skriver ska det under de nya 

bestämmelserna för skolbiblioteket finnas ett varierat utbud av böcker anpassat för 

elevernas behov.   

 

2.2 Tidigare forskning  

Under detta avsnitt kommer vi med stöd i tidigare forskning att berätta om den roll i 

skolan som skolbiblioteket har spelat genom historien och hur förändringen har sett 

ut, detta presenteras under avsnittet 2.2.1 ”Skolbiblioteket” genom tiden. I avsnitt 

2.2.2 ”Nutid” kommer nutidens skolbibliotek att presenteras med riktlinjer från 

IFLA, om hur skolbiblioteket bör se ut.  

 

2.2.1 Skolbibliotek genom historien 

Gómez och Swenne (1996) skriver om hur skolbibliotekets roll har förändrats genom 

tiderna. Under 40-talet så var det skolutredningens strävan att skolbiblioteken skulle 

lyftas fram och sättas i fokus. Skolbiblioteket skulle ses som skolans hjärta, ett 

centrum för skolans undervisning vilket även lyftes i skolkommissionen år 1946. 

Detta ledde till att skolbiblioteken fick ökat statsbidrag, men detta pågick endast till 

mitten av 50-talet. Under 50- och 60-talen minimerades skolbibliotekens roll. I den 

läroplan som kom i slutet av 60-talet, Lgr69, fanns enligt Gómez och Swenne (1996) 
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inte längre begreppet skolbibliotek med. I stället hade begrepp som boksamlingar och 

materielrum tagit dess plats. En möjlig anledning, enligt Hampson Lundh & Limberg 

(2013), skulle kunna vara den utveckling av audiovisuella medier som läromedel som 

under 60-talet började ta fart. Fram till 60-talet så var det böcker och tryckta 

tidskrifter som var de medier som fanns. De audiovisuella medierna gav lärarna fler 

sätt att kunna anpassa undervisningen och nå ut till eleverna på flera sätt.  

Hampson Lundh & Limberg (2013) skriver att man under 70-talet fann att elever 

saknade intresse för skönlitteratur och kultur, vilket ledde till att det började 

diskuteras om hur skolan skulle kunna skapa detta intresse hos eleverna. De skriver 

också om hur folkbiblioteken under 80-talet fokuserade på att bedriva läsfrämjande 

program för barn, detta i hopp om att väcka intresse för läsning och böcker. 

Folkbiblioteket såg skolan som ett medel att nå ut till så många barn som möjligt och 

därför riktade folkbiblioteket sin verksamhet mot skolan. Återigen lades det fokus på 

skolbibliotekets roll och hur det skulle kunna bidra till undervisningen. Gómez och 

Swenne (1996) skriver om hur man återigen kunde se begreppet skolbibliotek i den 

aktuella läroplanen, vilket då var Lgr80, och hur man under ämnet svenska kunde se 

hur litteraturundervisningen betonades.   

Gómez och Swenne (1996) skriver om hur Lgr80 betonade skolbibliotekets roll ur tre 

perspektiv. Det första handlade om att skolbiblioteket skulle fylla en social funktion. 

Detta genom att vara en plats för gemenskap, vare sig det gällde skolarbete eller 

fritidsintressen. Det andra perspektivet handlade om att fylla en kulturpolitisk 

funktion genom att introducera eleverna till skönlitteratur, men även andra 

kulturyttringar som exempelvis musik och konst. Det sista perspektivet handlade om 

skolbibliotekets pedagogiska roll, vilket var den roll som i slutet av 80-talet 

betonades. Skolbiblioteket skulle ses som en viktig läromedelsresurs och som en plats 

där både elever och lärare skulle kunna söka information och arbeta. 

Hampson Lundh & Limberg (2013) skriver om hur informationsteknologin, i form av 

olika datorprogram, började användas i skolan i syfte att främja undervisningen. 

Därefter växte teknikens roll i skolan avsevärt från början av 90-talet och två 

decennier fram, sökmotorer och internet integrerades i bibliotekens och skolans 

värld.  
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2.2.2 Nutid  

Idag är en stor del av de medier som skolan använder digitala, vilket har förändrat 

inte minst skolans sätt att kommunicera och söka information. Detta leder enligt 

Hampson Lundh & Limberg (2013) till att skolbibliotekets roll är ett omdiskuterat 

ämne som inte är lätt att definiera. 

Samhället är ständigt under förändring och då skolan ansvarar för den kommande 

generationen behöver skolan se till att ligga i framkant av utvecklingen. Detta betyder 

att skolan och dess bibliotek ständigt behöver befinna sig i en sorts utvecklingsfas, 

vilket inte alltid är lätt att göra. IFLA:s riktlinjer (2015) för skolbiblioteket beskriver 

hur ett skolbibliotek bör fungerar med skolans uppdrag och syfte i åtanke. Enligt 

IFLA så bör ett skolbibliotek vara:   

 ett särskilt avsatt fysiskt och digitalt utrymme i en skola som är öppet och tillgängligt för 
alla, 

 ett informationsutrymme som tillhandahåller rättvis och öppen tillgång till 
informationskällor av god kvalitet fördelade över alla medier, inklusive samlingar med 
tryckta resurser, kuraterade digitala resurser och multimediaresurser,  

 ett säkert utrymme där individens nyfikenhet, kreativitet och en inriktning mot lärande 
uppmuntras och får stöd och där elever kan utforska olika ämnen, även kontroversiella 
sådana, i avskildhet och trygghet,   

 ett undervisningsutrymme där elever lär sig de färdigheter och egenskaper som de 
behöver för att hantera information och skapa kunskap,  

 ett tekniskt utrymme som tillhandahåller en stor mängd tekniska verktyg, mjukvara och 
expertis för att skapa, återge och dela kunskap,  

 ett litteracitetscentrum där skolan främjar alla former av läs- och litteracitetsutveckling, 

 ett centrum för digitalt medborgarskap där de studerande lär sig använda digitala 
verktyg på ett lämpligt, etiskt och säkert sätt, och lär sig strategier för att skydda 
personuppgifter och den personliga integriteten,  

 en informationsmiljö för alla i samhället genom likvärdig tillgång till resurser, teknik 
och utveckling av informationsfärdigheter som inte alltid finns att tillgå i hemmet, och  

 ett socialt utrymme som är öppet för kulturella, yrkesrelaterade och 
utbildningsrelaterade evenemang (t.ex. evenemang, möten, utställningar, resurser) för 
samhället i stort. 

