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1 Inledning  

Skolbiblioteket intresserar oss eftersom en lag infördes i skollagen som lyder enligt 

följande: ”Samtliga elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek” 

(2010:800 § 36). Hur lagen tolkas i praktiken ser dock olika ut vilket har lett oss in på 

detta ämne. Tidigare under vår utbildning har vi observerat olika skolbibliotek. Vi 

noterade att biblioteken såg olika ut och att lärarnas användning av dem varierade. Vi 

blev då intresserade av vad dessa olikheter kan bero på. I vår studie vill vi därför 

undersöka och jämföra skillnaderna mellan de olika skolbiblioteken samt hur de 

används av F−3-lärare i sin planering och undervisning i svenskämnet. Vi hoppas 

genom att belysa frågan ur tre olika perspektiv få vetskap om varför utformningen 

och användningen av skolbiblioteken varierar på några kommunala skolor. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att jämföra några skolbibliotek och hur dessa används av 

svensklärare i årskurserna F−3. Våra forskningsfrågor lyder enligt följande: 

1. Hur ser skolbiblioteket ut på fyra olika skolor? 

2. Hur tolkar rektorerna på det fyra skolorna skollagens bestämmelse om 

skolbibliotek? 

3. Hur använder lärarna i F−3 på det fyra skolorna sig av skolbiblioteket i 

svenskundervisningen? 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

Här presenterar vi bakgrund och tidigare forskning om skolbibliotekets betydelse och 

utformning.  

     Forskning kring lärares användning av skolbiblioteket i svenskundervisningen är 

begränsad. Vi väljer därför att i detta kapitel ta upp forskning som är utförd inom 

biblioteksvetenskap. Vi kommer främst att fokusera på källor och forskning som 

gjorts efter 2010 då skollagens bestämmelser om skolbibliotek blev lag. Vi börjar med 
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att benämna vad ett skolbibliotek och en skolbibliotekarie är. Därefter presenteras 

riktlinjer för ett skolbibliotek och avslutningsvis presenteras hur dessa ser ut idag och 

vad det kan ha för betydelse för eleverna och lärarna i svenskundervisningen. 

2.1 Skolbibliotek och skolbibliotekarie 

Vad som ryms inom begreppet skolbibliotek har varierat genom historien. I Skollagen 

(2010) för skolbiblioteket nämns inga bestämda riktlinjer om hur ett dessa ska vara 

utformat. I förordningen till skollagen (2010) står det att ett skolbibliotek är en 

samlad plats med böcker och andra medier och att behovet av litteratur kan se olika 

ut mellan skolorna. Det handlar om att möta elevernas behov genom att erbjuda 

böcker som främjar deras utveckling och utbildning. I Skolverket (2011) kan vi läsa 

att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov. På skolbiblioteket ska 

utbudet variera och det ska finnas olika typer av litteratur så som skönlitteratur, 

facklitteratur, och andra medier som är riktade till barn och unga.  

     International Federation of Library, som fortsättningsvis kommer förkortas IFLA, 

är den ledande internationella organisationen som representerar biblioteks- och 

informationstjänster. IFLA (2015) har skapat riktlinjer för vad en skolbibliotekarie 

ansvarar för. De menar att skolbibliotekariens ansvarsområde är skolans fysiska och 

digitala läranderum. Det centrala för ett läranderum menar de dessutom är olika 

typer av läsning, undersökningar, forskning, fantasi och kreativitet som är centrala 

för undervisning och lärande. En kvalificerad skolbibliotekarie arbetar enligt IFLA 

(2015) i samförstånd med lärarkollegor för att erbjuda eleverna en god 

lärandeupplevelse. 

2.2 Skollagen och bibliotekslagen 

I Skollagen (2010) finns det ingen definition av begreppet skolbibliotek. 

Skolinspektionen har dock förtydligat att dessa bibliotekets litterära innehåll ska vara 

anpassat för elevernas behov. Detta för att främja elevernas språkutveckling och 

stimulera till läsning vilket även är något som läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) 

strävar mot. Kravet att eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek gäller för såväl 

offentliga som fristående skolor. Skolbiblioteken är en del av det allmänna 

biblioteksväsendet. I bibliotekslagen framgår det att bibliotek ska verka för den 

demokratiska samhällsutvecklingen genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. Bibliotekslagen är en lag som reglerar det olika biblioteksformerna 
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som finns i Sverige. I bibliotekslagen (2013:801) § 3 står följande: ”För 

skolbiblioteket ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i 

enlighet med bestämmelser i kapitel 2 i skollagen”. I bibliotekslagen regleras hos vem 

som det huvudsakliga ansvaret ligger för skolbiblioteket. Bibliotekslagen hänvisar 

även till skollagens bestämmelser om tillgång till skolbibliotek. Den största skillnaden 

mellan skollagen och bibliotekslagen är att skolan inte får några påföljder om 

bibliotekslagen inte följs.  

     Litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet ska i övrigt främjas (Skolverket, 2015). Det finns 

ingen skrivelse om skolbibliotekspersonal i skollagen. Inte heller bibliotekslagen 

innehåller några bestämmelser som ställer krav på att det ska finnas en 

skolbibliotekarie (Skolverket, 2015). 

2.3 Läroplanen 

I läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att språket är människans främsta 

redskap till att tänka, kommunicera och lära och det är genom undervisningen i 

svenska som eleverna ska tillägna sig dessa kunskaper. Fortsättningsvis ska eleverna 

få kunskap att läsa och analysera skönlitteratur efter olika syften, mottagare och 

sammanhang. Eleverna ska även lära sig informationssökning i böcker, tidskrifter 

och genom webbsidor anpassade för barn samt att de ska lära sig om källkritik. 

Dessutom ska de kunna veta hur textens avsändare kan påverka innehållet.  

     Rektorns ansvar är att se till att arbetsmiljön är utformad så att eleverna får 

tillgång till handledning, läromedel av god kvalitét och annat stöd för att själva kunna 

söka och utveckla kunskaper. Detta kan exempelvis vara genom bibliotek, datorer 

eller andra hjälpmedel. 

2.4 Myndigheter  

Kulturrådet ansvarar för inköp av barn- och ungdomslitteratur till skolbiblioteken. 

Deras uppgift är att ge stöd till läsfrämjande insatser. Kungliga biblioteket är Sveriges 

biblioteksmyndighet, denna myndighet genomför olika kartläggningar gällande 

skolbibliotekens bemanning och utbud. De följer även upp dessa kartläggningar för 

att se hur skolbiblioteken förändras (Ranemo, 2016). 

     Skolinspektionen är den myndighet som säkerhetsställer att skolorna följer 

skollagens bestämmelser om att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. 
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Skolverket är den myndighet där skolans huvudmän kan söka bidrag för 

personalförstärkning från och med år 2016. Statens medieråd har i uppgift att 

vägleda skolbiblioteken i hur de kan stärka barns medvetenhet kring 

medieanvändning (Ranemo, 2016). 

    I Ögland (2002) finns det riktlinjer från Statens kulturråd för hur ett skolbibliotek 

bör vara utformat. Utifrån riktlinjerna bör biblioteken ligga på eller i en direkt 

anslutning till skolan. Dessutom ska det finnas olika resurser i form av teknik och 

personal. Hur skolbibliotekets lokaler bör vara utformade anges i IFLA (2015). Enligt 

riktlinjerna ska dessa placeras centralt och lättillgängligt på skolan och bör ligga nära 

det lokaler där eleverna undervisas. I biblioteket ska det gärna vara tyst och lokalerna 

ska så långt det är möjligt vara fria från buller utifrån. Lämplig belysning och 

rumstemperatur är också viktigt. 

     Samtliga kommuner ska ha en biblioteksplan som de bygger sin 

skolbiblioteksverksamhet på (Kungliga biblioteket, 2016).  Det frågeställningar som 

kommunen utgår ifrån är vilka skolbibliotek som finns i kommunen, hur 

bemanningen ser ut, hur samverkan mellan skolbibliotek och folkbibliotek sker, vilka 

förvaltningar ansvarar för skolbiblioteket samt om det finns några beskrivande mål 

eller planer för hur denna verksamhet ska bedrivas. Trots detta visar Kungliga 

bibliotekets kartläggningar (2016) att en fjärdedel av de kommuner som har en 

aktuell biblioteksplan inte har skrivit några utarbetade mål för 

skolbiblioteksverksamheten. 

     I Nilssons studie (2007) om skolbiblioteket anges att Unescos 

skolbiblioteksmanifest poängterar att ett fungerande bibliotek är en demokratisk 

rättighet för eleverna. Kungliga biblioteket (2016) anger att det är skolan och skolans 

rektor som bestämmer vilken funktion deras skolbibliotek ska fylla. Detta sker allt 

som oftast i samarbete med kommunens eller stadens folkbibliotek. IFLA (2015) har 

framarbetade riktlinjer kring vad skolbiblioteket ska användas till. Skolbiblioteket ska 

dels fungera som en fysisk plats som är öppen och tillgänglig för alla. 

2.5 Skolbiblioteket idag 

I detta avsnitt beskriver vi nyare forskning och information kring skolbibliotek som 

är gjord efter 2010 då skolbibliotek blev lag. Den forskning som finns inom området 

är skriven för bibliotekarier snarare än för pedagoger.  
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2.5.1 Pedagogisk betydelse i svenskämnet 

Nasiell (2007) menar att det är viktigt att väcka läslusten tidigt hos barn samt att 

läsningen blir något positivt för barnet. Detta kan ett välfungerande skolbibliotek 

bidra till. Chambers (2011) och Schmidt och Jönsson (2015) påvisar vikten av att vara 

medveten om att elevernas lust till läsning är beroende av många olika faktorer som 

exempelvis skyltning av böcker på skolbiblioteken. Läraren spelar en viktig roll när 

det gäller att motivera eleverna till läsning (Taube, 2007, Tovli, 2014) samt att 

lärarens inställning till läsning är viktig för att skapa läslust hos eleverna 

(Fridolfsson, 2008). Läraren bör ha böcker i klassrummet som stimulerar eleverna 

till läsning, dessa böcker ska därför med fördel vara på olika nivåer. Böcker kan lånas 

på skolbibliotek i samråd med skolbibliotekarie eller biblioteksansvarig.  

     Chambers (2011) och Nasiell (2007) anser att det är viktigt att låta eleverna vara 

delaktiga i val av litteratur. Detta kan göras genom att besöka skolbiblioteket vilket 

leder till att eleverna får upptäcka nya titlar eller författare och får lust till att läsa 

(Tovli, 2014). Den som läser för barnet kan med fördel presentera bokens omslag och 

illustrationer samt ställa frågor om bokens innehåll under läsningen. Därför är besök 

av en skolbibliotekarie viktigt för att bidra med boksamtal och bokcirklar som gör att 

elevernas lust till läsning ökar. Skolbibliotekarien kan även informera elever och 

lärare om nya boktitlar och författare vilket i sin tur kan leda till ökad lust 

(Fridolfsson, 2008). Skolbibliotekarien har en annan kompetens än vad läraren har 

eftersom bibliotekarien är uppdaterad på den senaste barnlitteraturen. Gärdén 

(2017) påpekar att ett bra skolbibliotek gör att eleverna lättare uppnår läroplanens 

mål samt att elevernas läsglädje ökar. Skolbibliotek gör det möjligt för samtliga barn 

trots socio-ekonomisk status att tillägna sig litteratur. Bokbeståndet i biblioteket 

spelar en viktig roll för om eleven intresserar sig för läsning. Fler böcker och 

kategorier att välja emellan stimulerar fler elever till läsning. En annan viktig aspekt 

för att intressera eleverna är hur skolbiblioteket valt att skylta böckerna (Chambers, 

2011). 

     Nilsson (2007) presenteras en studie som gjorts på 13 000 elever i Ohio. Studien 

visade att 99,4 % av eleverna anser att skolbiblioteket och dess verksamhet hjälper 

dem i sitt lärande och inhämtande av kunskap. En annan studie som gjorts i Kanada 

visar på att obemannade skolbibliotek har resulterat i lägre studieresultat hos 

eleverna än skolor med bemannade skolbibliotek. Forskningsresultatet tyder på att 

välfungerande skolbibliotek ökar elevernas inlärningsresultat (Myrén 2015). 



 10 

     Elevernas lust till att besöka skolbiblioteket påverkas av olika aspekter. En viktig 

aspekt vid utlåning av böcker är att elevernas handleds av kunnig personal. En andra 

aspekt är att biblioteket är tillgängligt för eleverna i form av generösa öppettider, så 

att de enkelt kan besöka det. Dessa aspekter påverkar elevernas lust att besöka det. 

De elever som regelbundet besöker skolbiblioteket har ofta ett stort intresse för 

läsning. Om biblioteket ska vara en resurs för elevernas läsning är det viktigt att det 

är ett stort bokbestånd. Skolbiblioteket kan vara en trygg plats med en mysig 

atmosfär där eleverna kan mötas i ett socialt sammanhang (Gärdén, 2017). Eleverna 

anser enligt Gärdéns avhandling (2017) att skolbiblioteket är en viktig plats för både 

fritidsläsning och skolrelaterad läsning, vilket innebär en plats att låna böcker samt 

en plats för eleverna att läsa på. 
      Ett skolbibliotek ska kännetecknas av att det stödjer lärande och undervisning i 

skolan (Hampson Lundh m.fl. 2013). Bibliotekets verksamhet innebär att verka 

läsfrämjande samt att utveckla elevernas informationskompetens, litteracitet och 

läsning, teknikkompetens samt uppskattning av litteratur och kultur. Eleverna lär sig 

även informationsfärdighet genom sina besök i skolbiblioteket (Myrén, 2015, IFLA, 

2015). 