(IFLA, 2015:17) 

 

Det finns ingen tydlig lag som berättar hur ett skolbibliotek ska se ut, vilket kan göra att 

skolbiblioteken kan se olika ut. Riktlinjerna från IFLA (2015) tydliggör dock hur ett 

skolbibliotek bör se ut och tar upp vikten av att ett skolbibliotek bör vara ett utrymme för 
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kreativitet och att det ska främja elevers intresse och lärande. Ett skolbibliotek bör vara, 

enligt IFLA:s riktlinjer, mer än bara ett rum med böcker.  

Riktlinjerna lyfter fram att en skolbibliotekarie är en del av skolbiblioteket och för att 

skolbiblioteket ska fylla sin funktion i skolan behövs det en skolbibliotekarie. Enligt en 

undersökning som gjordes av Kungliga biblioteket (2016b) där de mest resursstarka 

skolbiblioteken deltog svarar dessa att låg bemanning är ett av grundproblemen som står i 

vägen för att skolbiblioteket ska kunna vara en god pedagogisk resurs för eleverna att 

utnyttja. En skolbibliotekarie kan med hjälp av sin yrkeskompetens bidra bland annat 

genom att förmedla litteratur, förmedla kunskap kring säker medieanvändning samt sprida 

information om exempelvis kultur och annat som eleverna och skolverksamheten behöver.  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras först val av metod och motiveringar till valet under 

avsnittet 3.1 ”Metodval”. Under 3.2” Urval ”kan man läsa om vad vi efterfrågade för 

typ av informanter och hur vi tog kontakt med dessa. Därefter avslutas kapitlet med 

avsnittet 3.3 ”Forskningsetiska principer”, där vi berättar hur vi har tagit hänsyn till 

dessa när vi genomfört vår undersökning. 

 

3.1 Metodval 

Den metod vi valt att använda oss av är enkäter då vill vi nå ut till en stor grupp lärare 

och skolor. Bryman (2011) lyfter att öppna frågor ger utrymme för oväntade svar som 

frågeställaren inte tänkt på vilket kan vara en fördel. En nackdel kan dock vara att 

informanten tolkar frågan på ett sätt som leder till att frågeställaren inte får svar på 

den fråga hen ställde. Därför kan frågor med färdiga svarsalternativ att välja på, och 

med möjligheten att kunna utveckla sitt svar, vara en bra lösning. På så sätt 

minimerar vi risken att vi styr informanternas svar eller att informanterna tolkar 

frågorna på fel sätt. 

Vi har valt att skicka ut en webbenkät, detta för att vi skulle nå ut till flera skolor och 

för att ge personalen på skolorna chansen att i sin egen mån om tid kunna besvara 

enkäten. Vi valde även denna metod för att kunna garantera anonymitet då vi inte ska 

kunna spåra IP-adresser samt för att få in all data samlad på ett ställe. Enkäten har 

skickats ut till samtliga grundskolor i 3 olika kommuner som fick möjlighet att delta i 

studien. Anledningen till att vi valde att skicka ut till flera kommuner och skolor var 

att vi ville få svar från tillräckligt många informanter och vi märkte under vår 

pilotstudie att svarsfrekvensen var låg, då fick vi genom tre skolor, 8 informanter. 

Innan webbenkäten skickades ut till grundskolorna bad vi två lärare att besvara 

enkäten för att testa frågorna. Detta för att vi ville se hur de tolkade frågorna och om 

vi därefter behövde omformulera frågorna inför den slutliga enkäten. Bryman (2011) 

skriver om hur man bör tänka när man formulerar frågor och nämner då att det är 

viktigt att frågorna är enkla och konkreta. Formuleringen av frågorna ska vara så 

konkreta att det inte finns utrymme för annan tolkning utan att informanten ska 
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kunna svara på det som frågeställaren frågat. Testet visade att vi behövde formulera 

om vissa frågor för att göra dem tydligare, exempelvis ansåg en av de som testade 

enkäten att det var lätt att glömma bort att enkäten fokuserade på specifikt 

skönlitteratur. Dessutom behövde vissa frågor följdfrågor för att minimera risken att 

frågorna tolkades fel. 

 

3.2 Urval  

För att få ett så brett perspektiv som möjligt och för att få in tillräckligt med 

informanter till studien valde vi att skicka ut till samtliga skolor i tre olika 

kommuner. Genom kommunernas hemsidor kunde vi finna mailadresser till 

rektorer, biträdande samt administrativ personal på samtliga skolor. Vi valde att 

skicka ut ett mail med information till dessa och vi bifogade vårt missivbrev om 

studien i mailet. I mailet stod de kort om studien och en önskan om att de kunde dela 

med sig av informationen till sina verksamma lärare som då kunde få välja om de 

ville delta i studien genom att besvara webbenkäten.  

Antalet som valt att delta i undersökningen och besvarat enkäten var 55 stycken 

verksamma lärare. Då vi var intresserade av skönlitteratur i undervisningen så valde 

vi att inrikta oss mot de lärare som undervisar i svenska där skönlitteratur har en 

betydande roll inom ämnet. Detta ledde till att 8 av de 55 föll bort då de valt att delta i 

undersökningen men inte undervisar i ämnet svenska. Detta lämnar oss med 47 

stycken informanter kvar som uppfyller kraven för att delta i studien och därför utgör 

de vår urvalsgrupp.   

 

3.3 Forskningsetiska principer  

Vi arbetar utifrån Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer där det enligt Tivenius 

(2015) finns fyra olika forskningsetiska krav som man bör ha i åtanke som forskare. 

Det första är informationskravet som betyder att de deltagare som väljer att delta i 

studien har rätt till information om studien och vad deras deltagande innebär. Den 

andra forskningsetiska principen är samtyckeskravet vilket betyder att deltagarna ska 

ge sitt samtycke innan de deltar i studien, om informanterna inte är myndiga så ska 
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även deras vårdnadshavare ge sitt samtycke innan de får delta. Den tredje 

forskningsetiska principen är nyttjandekravet vilket betyder att forskningsresultaten 

inte får användas eller utlånas för andra syften än vad studien är menad för. Den 

fjärde principen är konfidentialitetskravet som betyder att informanterna har rätten 

att vara anonyma om de inte gett tillstånd att delta med sitt namn eller dess 

verksamhet.  

I mailet som skickades ut till skolorna fanns ett missivbrev där vi presenterade oss 

själva och vår studie. I missivbrevet berättades det att vi arbetar utifrån de 

forskningsetiska principerna och att samtliga deltagare i studien är anonyma, 

deltagarnas namn och skola är heller inte av vikt varav vi därför inte valt att ställa 

dessa frågor i enkäten. Tivenius (2015) skriver att om deltagarna i studien är 

anonyma är det viktigt att de är medvetna om det. Det kan leda till att fler vill delta i 

studien för att de får vara anonyma och inte blir nämnda vid namn.   
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4 Resultat och tolkning  

I detta kapitel kommer vi att först berätta hur vi har bearbetat data under 4.1 

”Bearbetning av data”. I avsnitt 4.2 ”Empiri” kommer vi i flera underkategorier att 

presentera resultatet av undersökning och tolka dem tillsammans. Under avsnitt 4.3 

”Sammanfattning av resultat”, kommer en sammanfattning att göras där 

forskningsfrågorna besvaras för att dessa sedan ska tas med till kapitel 5. 

”Diskussion” där resultatet diskuteras.  

 

4.1 Bearbetning av data 

Tio dagar efter att enkäten skickades ut till samtliga skolor i de tre olika kommunerna 

stängdes den, vilket även stod angivet i missivbrevet och i informationen som 

skickades ut. Vid insamling av data kunde vi genom de program vi använde både få 

en överblick samt se de enskilda svaren.  

Några frågor vi valde att ställa var frågor med färdiga svarsalternativ och dessa kunde 

vi se som färdiga diagram. Vi kunde också få svaren sammanställda i ett Excelark där 

vi kunde se varje informants enskilda svar. Genom att se de enskilda svaren kunde vi 

sedan sortera informanternas svar för att se likheter och olikheter, för att sedan 

kunna kategorisera svaren. Vi valde bland annat att sortera informanterna efter det 

stadium de är verksamma i och den egna åldern. Genom att färgmarkera och dela in 

informanternas svar har vi både kunnat se gruppen som helhet men även utifrån de 

olika kategoriernas perspektiv.  

Utifrån de svar vi fått in från de 47 informanterna som är vår urvalsgrupp har vi delat 

in svaren i olika kategorier. Sedan har vi jämfört dessa med varandra vilket har gett 

oss ett resultat. Kategorierna som vi valt att göra är utbud, tillgång och tillgänglighet 

samt skolbiblioteket som resurs. Därefter har vi även tittat på om det finns skillnader 

mellan de olika lärarna utifrån vilket stadium de jobbar inom och informanternas 

ålder. Åldersmässigt såg vi inga skillnader så vi valde att endast gå på helhet och 

utefter vilket stadium de undervisar i. Tillsammans har vi diskuterat de olika svaren 

från informanterna för att tillsammans få en bra och tydlig sortering av data som 

utgör underlaget för studien.  



 17 

4.2 Empiri  

Utifrån de svar som informanterna gett i enkäten använder 46 av 47 lärare 

skönlitteratur i sin undervisning i ämnet svenska. 46 av 47 deltagare har angett att de 

har ett skolbibliotek på skolan och den sista av informanterna har angivit att de har 

ett skolbibliotek men inte i skolans lokaler utan ca 10 min bort. Detta är något som 

ligger till grund för de svar som samtliga informanter gett att de flesta använder 

skönlitteratur i sin undervisning samt alla har ett skolbibliotek att tillgå. Vi kommer 

att utgå ifrån lärarnas användande av deras egna skolbiblioteks utbud av 

skönlitterära böcker, eller om andra resurser används, för att de ska kunna ha 

tillgång till skönlitteratur för undervisning i ämnet svenska.   

 

4.2.1 Utbud   

Samtliga informanter har angivit att de har ett skolbibliotek att tillgå, vilket lägger en 

grund för att kunna besvara de frågor som informanterna fick besvara angående 

skolbibliotekets utbud med fokus på skönlitteratur.  