     Det är viktigt att skolorna utvärderar sina skolbibliotek för att få en tydlig bild av 

vad som fungerar och vad som måste förbättras. Detta för att hela tiden sträva mot en 

utveckling. Lärarna måste få vara delaktiga vid inköp av litteratur eftersom det är 

lärarna som känner sina elever och vet vad de är i behov av (IFLA, 2015). 

 

2.5.2 Skolbibliotekets miljö 

I flera studier betonas problemet med skollagens otydlighet gällande vad ett 

skolbibliotek innebär. Gärdén (2017) ger i sin forskningsöversikt en bild över 

forskning om skolbibliotekets utformning. Där konstateras att många av studierna 

uttrycker en förvåning över att utformning varierar så enormt mellan olika skolor 

med tanke på hur reglerad den svenska skolan är i andra avseenden. Otydligheten i 

skollagens utformning av vad ett skolbibliotek innebär skapar stora variationer över 

bibliotekens utformning på olika skolor anser (Hampson Lundh m.fl. 2013, Myrén 

2015, IFLA 2015). En annan viktig faktor som skapar stora variationer mellan 

skolbibliotek är att bibliotekets utformning samt tolkningen av vad ett skolbibliotek 

innebär ligger på skolans rektor (Hampson Lundh m.fl., 2013, Gärdén 2017). 

Rektorns syn på vad ett skolbibliotek innebär tenderar att vara traditionell. Rektorer 
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ser ofta på biblioteket som en plats där litteratur förvaras och kategoriseras. 

Skolbiblioteket ska även användas i nyare tappning där eleverna har möjlighet att 

använda datorer och Ipads och där en skolbiblioteksansvarig kan hålla i exempelvis 

boksamtal (Gärdén, 2017). 

     I en rapport för Statens Kulturråd har Ögland (2002) undersökt hur samarbetet 

mellan skolbibliotekarien och arbetslagen sker. Hon konstaterar att skolbiblioteket 

snarare är en funktion än ett rum. Det ska inte vara ett begränsat rum med böcker 

utan den som arbetar i där ska kunna ta sig utanför skolbibliotekets rum för att 

exempelvis hålla i boksamtal i klassrummen. Hon anser även att rummet där 

skolbiblioteket är placerat ska vara mysigt och inbjudande för att locka barn till att 

läsa. Även barnens åsikter om hur de önskar ha det runt omkring sig när de läser är 

viktiga att beakta.  

      Skolbiblioteket ska också fungera som en plats för tillgång till goda 

informationskällor menar IFLA (2015). Eleverna kan likaså använda skolbiblioteket 

till att forska om olika ämnen i avskildhet och trygghet. Skolbibliotekets storlek bör 

även vara tillräckligt för att rymma tillräckliga mängder med litteratur. Enligt IFLA 

(2015) bör tillhandahållen litteratur vara skönlitteratur, facklitteratur, böcker med 

hårda och mjuka pärmar, tidningar och tidskrifter. Det bör även finnas studieplatser, 

läsplatser, datorarbetsstationer och skyltområden. Det är viktigt att miljön där 

läsningen äger rum är stödjande så att läsningen blir något lustfyllt för alla elever 

oavsett nivå (Tovli, 2014).  

 

2.5.3 Resursbrist 

Resursbrister i form av pengar som tilldelas skolbiblioteket spelar en viktig roll för 

huruvida biblioteket kan verka som en resurs för elevernas inlärning (Hampson 

Lundh och Limberg, 2013). Dessa ekonomiska resursbrister leder till andra 

resursbrister som finns i skolbiblioteken.  

     Kungliga biblioteket (2016) samanställde en sammanfattande rapport över 

svenska skolbibliotek. Rapporten visar att hälften av alla elever oavsett ålder saknar 

bemannade skolbibliotek och endast en tredjedel av eleverna har ett bibliotek som är 

bemannat minst 20 timmar i veckan. Nilsson (2007) har i en tidigare studie av 

skolbibliotek påpekat att cirka hälften av biblioteken är bemannade med outbildad 

personal eller ingen personal alls. Det är vanligt att det är eleverna själva som står för 

bemanningen och ser till att allt är i ordning, då många skolbibliotek saknar 
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bemanning av en skolbibliotekarie. Det innebär att de missar det viktiga delar så som 

dialogen mellan skolbibliotekarie och lärare samt deras samarbete som har visat sig 

öka elevers lärande. Nilsson (2007) anser att andra viktiga resurser som en 

skolbibliotekarie utgör är att hålla i bokprat samt ge eleverna olika boktips. 

Skolbiblioteket har enligt Ranemo (2016) fyra grundproblem. Ett av problemen är låg 

bemanning. Huvudmännen och lärarnas knappa kunskap och låga intresse för 

skolbiblioteket utgör ett annat problem i skolbiblioteksverksamheten. Fysiska 

resursbrister så som dåligt urval av litteratur är en fjärde aspekt som utgör ett av 

grundproblemen i dagens skolbibliotek. Biblioteken kan verka som en god resurs om 

det finns kunnig personal som arbetar där eller någon ansvarig person 

överhuvudtaget (Ranemo, 2016). 

3 Metod 

Vi har valt att göra en deskriptiv studie som undersöker några begränsade aspekter 

av ett stort fenomen, i vårt fall skolbibliotekets betydelse på fyra olika skolor. Patel 

och Davidson (2011) menar att en deskriptiv studie är en studie som undersöker 

områden som det finns tidigare forskning kring, vilket delvis stämmer överens med 

vårt undersökningsområde som är skolbiblioteket. Det finns mycket forskning om 

skolbibliotek och vad ett dessa innebär men begränsad forskning om hur de används 

av F−3-lärare i deras svenskundervisning.  

     För att ta reda på hur skolbiblioteket ser ut på skolan, hur de används av lärarna 

samt hur rektorn på dessa skolor tolkar skollagens bestämmelser om skolbibliotek 

har vi valt att göra en metodtriangulering. I enlighet med Patel och Davidsons (2011) 

beskrivning har vi valt att använda oss av fler än en metod för att få ett djup i vår 

undersökning. Genom att använda observationer, intervjuer och enkäter belyser vi 

våra forskningsfrågor ur tre olika perspektiv. Genom observationer är vi själva på 

plats och undersöker och ser hur skolbiblioteken är utformade. När vi genomför 

intervjuerna med rektorerna får vi deras syn på vad ett skolbibliotek är och när 

lärarna får svara på enkäter får vi ett tredje perspektiv, hur dessa används i 

svenskundervisningen. 

     Genom att vi använder olika metoder kan vi således säga att vår studie är delvis 

kvalitativ och delvis kvantitativ. Patel och Davidson (2011) menar att en kvalitativ 

studie kännetecknas av att det frågor vi ställer undersöker människors syn på 
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någonting. En kvantitativ studie är lämplig när syftet är att samla in data från en 

större mängd människor exempelvis genom enkäter där enkätinsamlaren inte har 

möjlighet att ställa djupare följdfrågor.  

     I studien kommer vi benämna skolbibliotekarie samt biblioteksansvarig. Med 

skolbibliotekarie menar vi en person som är anställd för att endast sköta biblioteket. 

En biblioteksansvarig kan vara en person som är anställd för annat ändamål men fått 

biblioteket som ett extra uppdrag. 

3.1 Urval 

Ejlertsson (2005) behandlar olika sätt att göra urval. Vi har valt att rikta in oss på 

några skolor för att undersöka hur lärarna använder skolbiblioteket på just deras 

skolor samt undersöka sambandet mellan rektors och lärarnas syn på skolbiblioteket 

för att se om dessa stämmer överens med varandra. Vi väljer att fråga fyra olika 

skolor som vi tidigare varit i kontakt med. En av det fyra tänkbara skolorna väljs bort 

då de inte har något färdigställt skolbibliotek. Vi väljer istället att kontakta en annan 

skola. Denna skola är den vi väljer som vår fjärde skola, vi visste inte då att även detta 

bibliotek var under uppbyggnad. Det var något som vi fick veta när vi besökte skolan. 

Trots detta väljer vi att använda denna skola i vår studie. Vi tar kontakt med 

rektorerna på dessa skolor för att ta reda på om de vill delta i vår undersökning. 

Genom intervjuer med rektorerna, observationer av skolbiblioteken samt enkäter kan 

vi göra en jämförelse mellan de olika svaren vi får på samma skola. Även en 

jämförelse mellan de olika skolorna kan göras. 

3.2 Metoder för datainsamling 

I detta avsnitt redogör vi för de metoder vi använt för insamling av data. 

3.2.1 Observation 

För att undersöka hur skolbiblioteken ser ut på det fyra olika skolorna gjorde vi 

observationer. Vi anser att observationer är den metod som passar bäst in på vår 

forskningsfråga om hur skolbiblioteken är utformade. Detta metodval anser vi gav oss 

en rättvis bild av skolbiblioteket samt för att undvika olika tolkningar från lärarna 

angående skolbibliotekets utseende via exempelvis enkätundersökningar.   

    Ejlertsson (2005) rekommenderar att observation används som en start till en 

undersökning som följs upp av andra metoder, vilket gjordes i form av att våra 
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observationer följdes upp av intervjuer och enkäter. En observation innebär att 

observatören rent fysiskt undersöker den plats eller det fenomen som hen vill 

studera. Vi gjorde en strukturerad observation där vi innan hade bestämt vad vi 

skulle undersöka genom att göra ett observationsschema (se bilaga 1).  

     Patel och Davidson (2011) skriver att det är viktigt att observationerna är 

systematiskt planerade samt att informationen registreras systematiskt. De menar att 

det är viktigt att vara väl förtrogen med det som ska observeras. För att uppfylla dessa 

krav valde vi att göra ett observationsschema som vi följde under observationerna. 

Observationsschemat gjorde att observationerna blev likvärdiga på det fyra skolorna 

samt att vi lättare kunde jämföra de olika resultaten. Med hjälp av 

observationsschemat kunde vi dela upp vårt arbete. Vi kunde då undersöka två 

skolbibliotek var eftersom vi utgick ifrån schemat för att titta på skolbibliotekens 

innehåll och miljö. När det gäller miljön i skolbiblioteket undersökte vi vad som fanns 

för eleverna att tillgå för att skapa en god läsmiljö som Chambers (2011) beskriver har 

en stor inverkan på elevers lust till att läsa. Därefter såg vi om eleverna har möjlighet 

till möbler som stolar, soffor och bord för att kunna använda skolbiblioteken som en 

plats att läsa på. Vi undersökte vad skolbiblioteken hade för belysning och inredning 

samt om hur skyltningen av litteraturen framställs för eleverna för att inbjuda till 

läsning.  

     Vi har utformat vårt observationsschema utifrån läroplanen, Lgr11 (2011). Vi 

undersökte vad eleverna ska använda sig av för olika texter och medier i 

svenskundervisningen för att sedan se om dessa fanns att tillgå på skolbiblioteket.  

     Observationerna utgår ifrån vårt observationsschema (se bilaga 1). Samtliga 

observationer genomfördes efter elevernas skoltid. Detta innebar att vi inte kunde 

observera hur eleverna använder sig av skolbiblioteken. Vi använde oss av ett 

krysschema som ingår som en del i observationsschemat, där vi kryssade i om det 

fanns eller ej, samt ungefär hur stort utbudet var. Detta för att undersöka vad 

skolbiblioteken har tillgång till, exempelvis antal stolar och bord. Därefter följde en 

del i hur vi upplevde skolbiblioteket samt vad vi får för känsla när vi besökte det. 

Utbudet av olika typer av texter samt tillgång till IT undersökte vi även genom ett 

krysschema. Det kan exempelvis vara att undersöka tillgången till skönlitteratur, 

facklitteratur eller tidsskrifter. I observationsschemats sista del undersökte vi 

skolbibliotekets öppettider som styr hur tillgängligt det är för eleverna. Vårt val av 

innehåll styrdes av den forskning och det källor som vi tagit del av samt vår första 
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forskningsfråga ”Hur ser skolbiblioteket ut på fyra olika skolor”. Observationerna tog 

cirka 20 minuter per skolbibliotek.  

 

3.2.2 Intervju 

Observationerna följdes upp med intervjuer med rektorerna där vi fick 

bakgrundsinformation om rektorernas syn på deras skolbiblioteks utseende och 

funktion samt hur de uppfattar skollagens bestämmelser. Vi valde intervjuer som 

metod för att få personliga åsikter från rektorerna hur de tolkar skollagens 

bestämmelser kring skolbibliotek samt för att få möjlighet att göra förtydliganden av 

våra observationer. Patel och Davidsson (2011) anser att det är bra om en utprovning 

av frågorna kan göras innan den riktiga intervjun genomförs. Detta skedde genom att 

en verksam rektor som inte deltar i undersökningen analyserade våra intervjufrågor 

och gav respons på dessa, huruvida frågorna var möjliga att besvara samt om dessa 

frågor kunde leda in oss på det vi eftersökte. Vi ändrade inget på intervjufrågorna 

efter att den verksamma rektorn sett över dem då hen ansåg att frågorna var 

svarbara. 