Lärarna fick besvara en fråga om vad de själva anser om utbudet av skönlitterära 

böcker i deras egna skolbibliotek. 10 stycken informanter svarade att de anser att 

utbudet är ”jättebra”, 25 av informanterna svarade ”bra” och 12 svarade med 

svarsalternativet ”sådär”. Av dessa kan vi utläsa att de som arbetar i F-3 och 4–6 är 

nöjda medan av de informanter som besvarade från åk 7–9 så var det hälften av dem 

som besvarade med ett ”sådär”. Samtliga informanter fick här även möjligheten att 

utveckla sitt svar om varför de tycker det var antingen ”jättebra”, ”bra”, ”sådär” eller 

”dåligt”. De lärare som besvarar frågan med ”jättebra” eller ”bra” anger att de har 

många nya böcker, insatta bibliotekarier eller engagerad personal samt att de känner 

att de har aktuell litteratur med variation. De lärare som inte känner att utbudet är 

bra anger att de saknar utbud med variation, de saknar nya böcker, de anser sig ha 

små bibliotek och små lokaler. Några skriver även specifikt att de saknar böcker på 

olika språk samt för olika läsnivåer då många elever inte har svenska som 

modersmål. Behovet av olika böcker och material för eleverna kan se väldigt olika ut 

på de olika skolorna i landet beroende på vad elevernas specifika behov är just då. Ett 

exempel kan vara att om skolan har ett antal elever med svenska som andraspråk blir 
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därmed även behovet större att ha just böcker anpassat för dessa elever. Skolan 

behöver här då anpassa sitt utbud i skolbiblioteket för eleverna som finns på skolan 

just då. Det här är något som kan ses som ett dilemma då skolan ständigt är under 

förändring och elevernas behov förändras hela tiden. Detta kan ha olika orsaker 

vilket vi i studien inte undersökt närmare än att några nämner att ekonomi och 

resurser för skolbiblioteket brister.  

Tidigare i enkäten har deltagarna fått frågor om vad de tycker om skolbibliotekets 

utbud, där har vi även fått svar om vad de saknar i sina bibliotek. I läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2011) under ämnet svenska är skönlitteraturen en stor del i 

flera av kunskapskraven för samtliga årskurser. Därför ställde vi även frågan: ”Vilka 

andra resurser än skolbiblioteket använder du för att få tillgång till skönlitteratur?”. 

Denna fråga hade flera svarsalternativ (se Figur 1) med möjligheten att välja flera 

alternativ om man så önskade. Alternativen som fanns var: inget annat än 

skolbiblioteket, internet, privat skönlitteratur, annat bibliotek än skolbiblioteket och 

övrigt, där lärarna även fick möjlighet att utveckla sitt svar.  

 Figur 1. Resultat på enkätfrågan: Vilka andra resurser är skolbiblioteket använder du för att få tillgång 

till skönlitteratur? 

 

Här kan vi se att cirka hälften även använder internet som en resurs för att få tillgång 

till skönlitteratur. Cirka hälften svarar även att de använder sina egna privata böcker i 

skolan och 60 % av informanterna svarar att de även använder sig av annat bibliotek 

är skolbiblioteket. Denna studie visar att det finns möjlighet att använda andra 
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resurser än skolbiblioteket. Endast 2 av 47 informanter svarar att de inte använder 

någonting annat än skolbiblioteket som resurs för att få tillgång till skönlitteratur. 1 

av de 2 informanterna valde svarsalternativ ”övrigt” och svarar att hen ännu inte 

använt någon skönlitteratur i sin undervisning. De övriga informanterna som svarat 

”övrigt” har angett egna svarsformuleringar som annat bibliotek och boklådor.   

Flertalet lärare använder skolbiblioteket och andra resurser för att få tillgång till 

skönlitteratur att kunna använda i sin undervisning. I Skollagen (2010:800) står det 

att skolbiblioteket ska ha den utrustning som behövs för att kunna uppfylla kraven 

som ställs för utbildningen. Här kan man fråga sig vem som avgör hur den 

utrustningen och hur det utbudet egentligen ska se ut. Vi frågade därför lärarna om 

de anser att de har ett tillräckligt utbud i sitt skolbibliotek att tillgå för sin 

undervisning (se Figur 2). Resultatet blev att 53,2% av informanterna svarade ja 

medan 46,8 % av informanterna svarade nej och anser därmed inte att de har ett 

tillräckligt stort utbud av skönlitterära böcker i sitt skolbibliotek för att kunna 

använda i sin undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Resultat på enkätfrågan: Känner du att skolan har tillräckligt stort utbud av skönlitteratur i 

skolbiblioteket att tillgå för din undervisning? 

 

De lärare som svarade nej på frågan fick även ange varför och specificera vad de anser 

sig sakna. Det lärarna anser sig sakna är nyare böcker, ett varierat utbud, större 

uppsättningar av böcker för bokcirklar eller klassuppsättningar, samt böcker på 



 20 

andra språk. Flera nämner även att de saknar bibliotekarie och att de känner att de 

inte har någon att prata med i sitt skolbibliotek.  

 

4.2.2 Tillgång och tillgänglighet  

Skollagen (2010:800) nämner att ett av kraven som finns på skolbibliotek idag är att 

eleverna ska ha tillgång till biblioteket och dess medier. Av denna anledning valde vi 

att ställa frågor i enkäten om skolbibliotekets tillgång och dess tillgänglighet. 

Alla 47 informanter uppger att de besöker skolbiblioteket, själva i sin roll som lärare 

eller tillsammans med sina elever, och av informanterna svarade 14 stycken att de 

besöker skolbiblioteket minst en gång i veckan. Den mest angivna anledningen till att 

besöka skolbiblioteket bland dessa informanter är för att själva hitta böcker att arbeta 

med i sin undervisning, exempelvis för att låna en högläsningsbok, men många av 

dem uppger även att de besöker skolans bibliotek för att hitta bra böcker till sina 

elever. Bland de informanter som besöker skolbiblioteket minst 2 gånger i månaden 

är det flera som uppger att de besöker skolbiblioteket för att få tips av 

skolbibliotekarien, för att få inspiration och för att hålla sig uppdaterade om vilka 

böcker som finns tillgängliga. Hur många som har en skolbibliotekarie framgår inte i 

studien. Av alla informanter är det 10 stycken som besöker skolans bibliotek mindre 

än en gång i månaden. Av dessa i sin tur så svarade de flesta att besöket är till för att 

eleverna ska få låna böcker, några uppgav att de gick dit för att låna högläsningsbok. 