     Vidare valde vi att dela upp intervjuerna så att vi genomförde två intervjuer 

var. Uppdelningen skedde genom att vi samlade in materialet och sammanställde 

resultatet på dessa två skolor. Rektorerna fick intervjufrågorna mejlade till sig innan 

genomförandet skedde. Detta för att de skulle vara förberedde på frågorna. Vi ansåg 

att det kunde leda till minskad nervositet.  

     Utifrån Patel och Davidson (2011) valde vi att göra en semistrukturerad 

intervju med hög grad av standardisering, detta innebar att intervjufrågorna var 

förutbestämda och kommer i en bestämd ordning. Intervjun utgick ifrån frågorna i 

bilaga 2. De frågor vi ställde till rektorn är menade att ge oss information om skolan 

och var den är placerad exempelvis i eller utanför staden och vad skolan har för 

upptagningsområde samt elevantal. Vi var även intresserade av att få allmän 

information om skolbiblioteket som vi inte på egen hand kan observera. Frågorna om 

skollagens bestämmelse om skolbibliotek var mer öppna för att rektorn skulle säga 

sin personliga tolkning. 

     När vi genomförde intervjuerna spelade vi in dessa med hjälp av en 

mikrofonapplikation i våra telefoner och Ipads. Vi valde att använda oss av två 

inspelningshjälpmedel för att säkerhetsställa ljudinspelningen. Att spela in 
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intervjuerna är något som Patel och Davidsson (2011) förespråkar för att inte missa 

viktig information. De ansåg även att det kan vara en nackdel att spela in intervjuer 

eftersom intervjupersonen kan bli nervös. Vi minskade denna risk genom att 

rektorerna fick ta del av frågorna innan genomförandet. Intervjuerna med rektorerna 

utgick ifrån våra förberedda intervjufrågor. Intervjuerna tog cirka 15 minuter att 

genomföra. 

3.2.3 Enkät 

Patel och Davidson (2011) anser att enkätundersökningar är ett bra metodval när det 

gäller jämförelser av olika slag, vilket vi gjorde när vi samlade in data från olika lärare 

om hur de använder sig av skolbiblioteket i sin svenskundervisning. Ejlertsson 

(2005) beskriver olika sätt att utföra en enkät och vi valde att göra en så kallad 

datorenkät. Enkäten gjordes med hjälp av en dator och ett program där enkäten 

utformades och en länk där enkäten genomfördes. Våra enkäter genomfördes på ett 

sätt som Patel och Davison (2011) benämner ”enkät under ledning”, vilket innebär att 

vi var på plats när lärarna genomförde enkäterna. Detta för att minska risken för 

bortfall vilket annars är en vanlig fallgrop, enligt Ejlertson (2005). Då vi deltog när 

enkäten genomfördes fanns det möjlighet för oss att förtydliga frågor som 

respondenterna ansåg som svåra. För att undvika att frågorna tolkas olika av olika 

respondenter lade vi ner mycket tid på att utforma enkäten. Vår enkät har som Patel 

och Davidson (2011) benämner en hög grad av standardisering och en hög grad av 

strukturering. Standardiseringen är hög då frågorna i enkäterna är förutbestämda 

och ställs i en viss ordning. Att ha en hög grad standardisering är positivt då syftet 

med vår studie är att jämföra skillnaderna mellan hur de olika skolbiblioteken 

används av lärarna. Eftersom samtliga lärare på de olika skolorna svarade på samma 

enkät blev det enklare för oss att jämföra enkätsvaren. Dock har varje skola haft en 

varsin länk, för att vi ska kunna se resultatet utifrån varje skola. Enkäten har en hög 

grad av strukturering då det flesta frågorna besvaras med bestämda svarsalternativ 

och lämnar lite utrymme till respondenten av ge öppna svar.  

      Vi valde att inleda vår enkät med neutrala frågor (se bilaga 3) för att i enkätens 

mittdel ställa de centrala frågorna som är mer relaterade till vår forskningsfråga, 

detta är något som Patel och Davidson (2011) förespråkar. De menar att det är viktigt 

att man arbetar systematiskt då man konstruerar en enkät för att säkerhetsställa att 

man får svar på det man tänkt undersöka. Vi utgick ifrån Patel och Davidsons (2011) 
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rekommendationer om vad som bör undvikas när det gäller formuleringar på 

enkätfrågor när vi konstruerade vår enkät. En rekommendation är att försöka att 

hålla frågorna korta och enkla samt undvika dubbelfrågor och istället använda sig av 

följdfrågor i de fall där det anses nödvändigt (se bilaga 3). Vidare uppmanar Patel och 

Davidson (2011) att inte ställa varför-frågor som kan leda till kategoriseringsproblem, 

men de menar att denna fråga är befogad om den används som en följdfråga vilket är 

något som vi tagit hänsyn till. När det gäller språkliga formuleringar anger Patel och 

Davidson (2011) att man bör undvika, exempelvis svåra ord och fackuttryck samt 

oklara och tvetydiga ord och uttryck. Detta är något som vi tagit hänsyn till när vi 

formulerade våra enkätfrågor. De varnar även för att använda frekvensord så som 

ofta, ibland, regelbundet och så vidare. Vi använde frekvensord gällande hur ofta 

lärarna besöker skolbiblioteket, men vi valde att använda oss av tydliga alternativ så 

som två gånger i veckan, mer än två gånger i veckan, en gång i månaden och så 

vidare, för att undvika feltolkningar av svarsalternativen. Patel och Davidson (2011) 

pekar även på vikten av att variera svarsalternativen på olika frågor, vilket är något 

som vi tog hänsyn till (se bilaga 3) då vi försökte ha olika svarsalternativ beroende på 

hur frågan ställdes, för att respondenterna inte skulle tröttna på att svara på enkäten. 

Vi gjorde det mest centrala frågorna i enkäten obligatoriska, vilket ledde till att 

respondenterna inte kunde gå vidare i enkäten om de inte besvarat föregående fråga.  

     Som sista steg i enlighet med Ejlertson (2005), Patel och Davidson (2011) valde vi 

en testgrupp på fyra lärare som genomföra enkäten innan den aktuella gruppen 

respondenter genomförde den, för att säkerhetsställer att enkäten höll god kvalité. 

Efter att vår testgrupp genomfört enkäten ändrar vi mycket i vår enkät. Vi får hjälp 

att formulera om frågor, ändra stavfel och meningsbyggnad samt enkätens 

utformning. Innan enkätundersökningen genomfördes skickade vi ut missivbrevet till 

respondenterna.  

     När enkäten genomfördes deltog vi på personalmötet på skolorna där skolans F−3-

lärare fanns representerade. Vi presenterade vårt syfte med studien och 

säkerhetsställde att samtliga respondenter tagit del av missivbrevet. Respondenterna 

fick tillgång till enkätundersökningen via en webblänk. Under enkätundersökningens 

gång fanns vi tillgängliga för att svara på frågor och göra förtydliganden. 

Enkätundersökningarna tog cirka 15 minuter att genomföra. När samtliga 

enkätundersökningar på de fyra olika skolorna var genomförda kunde vi konstatera 

att 34 av 43 tillfrågade respondenter deltog i enkätundersökningen. 
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3.3 Bearbetning av material 

I följande avsnitt beskriver vi hur vi bearbetar vårt insamlade material. 

3.3.1 Observation 

Beabetningen av observationerna skedde genom att vi sammanställde vårt insamlade 

material utifrån varje skola för att sedan skriva ner det i en text. I texten utgår vi ifrån 

vårt observationsschema för att se vad skolbiblioteken innehåller samt vad de saknar. 

När all datainsamling var gjord på de olika skolorna gjorde vi en jämförelse mellan 

det insamlande resultatet, vilket ledde till vår resultatanalys. När vi jämförde vårt 

resultat utifrån de olika insamlingsmetoderna valde vi att läsa igenom vårt material 

fler gånger för att bekanta oss väl med innehållet för att sedan hitta likheter och 

skillnader mellan de olika datametoderna. Vi valde sedan att plocka ut skillnader som 

vi kunde finna mellan de olika datainsamlingsmetoderna som vi presenterar i vår 

resultatanalys. 

3.3.2 Intervjuerna 

Utifrån Tholanders och Thunqvist Cekaites (2009) rekommendationer 

transkriberade vi våra intervjuer med rektorerna så snart som möjligt efter 

genomförandet för att minska risken att glömma viktiga detaljer så som kroppsspråk 

och ansiktsuttryck som kan ha viktig betydelse för resultatet. När vi transkriberat 

hela intervjun valde vi att markera det som vi ansåg var viktigt att få med i resultatet 

och som besvarade vår forskningsfråga. Vi läste igenom det som vi plockat ut fler 

gånger för att bekanta oss med vårt resultat. Utifrån detta skrev vi intervjuresultatet. 

När vi presenterar detta utgår vi ifrån våra intervjufrågor för att besvara frågorna i 

rätt ordning. När vi presenterar resultatet väljer vi att sammanfatta intervjusvaren 

men vi har även valt att vid vissa tillfällen citera rektorernas svar, för att ge en så 

rättvis bild som möjligt av intervjusvaren. Vi väljer att kategorisera vårt material 

uppdelat mellan skolorna för att ge läsaren en helhetsbild över skolan.   

3.3.3 Enkäterna 

Det program som enkätundersökningen gjordes i sammanställde resultatet i olika 

diagram som vi analyserat. Med hjälp av diagrammen kunde vi få en överblick över 
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resultatet. Vi väljer sedan att presentera resultatet i en text, där vi presenterar de 

olika enkätfrågorna och sedan resultatet uppdelat efter skolorna.  

3.4 Analysmetoder 

När vi analyserade vårt material utgick vi ifrån Fejes och Tornberg (2015) 

analysmodell som följer sju olika steg. Steg ett och två handlar om att bekanta sig väl 

med materialet samt plocka ut det innehåll som är relevant att presentera i resultatet. 

Hur dessa steg sker beskrivs under 3.3 Bearbetning av material. Steg tre innebär att 

hitta likheter och skillnader i materialet, vilket skedde genom att vi sammanställde 

skolornas data och markerar de skillnader och likheter vi hittar mellan de olika 

svaren vi fick från de olika insamlingsmetoderna. Dessa skillnader presenterar vi 

under resultatanalysen. Likheterna tas upp under resultatet. Som fjärde steg som 

Fejes och Tornberg (2015) presenterar grupperade vi materialet utefter 

datainsamlingsmetoder. Femte och sjätte steget handlar om att kategorisera 

materialet och namnge dessa. Vi väljer att utgå ifrån våra forskningsfrågor. 

Kategorier namnges som skolbibliotekets utbud och miljö, rektorernas tolkning av 

skollagen samt lärarnas användning av skolbiblioteket i svenskundervisningen. 

Genom att sortera upp materialet under dessa kategorier blir det lättare för oss att 

sammanställa materialet samt få en helhetsbild över resultatet. Vi presenterar 

materialet under dessa rubriker tillsammans med den tidigare forskning vi tagit del 

av i diskussionskapitlet. Precis som Fejes och Tornberg (2015) skriver följs sjunde 

och sista steget av att säkerhetsställa att innehållet under dessa kategorier granskas 

för att konstatera att resultatet inte faller in under någon av de andra rubrikerna. 

3.5 Etiska aspekter 

Vid vårt insamlande av material tar hänsyn till det fyra huvudkraven inom 

forskningsetiska principer, vilka är informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet 

innebär att informera informanterna om forskningens syfte vilket vi gjorde genom att 

vi skickade ut vårt missivbrev till berörda lärare. När vi kontaktade rektorerna 

informerade vi även dem om vårt arbete samt syftet med intervjuerna. 

Samtyckeskravet tog vi hänsyn till genom att genom att vi innan intervjuerna frågade 

rektorerna om de vill delta i en intervju, samt om vi kunde spela in intervjun. Även 

lärarna blev tillfrågade om de ville delta i enkäten, därefter fick de ännu en gång 
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information kring vårt arbete samt information om att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst under enkätens genomförande kunde avbryta sitt deltagande. 

Med konfidentialitetskravet menas att de som deltar i vår studie ska ges 

konfidentalitet och att deras eventuella personuppgifter ska förvaras så att oberörda 

personer inte kan ta del av dessa. Vi tog hänsyn till detta krav genom att vi inte anger 

några namn i vår studie. Lärarna behövde inte fylla i varken skola eller namn i 

enkäten, och vi kan inte spåra några IP-adresser till svaren. Skolorna där studien 

genomfördes benämns som skola 1, 2, 3 och 4. Inga andra personuppgifter nämns i 

överhuvudtaget inte studien. Nyttjandekravet innebär att det material vi samlat in 

endast används till forskningsändamål vilket vi även informerade respondenterna 

om.  

3.6 Validitet och reliabilitet 

För att en studie ska hålla god kvalité bör man ta hänsyn till reliabilitet och validitet 

under hela studiens gång. Reliabilitet mäter studiens tillförlitlighet (Patel och 

Davidsson 2011). Studiens tillförlitlighet är hög då intervjuerna spelas in, att vi är 

närvarande vid enkätundersökningarna samt att vi utgår från ett observationsschema 

vid vår observation av skolbiblioteken. Validitet innebär att man valt en eller flera 

lämpliga datainsamlingsmetoder för att mäta det som är tänkt att mätas (Tivenius 

2015, Thornberg och Fejes 2015).  

     Datainsamlingen av vårt material för denna studie sker genom att vi samlar in 

material på fyra olika skolor i form av intervjuer, enkäter och observationer. 

Materialet har samlats in under tre veckor. 

     Den datainsamling som sker via intervjuer spelas in, transkriberas och 

kategoriseras i två steg för att leda fram till vårt resultat och vår diskussion. Genom 

att analysera det inspelade material lär vi känna materialet väl och på så vis kan vi 

tolka och analysera det vilket leder till en tillförlitlig studie.  

     Alla lärare som undervisar i förskoleklass upp till årskurs 3 på de fyra utvalda 

skolorna blir tillfrågade att genomföra enkäten. Lärarna i vår undersökning får inte 

göra någon deltagarkontroll i efterhand för att se om vi uppfattar deras svar korrekt. 

Om vi gjort det skulle validiteten varit högre. Vi anser dock att dessa svar är 

tillräckligt för att besvara vår forskningsfråga kring hur lärare använder sig av 

skolbibliotek för att förbereda sin svenskundervisning. Detta eftersom enkätsvaren 

besvarar vår forskningsfråga om hur några lärare använder sig av skolbiblioteket i sin 
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svenskundervisning.  

     I samband med intervjuerna besöker vi deras skolbibliotek för att observera 

innehållet av biblioteket utifrån ett observationsschema som vi innan 

observationerna sammanställt. Syftet med observationen är att undersöka vad 

skolbiblioteken har för utbud och hur läsmiljön ser ut. Vi anser därför att vi med 

hjälp av ett välorganiserat observationsschema undersöker det som är tänkt att 

undersökas. 

4 Resultat och resultatanalys 

Här redogör vi för vårt resultat och gör en analys av detta. Vi redogör för resultatet 

var skola för sig. Vi börjar med observationen av skolbiblioteket, sedan intervjun med 

rektorn, resultatet av enkäten och avslutningsvis gör vi en analys av det material vi 

samlat in via de olika metoderna.  

4.1 Skola 1 

Här redogör vi för resultaten vi fick fram via observation, intervju och 

enkätundersökningen på skola 1.  

4.1.1 Observationen av skolbiblioteket 

I rummet där skolbiblioteket är placerat är det två soffor placerade längs med 

fönsterna. I resterade delen av rummet är det bokhyllor. Det finns ingen matta i 

biblioteket, inget bord till sofforna eller andra sittmöbler. Lamporna som 

förekommer i rummet är enbart taklampor. I biblioteket står en mindre skänk med 

boklådor, som är anpassade för dem yngsta eleverna. Den är i elevernas nivå och gör 

böckerna mer lättillgängliga för dem. Väggarna är inte dekorerade med något som 

inspirerar eller motiverar elever eller personal till läsning. Ett rundställ är placerat 

direkt när man kommer in. Rundstället innehåller skolbibliotekets 

tidningssamlingar. På rundstället finns det ingen skylt eller text som förklarar 

tidningarnas placering eller som uppmuntrar till läsning.  

     Biblioteket har precis flyttat till ett nytt rum, där det tidigare var personalrum. 

Lokalen har därför ett litet mindre kök med kyl, frys, mikrovågsugn och diskho. I 

rummet står även några flyttkartonger på golvet. Väggfärgerna går i ljusa toner och 

ena långsidan av rummet består av fönster vilket ger ljusinsläpp och gör rummet 
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ljusare. Rummet har ingen anslutning till mindre grupprum, vilket leder till att 

eleverna inte kan gå undan för att arbeta eller läsa under tystnad. Skolbiblioteket är 

under uppbyggnad och det kan vi se på miljön. Vi upplever biblioteket som rörigt och 

inte någon inbjudande plats för varken skolarbete eller läsning. Ytan skulle kunna 

utnyttjas till att göra en mysig plats för eleverna att läsa på eftersom det finns 

utrymme för detta.  

     I bokhyllorna är böckerna uppdelade efter författarnas efternamn i alfabetisk 

ordning. Kategorier såsom skräck, hästböcker, historia, och geografi förkommer 

även. Skolbiblioteket innehåller även ljudböcker samt ett fåtal poesiböcker och 

uppslagsverk. Ordböcker står på två olika ställen och det är en ordlista svenska till 

engelska och den andra är svenska till franska. Instruktionsböcker i olika former 

påträffas. Exempelvis böcker som förklarar schackspel och regler, olika 

matematikböcker som förklarar olika matematiska begrepp samt hur eleverna kan 

tänka vid olika räknesätt och en bok som hette Lär dig spela fotboll. Dessa böcker 

står under rubriken ”Idrott, lek och spel”. Biblioteket saknar sång- eller andra 

musikböcker.  

     Någon IKT i form av datorer eller Ipads förekommer inte, varken för lärare eller 

elever. Klassuppsättning av böcker finns det inte att tillgå. I samtal med en lärare vi 

träffar på skolan får vi reda på att klassuppsättningar av böcker är tillgängliga i 

lärarnas arbetsrum. 

     I detta skolbibliotek det övervägande svensk skönlitteratur för eleverna. Utbudet 

av litteratur som elever med annat modersmål kan läsa på sina språk eller som 

innehåller både svenska och annat modersmål är knappt. Skolbiblioteket ligger i 

anslutning till förskoleklass upp till årskurs tre, vilket gör det lättillgängligare för dem 

än för de andra årskurserna. På dörren, som är låst, sitter det en skylt med öppettider 

där det står att biblioteket är bemannat av en skolbibliotekarie på måndagar, 

onsdagar och fredagar mellan klockan 10.00−12.00. 

4.1.2 Intervju med rektorn 

Skolan har cirka 800 elever fördelat på förskoleklass upp till årskurs 9. Rektorn 

beskriver skolans placering som centralt belägen i en småstad.  

     Hen bekräftar att skolbibliotekets öppettider är mellan klockan 10.00- 12.00 

måndagar, onsdagar och fredagar. Öppettiderna styrs av att skolan har ett samarbete 

med närliggande kommunbibliotek. Detta innebär att en bibliotekarie kommer till 
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skolan för att bemanna biblioteket. Bibliotekarien är där för att hantera böcker men 

även till för att handleda elever och lärare. Rektorn förklarar även att ett personalbyte 

har skett samt att skolbiblioteket precis bytt lokal. Hen säger: ”Bibliotekarien har sagt 

att hen önskar ett större utbyte och skulle vilja gå ut i klasserna mer för boksamtal, 

men detta har inte skett ännu”. Eleverna tillsammans med klasslärare får minst en 

gång per termin gå till kommunbiblioteket som de har samarbete med för att låna 

böcker men även få bokprat och inspiration till läsning. Det finns ingen personal 

utöver bibliotekarien på skolan som har något ansvar för skolbiblioteket men det sker 

diskussioner om att det eventuellt ska införas. Hen säger: ”Vi skulle behöva någon 

som både är en kontaktperson men som kanske kunde vara lite förlängning av 

biblioteket i sitt uppdrag”. Rektorn upplever att samarbetet mellan lärarna och 

bibliotekarien fungerar väldigt bra och att lärarna är nöjda med samarbetet. Det är 

bibliotekarien som har det största ansvaret för utbudet av böcker i skolbiblioteket, 

men även lärarna får komma med önskemål om innehållet. Rektorn anser att de är 

kompetenta för sitt uppdrag.  

     Detta bibliotek har viss tid bemanning, den andra tiden menar hen att 

skolbiblioteket är tillgängligt för eleverna ändå, men att eleverna behöver en nyckel 

för att komma åt biblioteket. Vidare menar rektorn att det är lärarens uppgift att se 

till att eleverna får tillgång till det om man skickar eleverna dit. Lokalen där 

biblioteket tidigare var placerat stod alltid öppen för eleverna, då arbetade en 

speciallärare och pedagoger i mindre rum intill skolbiblioteket, de kunde därmed ha 

en annan uppsikt. Rektorn säger att de ska se över rutinerna för detta och kanske 

fundera på om inte dörren alltid kan vara upplåst. 

     Rektorns tolkning när det gäller skolbibliotek är att det ska finnas ett  

bibliotek som ska vara tillgängligt för alla elever, både utifrån att stödja eleverna i 

deras lärprocesser samt för att skapa en god lärandemiljö. För hen innebär ett 

skolbibliotek olika typer av litteratur och att utbudet ska vara rikt. Denna rektor 

anser att skollagens bestämmelse kring skolbiblioteket är tydlig och upplever att om 

det skulle finnas för många riktlinjer kan det bli en stress för skolan. Rektorn säger 

”Då ska vi hinna det och vi ska hinna det och det gäller ju att också att göra det 

realistiskt”.  När vi frågar hur hen tänker kring IT och källkritik i skolbiblioteket 

svarar hen att eleverna absolut ska jobba med källkritik, men att det sker mer i den 

vanliga undervisningen i klassrummen och att det är därför det inte finns någon 

tillgång till IT i skolbiblioteket.  
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4.1.3 Enkät med lärarna 

Enkätens första del ger oss svaret att samtliga lärare som deltar i undersökningen 

undervisar i ämnet svenska. Dessa åtta lärare representeras av en lärare från 

förskoleklass, två lärare från årskurs 1, två lärare från årskurs 2 samt tre lärare från 

årskurs 3. Samtliga lärare är eniga om att de på skolan har en plats som de anser är 

ett skolbibliotek. 

     Enkätens andra del består av frågor som ger oss svar på hur lärarna använder 

skolbiblioteket utan eleverna för att förbereda sin svenskundervisning. På frågan hur 

ofta lärarna besöker skolbiblioteket anger två lärare att de besöker skolbiblioteket 

1−2 gånger varannan vecka medan tre lärare berättar att de besöker det 1 gång i 

månaden. De tre lärare som besöker skolbiblioteket mest frekvent är de som besöker 

det 1−2 gånger i veckan. 

     Av de lärare som deltar i undersökningen är det endast en lärare som inte ser 

skolbiblioteket som en viktig resurs i sin undervisning i svenskämnet. Denna lärare 

föredrar att använda sig av litteratur från andra bibliotek samt böcker från 

lässatsningens boklådor med litteratur som lånas från stadsbiblioteket. Läraren anger 

inte varför hen inte använder biblioteket. En lärare säger: ”Skolbiblioteket är viktigt 

för att ge samtliga barn tillgång till litteratur, speciellt för de barn som inte har 

tillgång till litteratur i hemmet”. En annan lärare menar att ett skolbibliotek är viktigt 

eftersom det ger möjlighet för barnen att enkelt välja bland olika böcker. Två andra 

lärare berättar att skolbiblioteket innehåller många olika böcker och även böcker på 

olika nivå, vilket gör det möjligt för samtliga elever att hitta en bok som passar just 

den. Skolbibliotekets samling av facklitteratur anser de kan intressera de elever som 

inte är så goda läsare eftersom de kan läsa om ämnen som intresserar dem med hjälp 

av bildstöd i faktaböckerna. Några lärare anger även att biblioteket ger lärarna 

möjlighet att låna både ny och äldre litteratur att använda sig av i sin 

svenskundervisning.  

     Två av de lärare som besvarar enkäten har ett gott samarbete med skolbibliotekets 

bibliotekarie. Dessa två lärare menar att de får tips på böcker från hen samt att 

eleverna får hjälp med att hitta litteratur. Vidare anser lärarna att de kan få hjälp att 

beställa hem böcker som de önskar. Sex av lärarna anser dock inte att de har något 

gott samarbete med skolans biblioteksansvariga. Lärarna menar att bemanningen i 

skolbiblioteket har minskat och att de därför inte får tillgång till något samarbete. Det 

lilla samarbetet som sker är när eleverna får vara med och önska det böcker som ska 
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beställas från stadsbiblioteket. Av de lärare som inte anser sig ha ett gott samarbete 

med skolbiblioteksansvarig svarar de att de skulle vilja ha ett bättre samarbete samt 

att samarbetet var bättre förut. Lärarna anser att ett sådant samarbete skulle gynna 

dem genom att de skulle få mer tips på passande litteratur att använda i sin 

svenskundervisning.  

     Alla lärare anger att de besöker skolbiblioteket för att låna högläsningsböcker att 

använda i sin svenskundervisning. Sex av dessa åtta lärare besöker skolbiblioteket för 

att låna skönlitteratur till eleverna. Fyra lärare lånar skönlitteratur att placera i 

klassrummet och fyra lärare lånar böcker till läsläxor. Sex av lärarna lånar 

faktaböcker från biblioteket att använda i sin svenskundervisning. Endast två lärare 

besöker det för att låna litteratur på andra språk än svenska. Ingen av lärarna lånar 

ljudböcker, datorer eller Ipads från skolbiblioteket. Det är inte heller någon av 

lärarna som svarar att de använder biblioteket för att samverka med 

skolbiblioteksansvarig eller ställa iordning böcker. Fem av lärarna anger att de går till 

biblioteket för att få inspiration. Lärarna svarar att de finns flera alternativ att 

tillägna sig litteratur på utöver skolans bibliotek. Två lärare anger att de kan finna 

böcker eller andra medier i personalutrymmen. Sex av lärarna svarar att det är 

böcker utspridda i olika bokhyllor på skolan. Samtliga lärare använder sig även av 

stadsbiblioteket för inhämtning av litteratur. Två av lärarna använder sig även av 

lässatsningens boklådor samt bokvagnar som är placerade i anslutning till 

klassrummen. Majoriteten av lärarna använder skolbiblioteket för att förbereda sin 

undervisning i svenskämnet. De besöker då biblioteket utan elevernas sällskap. 