På en fråga om hur eleverna får tillgång till skolbiblioteket svarar 18 stycken 

informanter att eleverna endast har tillgång till skolbiblioteket i sällskap med sin 

lärare eller annan personal. Nästan lika många informanter, 17 stycken, svarar att 

deras skolbibliotek har speciella öppettider för eleverna. Endast 12 stycken 

informanter uppger att deras skolas bibliotek finns öppet för eleverna under hela 

skoldagen.  

En enkätfråga handlade om var någonstans det fanns böcker för eleverna att tillgå 

under skoldagen och där uppger hela 30 stycken att de hade böcker i sina klassrum 

för eleverna att låna. 21 stycken av dessa informanter arbetar i årskurserna F–3. Det 

är 23 stycken informanter som uppger att eleverna kunde låna böcker från 

skolbiblioteket under skoldagen medan 2 av informanterna svarar att deras elever 
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även har tillgång till annat bibliotek än skolbiblioteket under skoldagen. En 

informant som undervisar i årskurserna 7–9 svarar att hens elever inte har möjlighet 

att få tag i böcker själva. 

 

4.2.3 Skolbiblioteket som resurs 

För att ta reda på hur skolbiblioteket fungerar som en resurs för några lärare valde vi 

att ställa frågor om hur informanterna använde sig av skolbiblioteket. Av de 47 

stycken informanterna så svarar 37 stycken att det finns ett samarbete mellan 

skolbibliotek och lärare på deras skola. Dessa informanter uppger att samarbetet 

består av exempelvis bokprat för att inspirera eleverna, hjälp av bibliotekarie med att 

välja ut böcker som kunde intressera eleverna, eller att bibliotekarie kom ut i 

klasserna för att berätta om utvalda böcker. Av de 10 informanterna som uppger att 

det inte finns något samarbete mellan skolans bibliotek så är det 3 informanter som 

skriver att skolbiblioteket är obemannat.  

På frågan om det finns ett samarbete mellan lärare och annat bibliotek än skolans 

bibliotek svarade 33 av informanterna att det finns ett samarbete (se Figur 3). 

 

Figur 3. Resultat på enkätfråga: Finns det et samarbete mellan lärare och annat bibliotek än 

skolbiblioteket? 
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 Samarbetet består till störst del av att lärarna beställer boklådor för att kunna 

erbjuda eleverna fler och nyare titlar att välja bland. 8 av informanterna nämner att 

de brukar besöka större bibliotek med sina elever, ibland på inbjudan av biblioteket 

själv. När de besöker biblioteket är det antingen för att eleverna ska få låna böcker, 

för att bibliotekarien har inspirerande bokprat med eleverna eller för att biblioteket 

erbjuder exempelvis författarbesök. Att få träffa en utbildad bibliotekarie är önskvärt 

för att få deras professionella hjälp. Skolorna använder sig gärna av annat bibliotek 

där de kan få mer hjälp och stöd till både sig själva och till eleverna. I 

biblioteksplanerna (Kungliga biblioteket, 2015) som tog fram 2015 nämnde man att 

samarbetet mellan samtliga bibliotek bör ske på en högre nivå för att få möjlighet till 

ett större utbud av litteratur samt ge alla möjlighet att ta hjälp av en bibliotekarie.  

Av de 10 informanterna som svarar att det inte finns ett samarbete mellan 

skolbiblioteket och lärare så är det 3 stycken som vidare uppger att det inte heller 

finns ett samarbete mellan lärare och något annat bibliotek än skolbiblioteket. 

Antalet lärare som inte har någon form av samarbete med något bibliotek är alltså 

enligt denna studie få. Varför det är så är däremot något som inte framgår av vår 

studie.  

 

4.3 Sammanfattning av resultat  

Syftet med denna studie är att undersöka om och i vilka avseenden som 

skolbiblioteket är en viktig resurs för några lärare. I resultat och tolkning av 

enkätsvaren vi fick in fanns det olika faktorer som skulle kunna ha betydelse. Nedan 

kommer vi kort sammanfatta svaren på forskningsfrågorna för att sedan kunna 

diskutera dem vidare i kapitel 5 Diskussion.   

1. Hur ser några lärare på deras skolbiblioteks utbud? 

Utbudet varierar på skolorna, där flera lärare anser att de har ett bra utbud 

medan det finns de som svarat sådär. Många lärare saknar böcker till alla sina 

olika elever, de saknar klassuppsättningar, nyare böcker, böcker på andra 

språk, lättlästa böcker och en tillräcklig variation på böcker.  

 

2. Hur ser några lärare på tillgången till skönlitteratära böcker? 
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Tillgången till böcker och skönlitteratur är något som finns men hur och var de 

får tag på skönlitteraturen ser däremot olika ut. Tillgången till skönlitteratur i 

just skolbiblioteket är dock inte lika stor då andra resurser är väldigt vanliga 

att lärarna använder sig av för att få tillgång till skönlitteratur.  

 

3. På vilket sätt använder några lärare skolbiblioteket? 

Majoriteten av lärarna besöker biblioteket 1–3 gånger i veckan eller 1 gång 

varannan vecka. Lärarna besöker mestadels skolbiblioteket för att hjälpa 

elever att hitta tystläsningsböcker och högläsningsböcker. De lärare som har 

skolbibliotekarie på sin skola besöker gärna skolbibliotekarien för att få hjälp 

med sökandet av böcker och tips.  