     Enkätens tredje och sista del består av frågor som rör lärarens användning av 

skolbiblioteket tillsammans med eleverna. Här uppger tre av de åtta lärarna att de 

besöker skolbiblioteket 1−2 gånger varannan vecka med sina elever. En lärare 

besöker det tillsammans med eleverna mer sällan än 1 gång i månaden. Den sista 

läraren gör ett besök 1−2 gånger i veckan med sina elever. Samtliga lärare svarar att 

skolbiblioteket har speciella öppettider och att dessa öppettider alltid är under 

skoltid. Sju av lärarna anger att eleverna besöker biblioteket tillsammans med läraren 

eller annan vuxen medan en lärare anger att hens elever självständigt får besöka 

skolbiblioteket under öppettiderna.  

     Sju lärare svarar att de besöker biblioteket tillsammans med eleverna för att låna 

böcker till tyst läsning samt faktaböcker vid besöken. Två av lärarna menar att 

eleverna lånar böcker för sina läsläxor medan endast en lärare ger oss information 
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om att eleverna lånar diktsamlingar. Endast en lärare anger att deras elever lånar 

böcker på annat språk än svenska vid besöken i skolbiblioteket. Att besöka 

skolbiblioteket för att eleverna ska få inspiration anser fem lärare är anledningen till 

varför de besöker biblioteket tillsammans med eleverna. Två lärare menar att 

eleverna får inspiration till skrivuppgifter vid sina besök. Vidare anger en lärare att 

eleverna får ta del av bokrecensioner i skolbiblioteket. Eleverna får även kunskap om 

barnboksförfattare när de gör besök där menar fyra av lärarna. Endast en lärare 

menar att eleverna använder skolbiblioteket som arbetsrum eller grupprum. Det är 

bara en lärare som menar att eleverna använder biblioteket som en mysig plats att 

läsa på. Alla lärare anser att eleverna kan tillägna sig litteratur genom boklådor och 

bokhyllor i klassrummen. Sex lärare besöker stadsbiblioteket för att eleverna ska få 

tillgång till litteratur. Avslutningsvis svarade två lärare att eleverna inhämtar 

litteratur via utspridda bokhyllor på skolan.  

4.1.4 Resultatanalys skola 1 

I intervjun med rektorn kommer det fram att skolbiblioteket nyligen bytt lokal och är 

under uppbyggnad, vilket vi även kan se under vår observation. Rektorn bekräftar att 

biblioteket är bemannat vid tre tillfällen i veckan. Enkätsvaren visar att lärarna 

uppfattar frågan kring öppettiderna lite olika. Vissa upplever att det endast har öppet 

under vissa tider, medan andra svarar att det alltid har öppet. Detta tror vi är en 

tolkningsfråga. Rektorn menar att skolbiblioteket alltid är tillgängligt för eleverna 

men att eleverna behöver ha tillgång till en nyckel som alla lärare har för att komma 

in. 

     När det gäller samarbetet mellan skolbibliotekarien och lärarna upplever rektorn 

att det fungerade bra och att lärarna är nöjda med samarbetet. Det verkar även 

lärarna vara eniga om i enkäten. Lärarna svarar att samarbetet innebär att de kan få 

hjälp med litteratur, både lärarna och eleverna, samt få hjälp att beställa böcker, 

vilket rektorn bekräftar i intervjun. En lärare svarar att något samarbete inte skedde 

och hen önskar ett samarbete där hen kan få tips på litteratur. Rektorn svarar att 

skolbibliotekarien önskar att samarbetet innebär att vara i klasserna för att inspirera 

och dela med sig av kunskap, vilket en lärare i enkäten önskar. Utifrån detta tolkar vi 

det som att lärarna och rektorn upplever att samarbetet fungerar bra men att de trots 

detta kan vidareutveckla samarbetet så att det blir ännu bättre och att lärarna får mer 
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stöd i val av litteratur till eleverna samt att eleverna kan inspireras ännu mer till 

läsning. 

     Enkätsvaren visar att lärarna besöker skolbiblioteket i sin svenskundervisning för 

att låna skönlitteratur till olika användningsområden, men även faktaböcker och 

böcker på annat modersmål. Skolbiblioteket innehåller ett stort utbud av 

skönlitteratur och faktaböcker, men inte böcker på annat modersmål. När det gäller 

lärarnas besök i biblioteket tillsammans med eleverna visar enkäten att besöken 

består av att låna skönlitteratur till olika användningsområden, faktaböcker och 

böcker på annat modersmål. Att eleverna får kunskap om olika författare, ta del av 

bokpresentationer, samt att de får inspiration till läsning och olika typer av 

skrivuppgifter är andra viktiga delar i svenskämnet som besöken ger eleverna. 

Dessutom används biblioteket som en plats att läsa på. Vi tolkar därmed utifrån 

lärarnas användning av skolbiblioteket att de anser att det är en viktig resurs och att 

det behövs i skolan. 

     Om vi tolkar rektorn rätt används inte skolbibliotekariens tid till 

bokpresentationer eller att ge eleverna kunskap kring författare på skolbiblioteket. 

Däremot får eleverna tillgång till det när de besöker stadsbiblioteket. Det kan även 

vara lärarna själva som ger eleverna kunskap kring detta i biblioteket, vilket vi tycker 

är bra för att eleverna ska inspireras och utvecklas inom sin läsning. 

 

4.2 Skola 2 

Här redogör vi för resultaten vi fick fram via observation, intervju och 

enkätundersökningen på skola 2.  

4.2.1 Observation av skolbibliotek 

I skolbiblioteket finns det sex stolar, som är utplacerade i hörnen samt ett mindre 

skrivbord med två stolar. Rummens väggar är vita och ut med ena långsidan är det 

fönster med gardiner. Ingen direkt läshörna finns för eleverna att tillgå eller andra 

lampor än takbelysningen i rummet. Några mattor existerar inte heller. På väggarna 

hänger det konst gjord av tyg. Något som kan inspirera eller motivera för läsning 

finns inte på väggarna. Den skyltning som förekommer för att inspirera eleverna till 

läsning är en boksnurra med en skylt märkt med "Busbra" böcker. Uppe på 

bokhyllorna står böcker uppställda, men ingen skylt eller text med någon beskrivning 
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om varför just dessa böcker är uppställda. På två av bokhyllornas sidor finns bokställ 

där några böcker är placerade, men även här saknas skylt eller text med någon 

noggrannare beskrivning. Skolbibliotek ligger mitt emellan låg- och mellanstadiet. 

Det består av två mindre rum med en portal i mellan. Rummen har därmed två 

dörrar.  

     Biblioteket innehåller till största del skönlitteratur på svenska. Precis som i 

skolbibliotek 1 är böckerna uppdelade efter författarnas efternamn i alfabetisk 

ordning. Men även kategorier så som faktaböcker, lättlästa böcker, ”Suneböcker”, 

hästböcker och historieböcker. Instruktionsböcker hittas i form av böcker med 

matematiskt innehåll, en bok som heter Börja rida samt fotbollsböcker. Några böcker 

inom kategorin diktsamlingar existerar inte. Ljudböcker, tidskrifter eller 

uppslagsverk finns det heller inte att tillgå, men däremot ett fåtal sångböcker. Vi 

påträffar en kategori som de döpt till lättläst på engelska, men inga andra böcker på 

annat modersmål finns att tillgå. Någon form av IKT eller klassuppsättningar av 

böcker förekommer inte. 

     Även detta skolbibliotek är låst. På dörren in till biblioteket finns skylt med tiderna 

när skolbibliotekarien är där. Hen är på plats tisdagar och torsdagar mellan klockan 

10.00−12.00.  

 

4.2.2 Intervju med rektorn 

Rektorn berättar att skolan består av ca 450 elever från förskoleklass upp till årskurs 

6. Hen beskriver att skolan ligger i utkanten av en mindre stad. ”En skola med lite 

lantligt inslag, men som ändå inte ligger lågt ifrån centrum”.  

     Rektorn bekräftar vår upptäckt av skolbibliotekets öppettider som är tisdagar och 

torsdagar mellan klockan 10.00–12.00. Rektorn förklarar att även denna skola har 

ett samarbete med stadsbiblioteket. Samarbetet innebär även på denna skola att det 

kommer en skolbibliotekarie till skolan vid dessa två tillfällen i veckan. När 

bibliotekarien finns på plats så kan hen hjälpa elever och lärare med litteratur. Det är 

även skolbibliotekarien som har ett ansvar för skolbiblioteket när det gäller 

iordningställandet av böcker, inköp av böcker och när eleverna lånar och lämnar 

tillbaka böcker. Eleverna kan när som helst under skoltid låna böcker från 

skolbiblioteket. De tar då ur ett lånekort ur boken, och ställer det i en låda så att 

bibliotekarien vet att den boken är lånad.  
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     När det gäller inköp av böcker förklarar rektorn att skolbibliotekarien har det 

yttersta ansvaret. Rektorn menar att det är bra, då de oftast har kunskap om vad 

barnen vill ha för typ av böcker samt vad som är nyheter och vad som kommer att 

komma. Detta sker i samband med skolans specialpedagoger och speciallärare. Även 

de övriga lärarna får komma med förslag om de så önskar. Rektorn säger: ”Jag saknar 

kompetens för detta och därmed lägger jag mig inte i”. Den övriga skoltid som inte 

biblioteket är bemannat av en bibliotekarie, är dörren till skolbiblioteket låst. Alla 

anställda på skolan har nyckel och kan därmed utnyttja skolans bibliotek som de 

önskar. Rektorn menar att ju mer biblioteket har öppet, desto mer tillgängligt blir det 

för eleverna. Skolan har valt att ha det låst på grund av att de vill ha skolbiblioteket 

bemannat vid besök. Hen menar att de inte har många andra salar upplåsta när de 

inte är bemannade med en vuxen. Skolan har ingen anställd som är ansvarig för 

skolbiblioteket, utan det sker enbart av stadsbibliotekets personal. Dock hjälps all 

personal åt att hålla ordning i samband med alla besök.  

     När det gäller skollagen tycker rektorn att den är tydlig och hen anser att 

skolbiblioteket är en viktig plats på skolan för att förse eleverna med litteratur av 

olika slag. Rektorn anser att biblioteket ska vara skolans mittpunkt. Det ska vara 

tillgängligt för eleverna att tillgå i deras utveckling och undervisning. Dessutom ska 

skolbiblioteket förse skolan med resurser både att söka och ta del av skönlitteratur. 

Hen anser att deras bibliotek till största del består av skönlitteratur och att 

facklitteraturen till större del förekommer i klassrummen och ute i verksamheten.  

Skolbiblioteket är inte uppbyggt för sökfunktioner via dator eller Ipad menar rektorn 

och anser att det är ett utvecklingsområde på sikt. Rektorn säger: ”I skolbiblioteket 

finns det inte någon tillgång till IT-utrustning så som datorer eller Ipads”.  De har valt 

att inte ha det, då rektorn tror att det inte skulle finnas någon mening med att ha det 

så i och med att varje klassrum är utrustat med minst en dator samt att eleverna i 

årskurs 4 och 5 har tillgång till egna datorer. Slutligen menar rektorn att om eleverna 

vill sitta och arbeta med datorer eller Ipads i biblioteket så kan de ta med sig dator 

eller Ipad dit.   

4.2.3 Enkät med lärarna 

Samtliga lärare som deltar i enkätundersökningen undervisar i ämnet svenska. Dessa 

12 lärare representeras av två lärare från förskoleklass, två lärare från årskurs 1, fyra 

lärare från årskurs 2 samt fyra lärare från årskurs 3. Även på denna skola är samtliga 
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lärare överens om att de har ett skolbibliotek.  

     På denna skola finns det fler alternativ än skolbiblioteket för att tillägna sig 

litteratur som lärarna använder sig av. 11 av lärarna svarar att de använder 

stadsbiblioteket för att låna litteratur till sin svenskundervisning. Fem lärare menar 

att de kan hitta litteratur och medier i personalutrymmen medan sex lärare anger att 

de använder utspridda bokhyllor på skolan för att hitta litteratur till sin 

svenskundervisning. Två lärare berättar att de använder egna privata böcker i sin 

svenskundervisning. En annan lärare svarar att hen använder inläsningstjänst. Sex av 

12 lärare berättar att de gör besök utan elever för att förbereda sin 

svenskundervisning. En lärare besöker skolbiblioteket 1−2 gånger i veckan, tre lärare 

1−2 gånger varannan vecka, fyra lärare 1 gång i månaden och fyra mer sällan. 

     10 av de 12 lärarna som deltar i undersökningen anser skolbiblioteket som en 

viktig resurs i deras svenskundervisning. De lärare som svarar nej på denna fråga 

anser att det inte finns tillräckligt med personal på biblioteket för att det ska fungera 

som en resurs i deras svenskundervisning. De lärare som svarar att skolbiblioteket är 

en viktig resurs anser det eftersom det innehåller ett stort utbud av skönlitteratur på 

olika nivåer. Lärarna menar att eleverna på ett enkelt sätt kan låna böcker som passar 

deras behov, kunskaper och läsförmågor samt att eleverna lär sig hur de lånar böcker. 

Skolbiblioteket utgör även en viktig resurs då lärarna menar att de använder det för 

att låna skönlitterära böcker för högläsning samt egen läsning och faktaböcker vid 

arbete inom olika arbetsområden.  