4. Vilka andra resurser, bortsett från skolbiblioteket, använder några lärare när 

de ska arbeta med skönlitteratur? 

45 av 47 informanter svarade att de använder även andra resurser än 

skolbiblioteket när de arbetar med skönlitteratur. Cirka 50 % av 

informanterna svarar att de använder sig av internet för att få tillgång till 

skönlitteratur. 50 % av de svarande svarar även att de använder sin egna 

privata skönlitteratur i skolan. Cirka 60 % svarar att de använder sig av annat 

bibliotek än bara skolbiblioteket. Vi kan i vår undersökning se att andra 

resurser utöver skolbiblioteket används i stor utsträckning, mestadels för att 

lärarna anser att deras egna skolbiblioteks utbud inte är tillräckligt att 

använda till deras undervisning. 

 

Utifrån detta kan vi sammanfatta enkätens resultat med att utbud och tillgång till 

böcker i skolbiblioteket är påverkande faktorer för att kunna använda sig av 

skönlitteratur i sin undervisning. Lärarna behöver använda sig av andra resurser för 

att få tillgång till ett bredare och tillräckligt utbud som de behöver för att kunna ge en 

kvalitativ och anpassad undervisning till alla sina elever. Informanterna anser att 

deras egna skolbibliotek inte har tillräckligt bra utbud för deras undervisning och 

behöver därför ta till sig andra resurser för att komplettera den litteratur de saknar.  
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Avslutningsvis ställdes frågan om informanterna anser att skolbiblioteket är en viktig 

resurs för skolorna och där svarar alla informanter ja (se Figur 4). 

 

Figur 4. Resultat på enkätfråga: Anser du att skolbibliotek som resurs är viktiga för skolor? 

Lärarna enligt denna studie anser att skolbiblioteket som resurs är viktig för skolorna 

men saknar ett flertal olika resurser för att skolbiblioteket ska fungera och kunna 

användas som en pedagogisk resurs för dem.  
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5 Diskussion  

I detta kapitel kommer vi att med metodlitteraturen först diskutera vår valda metod i 

5.1 ”Metoddiskussion”. Därefter kommer avsnittet 5.2 ”Resultatdiskussion” där vi 

kommer gå in djupare på hur tidigare forskning går ihop med vår studie för att 

komma fram till en slutsats som presenteras i avsnitt 6.1 ”Slutsats”. 

 

5.1 Metoddiskussion  

Reliabilitet och validitet handlar om urval, metod och datainsamling vid producering 

av data som används i en studie (Tivenius, 2015). Det handlar om att studiens 

resultat inte ska bero av slumpen utan att det ska bygga på tillförlitliga och giltiga 

data. 

Bryman (2011) skriver om hur reliabiliteten stärks om man kan upprepa en 

undersökning och få samma resultat. När det kommer till kvalitativ forskning kan det 

vara svårt att lyckas med detta då en kvalitativ undersökning beror av den sociala 

miljön, och den sociala miljön är ständigt i utveckling. Som Gómez och Swenne 

(1996) nämner så har skolbibliotekets roll förändrats med varje ny läroplan. Därför 

kan vi inte säga om vår studie är upprepbar då skolan och dess bibliotek påverkas av 

samhällets utveckling. 

Reliabilitet handlar om noggrannheten hos mätinstrumentet, vilket i detta fall 

handlar om webbenkäten som skickades ut, och om genomförandet av studien har 

skett på ett korrekt sätt (Tivenius, 2015). Bryman (2011) skriver att det är viktigt när 

man använder sig av enkätundersökningar att testa enkäten innan, något han 

refererar till som en pilotstudie. Anledningen till att man bör testa enkäten innan den 

skickas ut till de informanter som ges möjlighet att delta i studien är för att upptäcka 

möjliga problem med frågorna. Vid en intervju finns det en intervjuare med för att 

kunna svara på frågor eller eventuellt ställa följdfrågor om informanten 

missuppfattar frågorna, vid enkäter finns inte den möjligheten. Från testet av 

enkäten kunde vi se att vi på vissa frågor inte varit tillräckligt noggranna vid 

formuleringen, och på så sätt kunde vi formulera om och specificera dem för att göra 

dem tydligare. 
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Då vi valde att skicka ut enkäten via mail i stället för att besöka skolor och dela ut 

enkäter personligen, så kan vi inte garantera att alla som deltagit är lärare. Men för 

att minimera risken för att enkäten skulle besvaras av någon som inte är lärare så 

valde vi att skicka ut länken till enkäten via mail till alla skolors rektorer, biträdande 

rektorer och expeditionspersonal. Detta i mån av den kontaktinformation som fanns 

att tillgå. I mailet bad vi dessa skolanställda att vidarebefordra mailet till skolans 

lärare. Det mest optimala för studiens reliabilitet hade varit att maila lärarna direkt, 

men på grund av tidspressen som uppstod av infallande lov så valde vi att maila 

skolornas ledning- och expeditionspersonal. 

Webbenkäten i sig lät vi vara öppen i tio dagar vilket gav lärarna tid att fylla i enkäten 

i mån av egen tid. Enligt Bryman (2011) så ökar detta reliabiliteten då mer tid 

minimerar risken att informanterna stressar och slarvar vid ifyllandet av enkäten. 