     Samarbetet mellan lärarna och skolbiblioteksansvarig eller bibliotekarie fungerar 

enligt en av lärarna bra. Denna lärare menar att samarbetet sker då hen ber den 

ansvarige att plocka ihop litteratur som passar för det arbetsområde som läraren 

avser att arbeta med. Samma lärare menar även att hen får tips på passande 

litteratur. Fyra lärare anser att de inte har samarbetat med den biblioteksansvarige 

på skolan fast de skulle kunna medan sju lärare anser att de inte har något samarbete 

alls. De lärare som inte har ett samarbete med skolbiblioteksansvarig menar att de 

skulle önska det och att de skulle ske genom tips på böcker samt att det skulle finnas 

bokprat och bokpresentationer för eleverna. Dessa lärare menar även att de skulle 

önska att den ansvarige kan hjälpa eleverna att hitta litteratur på rätt nivå samt 

intressanta läsläxor samt att den ansvarige kan hålla i högläsning.  

     Den andra delen av enkäten innehåller frågor som riktar sig till lärarna och deras 

användning av skolbiblioteket utan eleverna för att planera sin svenskundervisning. 
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10 av 12 lärare menar att de besöker biblioteket för att låna högläsningsböcker till sin 

svenskundervisning. Åtta av lärarna lånar även skönlitteratur till eleverna i 

skolbiblioteket. Nio lärare anger att de lånar skönlitteratur till klassrummet och nio 

lärare svarar att de lånar faktaböcker. Även att låna skönlitteratur till läsläxor är 

något som fem lärare använder biblioteket till. Tre lärare lånar böcker på andra språk 

än svenska. Endast en lärare använder det för att låna ljudböcker och en lärare för att 

ge inspiration på litteratur. Fem lärare besöker biblioteket för att få inspiration till val 

av litteratur. Att samverka med skolbiblioteket är det tre av lärarna som anger som 

anledning till varför de besöker biblioteket i sina förberedelser i 

svenskundervisningen.  

     Enkätundersökningens tredje del innehåller frågor som berör hur lärarna 

använder skolbiblioteket tillsammans med eleverna i svenskundervisningen. En 

lärare besöker biblioteket 1−2 gånger i veckan, två lärare svarar 1−2 gånger varannan 

vecka, två lärare svarar fler än 1 gång varannan vecka. En annan lärare svarar 1 gång i 

månaden och fyra lärare besöker det mer sällan. En lärare svarar även att det är lite 

olika och att eleverna får gå till biblioteket själva för att låna böcker som de kan läsa 

tyst i klassrummet. 11 av 12 lärare anger att skolbiblioteket har speciella öppettider 

och är öppet under skoltid. En av 12 lärare svarar att hen inte vet hur tillgången till 

skolbiblioteket fungerar. Fyra av lärarna uppger att eleverna självständigt får besöka 

biblioteket under öppettiderna medan resterande lärare anger att eleverna besöker 

skolbiblioteket tillsammans med lärare eller annan vuxen.  

     11 av de 12 lärarna som deltar i enkätundersökningen besöker biblioteket 

tillsammans med eleverna i svenskundervisningen för att låna böcker för elevernas 

egen läsning. Att låna faktaböcker från skolbiblioteket är det nio lärare som anger att 

de gör. Fem lärare använder det med eleverna för att låna böcker till läsning i par 

eller grupp, fem lärare använder även skolbiblioteket för att eleverna ska få 

inspiration till läsning. Att låna böcker på andra språk är det två lärare som gör 

tillsammans med eleverna. Det är även två lärare som menar att eleverna i biblioteket 

får kunskap om barnboksförfattare. Endast en lärare använder skolbiblioteket med 

eleverna för informationssökning, en lärare för att eleverna har boksamtal för 

varandra och en annan för att de får inspiration till skrivuppgifter. En lärare menar 

att eleverna i skolbiblioteket får ta del av bokpresentationer. En annan lärare besöker 

det inte alls med sin årskurs 1, hen anger inte varför.  
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4.2.4 Resultatanalys skola 2 

När det gäller skolbibliotekets öppettider bekräftar både lärare och rektor att det är 

låst den tid det inte är bemannat, men att eleverna och lärarna har tillgång till de då 

all personal har en nyckel. Vår tolkning av detta är att eleverna har god tillgång till 

biblioteket eftersom de har möjlighet att besöka det oavsett om bibliotekarien är på 

plats.  

     Det finns ett samarbete mellan bibliotekarien och lärarna, där lärarna kan få hjälp 

med att exempelvis hitta litteratur till eleverna eller till lärarna. Vissa lärare önskar 

dock att samarbetet kunde bli bättre genom att eleverna får mer bokpresentationer, 

boktips och bokprat. Skulle detta samarbete med bland annat boktips ske från 

skolbibliotekarien anser vi att läsintresset eventuellt skulle öka hos eleverna, då de 

kan bli inspirerade till läsning, 

     När det gäller innehållet i skolbiblioteket säger rektorn att hen uppfattar deras 

bibliotek som ”Ett skönlitterärt bibliotek där innehållet mestadels består av 

skönlitteratur”, vilken vi genom vår observation kan hålla med om. Rektorn menar 

att faktaböcker förekommer i större utsträckning ute i verksamheten, vilket vi inte 

kan kommentera då vi inte observerade några klassrum. Det finns även faktaböcker i 

skolbiblioteket men enligt rektorn erhålls det flera ute i klassrummen. Lärarna 

bekräftar att de använder det till att just låna skönlitteratur till olika ändamål samt 

faktaböcker, ljudböcker och läsning på annat modersmål. I observation hittar vi dock 

inte några ljudböcker eller böcker på annat modersmål. Utifrån läroplanen, Lgr11 

hoppas vi att eleverna får ta del av olika slags litteratur, då eleverna ska ges den 

möjligheten. Utifrån enkäten svarade lärarna att de använder sig av stadsbiblioteket, 

vilket de eventuellt gör för att låna den litteratur som de inte finner i deras 

skolbibliotek. 

     När det gäller IKT i skolbiblioteket nämner rektorn att de valt att inte ha någon 

IKT i biblioteket utan att det istället är placerade i klassrummen och på annan plats i 

skolan, vilken vi i vår observation kan se att det inte finns något av. Lärarna bekräftar 

att de inte använder sig av skolbiblioteket för någon typ av IKT användning. Detta 

tolkar vi som att eleverna får ta del av IKT men att det sker på annan plats än i 

biblioteket.  
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4.3 Skola 3 

I denna del får ni ta del av skola 3 resultat som vi samlat in genom observation, 

intervju och enkätundersökning.  

4.3.1 Observation av skolbiblioteket 

I skolbiblioteket finner vi en arbetsplats för eleverna med ett högre bord och tre stolar 

samt en läshörna med två fåtöljer och ett bord. Det förekommer inga läslampor eller 

annan punktbelysning. Det är lamporna i taket och det generösa fönsterna som står 

för ljuset. Väggarna är sparsamt dekorerade med bilder. Det bilder som existerar är 

bilder som tipsar om hur eleverna väljer böcker på rätt nivå samt olika ansvarsveckor 

som olika klasser tar hand om biblioteket. Då skolbiblioteket ligger precis i entrén 

finns inga mattor, detta skulle inte vara hygieniskt då människor som kommer in 

genom entrén bär ytterskor. På bokhyllorna som tillhör de skönlitterära samlingarna 

skyltas böcker i olika svårighetsgrad för eleverna. I ett hörn finns ett bord med svart 

duk och med halloweendekoration. Böckerna som står skyltade på bordet är i temat 

skräck och spöken som passar med årstiden och allhelgona som nyss passerat. 

     Skolbiblioteket på skola 3 är nyrenoverat och ligger i två korsade korridorer direkt 

när man kommer in i entrén och har ett generöst ljusinsläpp med tolv fönster som 

bildar en glasvägg ut mot skolgården. Bibliotekets läge gör det svårt att få det helt tyst 

och lugnt. Detta eftersom det i dessa korridorer passerar många lärare, elever och 

annan personal samt avsaknad av dörrar att stänga.  

     Skolbiblioteket är uppdelat i två delar: En fakta- och en skönlitterär del. De 

skönlitterära böckerna är placerade i en bokhylla som står i den ena korridoren och 

facklitteraturen står i en bokhylla placerad i den andra korridoren. Kategoriseringen 

av litteraturen ser olika ut i bibliotekets olika delar. I den skönlitterära delen är 

böckerna uppdelade i färgordning som markeras på bokryggarna. Betydelsen av de 

olika färgerna förklaras på en skylt. Böcker markerade med grön tejp är 

kapitelböcker. De böcker som är markerade med gul tejp är ”Astrid Lindgren”- böcker 

samt ”Sune- och Bert-böcker”. Det blå böckerna är hästböcker, det vita böckerna är 

lättlästa böcker, det bruna böckerna är ”Kitty- och tvillingarna böcker” och andra 

serier. På bokhyllan står även en pärm med boktips för eleverna att inspireras av. 

Samlingen med faktaböcker är annorlunda kategoriserad. Här sitter det klisterlappar 

på varje hyllplan som avslöjar vad som hör hemma på hyllan. Här finns det 
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kategorier som människokroppen, fåglar, religion, Sverige, ordlistor och många 

andra kategorier. Skolbiblioteket innehåller skönlitterära böcker mestadels på 

svenska och fåtal böcker på andra språk. Det förekommer även en hylla med 

skönlitterära böcker på engelska. Biblioteket innehåller även faktaböcker, ljudböcker, 

dikt- och poesisamlingar samt uppslagsverk. Det som saknas är sångböcker, tillgång 

till datorer och Ipads, klassuppsättningar av böcker samt tidskrifter. 

Instruktionsböcker av olika slag finns det inte så gott om.  

     Skolbibliotekets läge gör att vi antar att det alltid är öppet då det inte existerar 

några dörrar som kan göra att biblioteket går att hålla stängt. Detta gör att eleverna 

verkar ha tillgång till skolbiblioteket när som helst under skoldagen.  

 

4.3.2 Intervju med rektorn 

Rektorn beskriver att skolan, som ligger på landsbygden cirka en mil från centrum, 

består av 253 elever fördelade på elva klasser från förskoleklass upp till årskurs 6.   

Den ligger i ett område som kontinuerligt växer och blir större med fler och fler 

nybyggda hus. 

     Rektorn bekräftar vårt antagande att skolbiblioteket alltid står öppet för eleverna 

och att lärarna oftast följer med sina elever till dit för att låna och återlämna böcker. 

Rektorn förklarar att de försöker förnya och byta ut böckerna i skolbiblioteket för att 

det ska innehålla fräscha böcker som inspirerar till läsning, att ett bibliotek aldrig kan 

bli färdigt utan är i ständig förändring. Att skolbiblioteket är litet är även något som 

hen kommenterar. Rektorn säger: ”Att hålla den skönlitterära delen fräsch är i första 

prioritet, faktadelen tycker jag själv ser trött ut det är något som måste förnyas”.  

     Skolan har ingen skolbibliotekarie, rektorn meddelar oss att det inte finns någon 

skolbibliotekarie på grund av bibliotekets knappa storlek samt att resurser inte ges 

från kommunen att utveckla skolbiblioteket. Rektorn menar att det inte finns 

tillräckligt med arbete för att ha en skolbibliotekarie på skolan. Någon annan plats 

anses inte finnas på skolan för att ha biblioteket beläget på större yta. Ansvaret för 

skolbiblioteket vilar på specialpedagogen som fått ansvar för biblioteket. Även 

skolklasser hjälps åt olika veckor att hålla ordning i bokhyllorna. Bordet med den 

svarta duken och skräcktema som tidigare nämnts under observationen är ett projekt 

som elever från årskurs 6 håller i och är något som kommer bytas ut mot passande 

teman under året. 

     Rektorn tolkar skollagens bestämmelser om att det ska finnas tillgång till 
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skolbibliotek beläget på skolan. Om det inte finns på skolan ska det finnas ett annat 

bibliotek att tillgå väldigt nära skolan som enkelt kan användas. Hen säger att 

”skolbiblioteket helst av allt självklart ska finnas på skolan”. Skollagens bestämmelser 

om tillgång till skolbibliotek är tydlig tycker rektorn men hen menar att det inte går 

hand i hand med kommunens finansiering. Hen tror att kommunen också vill att det 

ska finnas ett välfungerande skolbibliotek men att de av någon anledning ändå inte 

ger resurser till det. Samt att om skollagen tydligare skulle precisera vad ett 

skolbibliotek innebär skulle det eventuellt leda till att staten och kommunen 

prioriterade att finansiera med mer pengar. Samtidigt menar hen att det är svårt att 

göra en sådan precision i skollagen eftersom förutsättningarna på skolorna ser olika 

ut. 

4.3.3 Enkät med lärarna 

Enkätsvaren visar att samtliga lärare på skola tre undervisar i ämnet svenska. På 

skola 3 är det 10 lärare av 10 tillfrågade som deltar i undersökningen, varav fyra 

lärare från förskoleklass, två lärare från årskurs 1, två lärare från årskurs 2 och två 

lärare från årskurs 3. Samtliga lärare är eniga om att de har ett skolbibliotek.  

     Enkätundersökningens andra del innehåller frågor som förklarar hur lärarna 

använder sig av skolbiblioteket utan eleverna för att förbereda sin 

svenskundervisning. Lärarna anger att de utöver att låna litteratur från skolans 

bibliotek även har andra sätt som de tillägnar sig litteratur via. Sex av lärarna 

använder litteratur och medier från personalutrymmen, sex lärare besöker även 

stadsbiblioteket för inhämtning av litteratur i sin planering i svenskämnet. Fem 

lärare finner litteratur i sin planering via utspridda bokhyllor på skolan. Tre lärare 

anger att de använder bokbussens utbud av litteratur. Endast en lärare använder bara 

skolbiblioteket för inhämtning av litteratur till sin planering i svenskundervisningen. 

     Nio av de 10 lärarna som deltar i undersökningen använder skolbiblioteket för att 

förbereda undervisningen i svenskämnet. På frågan om hur ofta lärarna besöker det 

för att förbereda sin svenskundervisning är det en stor spridning. Två av lärarna 

besöker biblioteket 1−2 gånger i veckan, fem av lärarna besöker det 1−2 gånger 

varannan vecka, en lärare besöker det 1 gång i månaden och två andra lärare mer 

sällan.  

     Nio av de 10 lärarna som deltar anser att skolbiblioteket är en viktig resurs för 

undervisningen i svenskämnet. Många lärare anger att biblioteket är en viktig resurs 
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och en plats där eleverna får låna skönlitterära böcker för tystläsning och faktaböcker 

för att undersöka olika ämnesområden. Eleverna kan även få inspiration till sin 

läsning via skolbiblioteket och hitta böcker som är på rätt nivå. Dessutom använder 

lärarna biblioteket för att låna högläsningsböcker. Den lärare som inte anser 

skolbiblioteket som en viktig resurs anger att det är litet med ett begränsat innehåll. 

     På frågan om det finns ett samarbete mellan lärarna och skolbiblioteksansvarig 

eller skolbibliotekarie svarar två lärare att de inte har något samarbete. Fyra lärare 

uppger att de inte har någon skolbibliotekarie och en annan lärare anger att de inte 

har någon skolbibliotekarie men att skolans specialpedagog ansvarar för 

skolbiblioteket. Två lärare anger att de inte har något samarbete med den 

skolbiblioteksansvarige medan tre lärare anger att de har ett samarbete. Samarbetet 

sker vid beställning av ny litteratur där lärare, elever och skolbiblioteksansvarig 

samtalar om vilka böcker som ska beställas in och där elever och lärare har möjlighet 

att önska. Många lärare tycker det skulle vara bra om det fanns tillgång till ett 

skolbibliotek som låg i ett separat rum och med en skolbibliotekarie. Lärarna menar 

att de då kan få tips och inspiration till ny och uppdaterad litteratur att använda i sin 

svenskundervisning och att de även skulle kunna få tips av en skolbibliotekarie hur de 

skulle kunna arbeta med skönlitteratur och inspirera eleverna till läsning.  

     Nio av 10 lärare besöker skolbiblioteket för att låna högläsningsböcker till sin 

svenskundervisning, samtliga lärare för att låna faktaböcker. Sju lärare besöker 

biblioteket för att låna skönlitteratur till klassrummet medan sex lärare besöker det 

för att låna skönlitteratur till eleverna. Fem lärare besöker det för att kunna ge 

inspiration på litteratur. Att besöka skolbiblioteket för att få inspiration till litteratur 

samt ställa iordning böcker är det fyra lärare som anger är syftet med deras besök i 

biblioteket för att förbereda sin svenskundervisning.         

     Enkätundersökningens tredje del består av frågor som besvarar hur lärarna 

använder skolbiblioteket i svenskundervisningen tillsammans med eleverna. På 

frågan hur ofta lärarna besöker det tillsammans med eleverna anger två av lärarna att 

de går till biblioteket med eleverna 1−2 gånger i vecka, en lärare 1 gång varannan 

vecka, två lärare 1 gång i månaden och fyra lärare går dit mer sällan. En lärare i 

årskurs 1 svarar att de ännu inte varit där, men att hen som lärare hämtat böcker från 

skolbiblioteket till klassrummet. Samtliga lärare är eniga om att skolans bibliotek 

alltid är öppet. Huruvida eleverna besöker skolbiblioteket självständigt eller 

tillsammans med lärare eller annan vuxen varierar. De flesta eleverna besöker 
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skolbiblioteket tillsammans med en vuxen, medan att besöka det självständigt är mer 

ovanligt.  

     Avslutningsvis svarar lärarna på frågan om varför de besöker skolbiblioteket 

tillsammans med eleverna i svenskundervisningen. Sju lärare besöker det med 

eleverna för att låna böcker till deras tystläsning, sju lärare besöker det även för att 

låna faktaböcker. Sex lärare använder skolbiblioteket som en inspirationskälla till 

skrivuppgifter som eleverna har i svenskundervisningen. Endast en lärare använder 

det för att de får kunskap om barnboksförfattare. En annan lärare svarar att hen 

använder biblioteket som en arbetsplats för eleverna. Två lärare anger att besöket i 

skolbiblioteket tillsammans med eleverna syftar till att de lånar böcker för läsning i 

par eller grupp. Två andra lärare besöker det för att eleverna ska få ta del av 

bokpresentationer. Två lärare svarar att eleverna använder skolbiblioteket som en 

mysig plats att läsa på. Nio av de 10 lärarna menar att eleverna även tillägnar sig 

litteratur via bokhyllor i klassrummet, fyra lärare att de använder boklådor. Två 

lärare uppger oss att eleverna tillägnar sig litteratur genom att besöka utspridda 

bokhyllor på skolan.  Bokbussen nämns även som ett alternativ för eleverna att få 

tillgång till litteratur.  

4.3.4 Resultatanalys skola 3 

Skolbiblioteket på skola tre är litet med begränsat utbud. Detta faktum är något som 

både rektor och lärare är överens om. Det skiljer sig dock mellan lärarna om de anser 

skolbiblioteket som en viktig resurs eller inte i deras svenskundervisning. Vår 

tolkning är dock att de flesta lärare ser det som en viktig resurs i sin undervisning. 

Den lärare som inte delade den åsikten menade att skolbiblioteket inte hade 

tillräckligt stort utbud. Samtliga lärare och rektorn delar denna mening, medan en 

lärare anser att denna begränsning av utbud gör att det inte verkar som en viktig 

resurs i hens svenskundervisning. I likhet med rektorn blir vår tolkning att 

skolbibliotekets utbud och storlek beror på tillgång till lokal samt låg budget.  

     Det finns en glidning mellan rektorns och lärarnas svar angående lärares 

involvering i skolbiblioteket. Rektorn berättar att lärarna med sina skolklasser turas 

om att hålla ordning i biblioteket. Ändå är det flera lärare som inte uppger via 

enkäten att de iordningställer böcker vid sina besök. Vid vår observation kunde vi 

finna en skylt som beskrev vilka veckor de olika klasserna hade ansvar för biblioteket, 
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vilket innebar iordningställandet av böcker. Vi tolkar därför lärarnas svar som att de 

inte är lärarna som ställer iordning böckerna utan eleverna.  

     En annan fråga som det råder delade meningar om är om eleverna besöker 

skolbiblioteket tillsammans med sin lärare eller på egen hand. Rektorn svarar via 

intervjun att lärarna går tillsammans med sina elever till skolbiblioteket. Det verkar 

dock skilja sig mellan olika klasser. Detta tolkar vi som att huruvida besöken i 

skolbiblioteket sker tillsammans eller enskilt beror på elevernas ålder.      

     Skolans rektor menar att det sker ett samarbete mellan skolbibliotekets ansvarige 

och lärarna då lärarna tillsammans med biblioteksansvarige gör nybeställningar av 

litteratur. Trots detta är det flera lärare som via enkäten anser att de inte har något 

samarbete med skolbiblioteksansvarig. Detta anser vi kan bero på att begreppet 

samarbete är tolkningsbart vilket kan göra att frågan tolkas olika av olika 

respondenter. Några lärare svarar att de besöker skolbiblioteket för att låna böcker 

till parläsning eller läsning i grupp. Trots detta kan vi inte finna några böcker i flera 

exemplar i biblioteket vid vår observation. Vi tolkar detta som att dessa böcker finns 

placerade i något annat utrymme på skolan eller är utlånade.  

4.4 Skola 4 

I denna del kommer ni få ta del av resultatet från skola 4 som samlades in via 

observation, intervju och enkätundersökning.  

4.4.1 Observation av skolbiblioteket 

I skolbiblioteket är böckerna placerade i hyllor på väggarna samt två bokhyllor på 

golvet. Bokhyllorna och vägghyllorna bildar ett u och i mitten står ett bord och fyra 

stolar. Lokalen har inga golvmattor eller läslampor och det finns inte plats för någon 

myshörna eller soffa. Det är inte så mycket väggyta kvar att sätta upp tavlor och 

bilder på, men på den lediga väggen sitter en plansch där det står ”bibliotek”. I 

anslutning till denna hänger två plastfickor med olika typer av papper för att göra 

bokrecensioner. Någon skyltning av böcker, eller öppettider existerar inte i 

skolbiblioteket.  

     Skolbiblioteket ligger i en separat byggnad. Rummet där biblioteket ligger placerat 

är inte renoverat. Väggarna är vita och golvet består av en brun plastmatta. Det är en 

bokhylla som avgränsar skolbiblioteket och specialpedagogens arbetsplats.  

     Det förekommer en tydlig uppdelning av skönlitteratur och facklitteratur. Två av 
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tre hyllor består av skönlitteratur och en hylla av facklitteratur. Skolbiblioteket 

innehåller inga skönlitterära böcker på olika nivåer, facklitteratur eller uppslagsverk. 

Ett fåtal ljudböcker, diktsamlingar, sångböcker och böcker på andra språk 

förekommer. Några datorer eller Ipads, tidskrifter eller instruktionsböcker finns inte 

att tillgå. Många böcker existerar i två till fyra exemplar men inga klassuppsättningar 

av böcker.  

     De skönlitterära böckerna är kategoriserade under kategorier som lågstadiet, 

mellanstadiet, bilderböcker, lätta att läsa, dikter/poesi, högläsning, sagor och 

klassiker. Facklitteraturen är inte kategoriserad.  

     Vi kan inte finna någon information om skolbibliotekets öppettider vid vårt besök.  

4.4.2 Intervju med rektorn 

I vår intervju med rektorn på skola fyra får vi reda på att skola 4 består av 170 elever 

fördelade på förskoleklass till årskurs 6. Skolan är placerad i ett område som består 

av hyreshus och några radhus. Rektorn betonar i intervjun att skolan ligger i ett 

område som har en låg socioekonomisk status och med mångkulturella invånare. 

Skolans verksamhet är uppdelad på fyra fristående byggnader. Eleverna måste gå 

utomhus för att komma till skolbiblioteket som är under uppbyggnad vilket var något 

vi inte var medvetna om innan vi genomförde studien.  

     Rektorn berättar att skolan kommer ha det systemet som de haft tidigare att 

lärarna går till biblioteket och lånar en låda med böcker till klassrummet. Det finns 

ingen plan på att eleverna själva ska gå till biblioteket och låna. Eftersom biblioteket 

ännu inte är färdigt är öppettiderna inte bestämda. I nuläget är skolbiblioteket öppet 

en dag i veckan när inlånad personalen från Centrum för didaktik och 

ämnesutveckling är på plats, annars är det lärarna själva som öppnar biblioteket när 

de lånar böcker till sina elever.  

     När rektorn tillsattes för två och ett halvt år sedan saknade skolan ett 

skolbibliotek. Alla skolans böcker var då utspridda i skolans olika klassrum. Skolan 

har nu tagit del av en satsning som kommunen gjort och fått pengar för att bygga upp 

ett skolbibliotek. Till sin hjälp har Centrum för didaktik och ämnesutveckling en 

personal placerad på skolan en dag i veckan. Den inlånade personalen har i uppgift 

att inventera biblioteket för att rensa, kategorisera och beställa in nya böcker till 

biblioteket. Även pedagoger från skolan har varit delaktiga och hjälpt till att 

iordningsställa skolbiblioteket. Alla böcker ska nu registreras och skannas in i ett 
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system, så att lärarna kan skanna in de böcker de lånar till sina klassrum. 

Skolbiblioteket kommer ha ett liknande system som stadsbiblioteket har. Rektorn 

informerar oss om att skolan inte har eller kommer att få någon skolbibliotekarie på 

grund av skolbibliotekets storlek. Tanken är att en lärare från lågstadiet, 

mellanstadiet och fritids ska få tid i sin tjänst att ansvara för skolbiblioteket. Exakt 

vad det ansvaret innebär är ännu inte bestämt. Hen menar att om ansvaret för 

skolbiblioteket fördelas på fler personer blir det inte lika hög arbetsbelastning och 

skolbiblioteksverksamheten blir inte lika sårbar om någon ansvarig blir sjuk eller 

slutar.  

     Rektorn tolkar skollagens bestämmelse om skolbibliotek som att varje skola ska ha 

ett eget skolbibliotek beläget i skolans lokaler. Hen menar att om det finns ett 

kommunbibliotek i direkt anslutning till skolan kan även det fungera, men hen 

poängterar att det är att föredra om skolbiblioteket ligger på skolan. Detta eftersom 

skolan ska ha tillgång till skolbibliotek samt att det ska vara enkelt och smidigt att ta 

sig dit och utnyttja biblioteket. Rektorn menar även att ett skolbibliotek inte måste 

vara ett stort och fint rum med soffor och mycket plats utan det viktigaste är att 

böckerna håller god kvalité och står för den bredd som eleverna behöver. Det ska 

finnas böcker som passar alla elevers intressen och svårighetsgrad. Deras utmaning 

är även att det måste finnas utmanande böcker som ändå är på enkel svenska för 

eleverna med annat modersmål och för helt nyanlända elever. Hen tycker det är 

viktigt att plocka bort gamla och trasiga böcker för att locka eleverna till läsning.  