Genom att vi använde oss av en webbenkät där vi varken frågade om namn, kön, 

vilken skola eller kommun de arbetar i, så kunde vi också garantera att informanterna 

förblev anonyma. Genom att garantera anonymitet ökar chansen för sanningsenliga 

svar från informanterna, vilket enligt Bryman (2011) stärker studiens reliabilitet och 

validitet. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

Under detta avsnitt kommet vi att diskutera två större ämnen som rör skolbiblioteket, 

det första är 5.2.1 ”Behövs skolbibliotekarien” samt 5.2.2 ”Samarbete mellan 

biblioteksväsen”. 

 

5.2.1 Behövs skolbibliotekarien?     

Enligt vår studie kan vi se att de lärare som har tillgång till bemannade skolbibliotek 

arbetar mer aktivt med skolbiblioteket och tar hjälp av bibliotekarien. Flertalet 

nämner ett samarbete med stads- eller folkbiblioteket för att få tips om böcker, hjälp 

att sätta ihop boklådor, låta eleverna träffa bibliotekarier för att förmedla böcker 

samt eventuella författarbesök. Vi kan enligt studien se att lärarna har ett behov av 

bibliotekarier, då de är något som lärarna använder sig av när de finns tillgängliga. 
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Med detta menar vi att lärarna söker efter yrkesutbildade personer som är experter 

på litteratur och kan förmedla böcker då dessa, för många lärare, inte finns 

tillgängliga på skolorna så söker sig lärarna till stads- eller folkbiblioteket där 

bibliotekarier finns. Det finns ingenting i Skollagen som säger att en skolbibliotekarie 

måste finnas i skolbiblioteket, då är frågan om skolbibliotekarien är en del av 

skolbiblioteket eller inte. Är skolbiblioteket användbart som en pedagogisk resurs på 

bästa sätt om en skolbibliotekarie inte finns till hands eller är det då endast ett rum 

med böcker? 

Vi kan se att skolans behov av att få träffa och samarbeta med bibliotekarier är stort, 

då de flesta skolor saknar bibliotekarier i skolans egen verksamhet söker sig skolan 

till andra biblioteksverksamheter. De krav som ställs på skolbibliotekarier kan se 

olika ut i skolans värld, världen över. I vissa länder är det lärare som är rekryterade 

till jobbet, medan på andra ställen finns det kvalificerade yrkesverksamma 

bibliotekarier. På andra ställen kan det vara annan personal som saknar utbildning 

eller så har skolbiblioteket ingen bemanning alls. IFLA:s (2015) riktlinjer för 

skolbiblioteket säger att ett optimalt planerat och strukturerat skolbibliotek med ett 

gott utbud och lärandeaktiviteter inte är möjligt utan en yrkesutbildad 

skolbibliotekarie.  IFLA:s forskning har visat att skolbibliotekarien är en av de 

viktigaste förutsättningarna för att ett skolbibliotek ska fungera fullt ut och på bästa 

möjliga sätt bli en pedagogisk resurs för skolan.  

Kungliga biblioteket (2016b) gjorde en undersökning där skolbiblioteksansvariga vid 

de skolbibliotek som var mest aktiva och resursstarka deltog. I denna undersökning 

så svarade deltagarna att de inte kunde få tillräckligt med tid och mer personal för att 

kunna använda skolbiblioteket optimalt som en pedagogisk resurs. Det som 

deltagarna hade som gemensamma svar angående varför skolbiblioteket inte 

fungerade som en pedagogisk resurs, var att det är för låg bemanning, fysiska 

resursbrister, skolledarnas och lärarnas kunskap och intresse för skolbiblioteket.  Det 

som flera av informanterna lyfter kring skolbiblioteket och som är återkommande i 

undersökningen är tidsbristen. Den tiden som lärarna spenderar i skolbiblioteket 

spenderas till störst del på att hålla öppet för att eleverna ska få låna böcker, städa 

och beställa nya böcker. Tiden till att samarbeta med lärare, vara en pedagogisk 

resurs för medieanvändande, eller andra användningsområden som berör 

skolbiblioteket räcker inte till. Flera av de svarande i undersökningen saknar även ett 
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samarbete mellan skolbiblioteket och skolans lärare, vilket känns tråkigt då lärarna 

skulle kunna använda sig av skolbibliotekarien som en pedagogisk resurs i sin 

undervisning om möjligheten finns. Deltagarna i undersökningen som arbetar inom 

skolbiblioteken, säger att de saknar tid och resurser för att kunna ha någon personal, 

vilket betyder att det är ekonomin som styr, som i sin tur inte räcker till för de 

behoven de anser att skolbiblioteket skulle behöva. Skolbiblioteks personal känner 

inte att de får möjlighet att bli den pedagogiska resursen som skolan behöver. Därför 

kan då heller inte skolbiblioteket utnyttjas fullt ut och behovet av att ha en 

bibliotekarie minskar då lärare och elever inte får möjligheten att förstå vilken 

pedagogisk resurs skolbibliotekarien skulle kunna vara. Enligt vår studie kan vi se att 

flertalet har ett behov av en bibliotekarie då de söker sig till andra bibliotek där 

bibliotekarier finns till hands. Detta bekräftar redan tidigare liknande 

undersökningar som Kungliga biblioteket (2016b) gjort, där det framkommer hur 

viktigt det är för skolan att ha bibliotekarier tillgängliga på skolorna. Då ekonomin är 

ett återkommande problem för skolorna kanske skolornas biblioteksverksamhet 

behöver ses över.  Behövs en skolbibliotekarie eller ska folk- och stadsbibliotekens 

bibliotekarier ha den rollen?   

 

5.2.2 Samarbete mellan biblioteksväsen 

I vår studie framgår det att flertalet lärare samarbete med andra bibliotek än 

skolbiblioteket. Detta för att de behöver yrkeskompetensen från en bibliotekarie som 

kan användas som en pedagogisk resurs för dem. I och med det skulle ett större 

övergripande samarbete vara optimalt för de skolor och kommuner där resurserna 

inte är tillräckliga för att ha ett eget fullt fysiskt skolbibliotek med skolbibliotekarie.  I 

biblioteksplanerna (Kungliga biblioteket, 2015) för 2015 gavs det flera förslag på hur 

verksamheterna skulle kunna fungera för skolbiblioteken. De säger att skolorna 

skulle kunna samordna och arbeta övergripande tillsammans med samtliga skolor i 

till exempel en kommun. Detta skulle behöva ske på en högre nivå där alla har 

samma ansvarstagare. I undersökningen kunde vi se att flera av informanterna 

saknar utbud av böcker och cirka hälften av informanterna svarade även att de inte 

hade tillräckligt med böcker att tillgå i sitt skolbibliotek för undervisningen. Skulle 

man däremot använda sig av den idé som beskrevs i biblioteksplanerna 2015 om att 
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ha en central samordning av skolbibliotek skulle detta kunna leda till att alla skolor 

får ett mycket större och rikare utbud av böcker, klassuppsättningar, ny litteratur, 

facklitteratur samt tillgång till bibliotekarie i en större utsträckning. Detta skulle 

kunna främja arbetet för en likvärdig skola och öka möjligheterna för samarbete 

mellan skolor och personal, samt stärka skolbibliotekets roll som förmedlare av 

litteratur och information till elever och lärare. Hur tillgängligheten till 

skolbiblioteket ska se ut för eleverna är otydligt i styrdokumenten, vad betyder 

egentligen ordet tillgänglighet och vem bestämmer hur tillgången ska se ut på 

skolorna? En större tydlighet i styrdokumenten hade givit skolorna tydligare 

riktlinjer för hur det ska se ut och därmed inget utrymme för tolkning. Om staten, 

landsting och kommuner skulle se över IFLA:s (2015) forskningsbaserade riktlinjer 

om hur ett skolbibliotek bör se ut för att kunna vara en pedagogisk resurs för skolan, 

skulle skolan då bli mer likvärdig? 

 

Skolan ska enligt Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) ge alla elever rätt 

förutsättningar för att främja deras utveckling och lärande. Skolbiblioteket ska vara 

en del av skolan och därmed även en plats för att stimulera elevernas lust att lära. 

Enligt vår undersökning framkommer det att det saknas ekonomi och resurser för att 

köpa in litteratur till skolbiblioteket och att utbudet och användandet av 

skolbiblioteket därmed inte kan användas fullt ut. Majoriteteten av informanterna 

använder sig även av andra resurser för att komplettera material och litteratur i sin 

undervisning, detta genom annat bibliotek, internet eller privat litteratur. 

Skolbiblioteken är enligt vår undersökning inte tillräckliga för lärarna och därmed är 

inte deras skolbibliotek en optimal pedagogisk resurs för dessa skolor.   
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6 Avslutning  

I detta kapitel som är det sista kapitlet kommer vi att redogöra för de slutsatser vi kan 

dra av vår studie, därefter kommer vi även kort beskriva vad vi skulle kunna tänka 

oss att fortsätta forska om när det gäller skolbiblioteket och dess roll i skolan.   

 

6.1 Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka om skolbiblioteket är en viktig resurs för några 

lärare. Då det finns flera faktorer som exempelvis ekonomi, brist på kompetent 

yrkesutbildad personal och ett lågt intresse för skolbibliotek som helhet på grund av 

okunskap, så prioriteras annat och skolbiblioteket sätts åt sidan. Ett optimalt 

skolbibliotek skulle, enligt bibliotekplanerna 2015 (Kungliga biblioteket, 2015), ha 

både fysiska och digitala medier i en stor variation och en bibliotekarie på plats som 

skolan skulle kunna använda sig av som en pedagogisk resurs inom litteratur och 

medieanvändande. Av vår undersökning kan vi se att informanterna anser att deras 

egna skolbibliotek inte har det utbud som de efterstävar och behöver till 

undervisningen, vilket gör att det inte är vad Kungliga biblioteket (2015) kallar för ett 

optimalt skolbibliotek.  

Utifrån vår studie kan vi se att ett så kallat optimalt skolbibliotek är en viktig resurs 

för lärarna. Ett rum med böcker är inte intressant och gör inte mycket nytta. Att ha 

ett skolbibliotek, eller tillgång till något som fungerar som ett bibliotek, med en 

utbildad bibliotekarie som kan användas som en pedagogisk resurs är något som 

lärarna efterfrågar och anger att de har behov av i sin undervisning. Ett komplett och 

fungerade skolbibliotek är något som enligt vår undersökning behövs, skolan behöver 

inte bara ha tillgång till skolbiblioteket det behöver också vara tillgängligt för hela 

skolans verksamhet.  

 

6.2 Fortsatt forskning  

Då vi som blivande svensklärare kommer att arbeta med litteratur i vår undervisning 

har vi under studiernas gång intresserat oss för skolbibliotekets roll och även lärarnas 
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perspektiv på skolbiblioteket. I med detta har vi även fått upp intresset för 

skolbibliotekarier och bibliotekarier vilka vi skulle vilja, med vidare forskning, 

studera. Vi är intresserade av att undersöka hur samarbetet mellan skola och 

folkbiblioteket ser ut. Vi skulle även vilja undersöka hur det ser ut på de skolor som 

har ett skolbibliotek med en utbildad skolbibliotekarie och hur skolbibliotekarien 

används som en pedagogisk resurs på skolan.  
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/lasning-handlar-inte-bara-om-svenskamnet-1.121753
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/lasning-handlar-inte-bara-om-svenskamnet-1.121753
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
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Bilaga 1 – Missivbrev  
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Bilaga 2 – Webbenkät   
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