     Rektorn säger: ”Jag tror att de flesta rektorer och pedagoger förstår vikten av att 

ha ett bra skolbibliotek, men att det ofta kan vara låg budget som ställer till det”. 

Skollagens bestämmelse om att det ska finnas ett skolbibliotek menar hen är viktig 

för att kunna motivera att mer pengar behövs för att kunna skapa ett skolbibliotek av 

god kvalité. Avslutningsvis menar hen att skollagens bestämmelser om tillgång till ett 

skolbibliotek inte behöver förtydligas. Hen menar att det är viktigt att det blev en lag 

att skolor måste ha tillgång till ett bibliotek. Denna lag utgör en viktig grund vid 

ansökan om bidrag till att utveckla skolans bibliotek. Hen anser att skolbiblioteket är 

extra viktigt på en skola där många elever kanske inte får tillgång till litteratur i 

hemmet, där besök på bibliotek inte är en självklarhet. Denna skola fungerar i detta 

fall som en kompensatorisk plats vilket gör att biblioteket är så viktigt just här menar 

rektorn.  
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4.4.3 Enkät med lärarna 

På denna skola deltar samtliga fyra tillfrågade lärare i enkätundersökningen, en 

lärare från respektive årskurs i F−3. Även på denna skola undervisar samtliga lärare i 

ämnet svenska. Samtliga lärare är överens om att de har ett skolbibliotek.  

      Tre av lärarna anger att de använder stadsbiblioteket för att tillägna sig litteratur 

som hjälper dem i sin planering i svenskämnet. Två lärare svarar att de hittar böcker i 

personalutrymmen och två lärare att litteratur finns i utspridda bokhyllor på skolan. 

Endast en lärare anger att hen använder sig av litteratur från webben för planering av 

sin undervisning i svenska. Tre av fyra lärare anger att de besöker skolbiblioteket 

utan eleverna för att förbereda sin svenskundervisning. Hälften av lärarna besöker 

skolbiblioteket 1−2 gånger i månaden medan en lärare besöker det 1−2 gånger 

varannan vecka. Den fjärde läraren menar att hen besöker biblioteket 1 gång i 

månaden.  

     Tre av de fyra lärarna anser att skolbiblioteket är en viktig resurs i deras 

undervisning i svenskämnet för att finna lämplig litteratur till sin undervisning och 

att det är viktigt för barnens språkutveckling. De menar dock att lärarnas lånande av 

litteratur främst är skönlitterär eftersom skolbiblioteket har ett litet utbud av 

facklitteratur. De besöker biblioteket för att låna böcker till högläsning, läxor och 

bänkböcker. Lärarna anser att närheten till ett bibliotek är viktig för att eleverna ska 

få tillgång till olika typer av böcker vilket leder till att eleverna kan läsa mer varierat. 

Samtliga lärare svarar att det är ett samarbete med skolans biblioteksansvarig och att 

det fungerar bra. Samarbetet sker genom att de samtalar om vilka böcker som ska 

köpas in och vilka som finns samt hur dessa böcker kan användas i undervisningen. 

Lärarna får även hjälp med att hitta lämplig litteratur till olika barn. Lärarna uppger 

även att skolbiblioteket är under uppbyggnad.  

     På frågan om varför lärarna använder skolbiblioteket för att förbereda sin 

svenskundervisning svarar samtliga lärare att de lånar skönlitteratur till eleverna. 

Hälften av lärarna använder själva biblioteket för att låna skönlitteratur till 

klassrummet, elevernas läsläxor samt att de besöker skolbiblioteket för att låna 

litteratur på andra språk och för att få inspiration. Tre av de fyra lärarna menar att 

det används för att låna högläsningsböcker och faktaböcker. Endast en lärare svarar 

att hen besöker skolbiblioteket för att samverka med skolbiblioteksansvarig.  

     Enkätundersökningens sista del består av frågor som besvarar hur läraren 

använder biblioteket tillsammans med eleverna i svenskundervisningen. Här anger 
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lärarna att tre av fyra lärare aldrig besöker skolbiblioteket tillsammans med eleverna 

och att en lärare besöker det mer sällan än 1 gång i månaden. Skolbiblioteket är öppet 

under skoltid och tre av lärarna berättar att eleverna besöker det tillsammans med en 

lärare eller en vuxen. Samtliga tre lärare svarar att de endast besöker skolbiblioteket 

utan eleverna. Av de lärare som anger att de besöker biblioteket tillsammans med 

eleverna är det två som har syftet att låna böcker till läsläxor. De andra lärarna säger 

att de ännu inte besökt skolbiblioteket eftersom det inte är helt iordningställt och en 

annan att eleverna inte får låna böcker själva. Lärarna svarar att eleverna har andra 

alternativ än skolbiblioteket för att tillägna sig litteratur. En lärare menar att eleverna 

kan ta del av litteratur genom boklådor, en annan genom bokhyllor i klassrummet. 

En lärare menar även att eleverna tar del av litteratur genom utspridda bokhyllor på 

skolan. Tre av de fyra lärarna berättar att de besöker stadsbiblioteket för att eleverna 

ska tillägna sig litteratur.  

4.4.4 Resultatanalys skola 4 

Eftersom biblioteket i skola 4 är under uppbyggnad är inte öppettiderna bestämda 

ännu. Rektorn och hälften av lärarna anser dock att det främst är lärarna som ska 

besöka skolbiblioteket utan eleverna för att låna en låda med böcker till klassrummet. 

De anser således att eleverna inte på egen hand ska få besöka biblioteket. Det finns 

dock lärare som anser att skolbiblioteket ska besökas tillsammans med eleverna. Vi 

tolkar detta som att det råder en oenighet i denna fråga.  

     I vår observation finner vi det anmärkningsvärt att det inte innehåller mer än fem 

böcker på annat modersmål då majoriteten av skolans elever pratar andra språk än 

svenska. Eftersom skolbiblioteket ännu inte är färdigställt tolkar vi det som att all 

litteratur ännu inte förekommer där. Vi hoppas därför att litteratur av detta slag ska 

tillkomma.  

     Lärare och rektor anser att det är skolbibliotekets innehåll snarare än storlek som 

är det viktiga. Vi anser dock att detta biblioteks storlek begränsar elevernas 

användning av skolbiblioteket då det inte finns så stor plats för eleverna att sitta och 

läsa eller arbeta. Eleverna missar även tillfälle att lära sig hur man lånar och söker 

efter böcker då de inte själva får besöka det utan lärarna gör det i deras ställe.  

     Skolbibliotekets inlånade bibliotekarie är endast tillfälligt inlånad. Detta leder till 

att lärarnas åsikt om att de har ett gott samarbete med skolbibliotekarien ger mindre 

tyngd. Vi vet inte hur ansvaret för skolbiblioteket kommer se ut när det är färdigställt. 
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Det som intresserar oss är dock att trots att samtliga lärare anser sig ha ett gott 

samarbete med skolbibliotekarien är det endast en lärare som anger att hen besöker 

skolbiblioteket för att samverka med skolbibliotekarien. Vad detta kan bero på är 

svårt att svara på.  

5 Sammanfattande analys och diskussion 

I detta kapitel jämför vi resultaten av vår studie kopplade till våra forskningsfrågor 

samt bakgrund och tidigare forskning.  

5.1 Skolbibliotekens utbud och miljö  

IFLA (2015) har utformat riktlinjer över hur skolbibliotek ska vara placerade på 

skolor. Enligt riktlinjerna ska skolbiblioteket vara beläget centralt på skolan i 

närheten av det lokaler där eleverna befinner sig för att eleverna på ett enkelt sätt ska 

kunna besöka det. Skolbiblioteket på skola 4 är placerad i ett separat hus där eleverna 

behöver ha nyckel för att komma in i huset och sedan in i rummet där skolbiblioteket 

är beläget. Detta gör att vi anser att biblioteket på skola 4 inte är centralt beläget och 

lättillgängligt för eleverna. Skolbiblioteken på det övriga skolorna anser vi i samspel 

med IFLAS (2015) definition är centralt belägna.  

     Schmidt m.fl. (2015) menar att det kan finnas olika faktorer som påverkar 

elevernas lust till läsning. En faktor är att skolbiblioteket ska vara en inbjudande plats 

för eleverna att läsa på (Ögland, 2002; Gärdén, 2017) för att skapa motivation och 

lust till att läsa. Skolbiblioteket kan ge eleverna möjlighet att mötas i ett socialt 

sammanhang. Genom våra olika insamlingsmetoder tolkar vi det som att 

skolbiblioteken på de olika skolorna främst är en plats dit eleverna går för att låna 

med sig olika typer av medier. Vi anser att samtliga bibliotek saknar den inbjudande 

känsla som Chambers (2011) beskriver kännetecknar en bra läsmiljö. Skolbiblioteket 

på skola 1 erbjuder soffor att sitta och läsa i. I biblioteket på skola 2 kan vi finna att 

det är stolar utplacerade i hörnen samt ett mindre skrivbord och bokhyllor. Detta ger 

eleverna möjlighet till att sitta i skolbiblioteket och läsa. Biblioteket på skola 3 är 

beläget i två korsande korridorer i skolans entré. Detta faktum gör det svårt att få en 

ombonad känsla. Skolbibliotekets placering gjorde lokalen svårmöblerad. Eftersom 

det ligger i en korridor där det sker mycket genomfart är det svårt att skapa en lugn 

läsmiljö. Skolbiblioteket på skola 4 är placerad i ett rum där det endast får plats 
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bokhyllor och ett bord med några stolar i bibliotekets mitt. Detta gör det svårt att 

möblera och för flera elever att ha en social interaktion med varandra, då endast ett 

par elever åt gången får plats. Det finns inte heller plats för mer möblering. IFLAs 

(2015) riktlinjer säger även att skolbibliotekets belysning är viktig för att skapa en 

inbjudande och trygg miljö. Takbelysning är den belysning som påträffas i 

skolbiblioteken. Vi saknar annan belysning som läslampor eller fönsterlampor. 

     IFLA (2015) tar upp skolbibliotekets storlek samt att det bör vara tillräckligt stort 

för att rymma olika typer av litteratur. De menar att det ska finnas tillgång till 

skönlitteratur, facklitteratur, böcker med hårda och mjuka pärmar, tidningar och 

tidskrifter. I vårt observationsschema där vi utgår ifrån läroplanen 2011 kan vi finna 

att samtliga bibliotek har tillgång till skönlitteratur och facklitteratur. Dessa 

skolbibliotek innehåller mestadels dessa typer av litteratur. Resterande utbud, som vi 

tittar efter har en varierad tillgång. Detta faktum gör det svårt för eleverna att uppnå 

målen i svenska från LGR 11 (Skolverket, 2011) där det står att eleverna ska ta del av 

betydligt fler typer av litteratur. De medier som saknas på samtliga skolbibliotek är 

datorer och Ipads samt klassuppsättningar av böcker. Rektorerna på samtliga skolor 

bekräftar dock att datorer och Ipads finns tillgängliga på skolan men att de inte är 

belägna i skolbiblioteken. Ögland (2002) menar att teknik och personal med fördel 

ska finnas tillgängliga på skolbiblioteken. Detta för att eleverna ska ha tillgång till att 

söka information via nätet, vilket är något som IFLA (2015) lyfter för att eleverna ska 

ha tillgång till goda informationskällor. 

5.2 Rektorernas tolkning av skollagen  

Samtliga skolor bekräftar att de har en lokal som de anser vara ett skolbibliotek. 

Skollagen (2010:800) ändrade år 2010 sin bestämmelse om skolbibliotek. Det blev då 

lag att samtliga skolformer ska ge eleverna tillgång till ett bibliotek. Samtliga rektorer 

på skolorna anser att det är viktigt att det finns ett skolbibliotek beläget på skolan 

som eleverna har tillgång till. Vi anser att eleverna på samtliga skolor har tillgång till 

ett. Hampson Lundh m.fl. (2013) menar att skollagens otydliga begreppsval om 

tillgång till skolbibliotek skapar stora variationer. Detta eftersom begreppet tillgång 

är tolkningsbart. På en av de fyra skolorna är biblioteket alltid öppet, medan på de tre 

andra skolorna är skolbiblioteken låsta och kräver nyckel för att ta sig in. Samtliga 

rektorer är eniga om att tillgång innebär att skolbiblioteket med fördel ska vara 

beläget i skolans egna lokaler. Om detta inte är möjligt menar de att det ska ligga i en 
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lokal i nära anslutning till skolan, för att barnen enkelt ska få tillgång till ett 

skolbibliotek.  

     Kungliga bibliotekets (2016) kartläggning visar att skolbiblioteken vanligtvis är 

bemannade mindre än tio timmar i veckan. Nilsson (2007) menar att cirka hälften av 

skolbiblioteken är bemannade med outbildad bibliotekspersonal samt att biblioteken 

oftast saknar detta helt. Dock finns inget krav på att biblioteket ska vara bemannade 

med en skolbibliotekarie (Skolverket, 2015). Underbemanningen är något som 

stämmer in på samtliga av våra skolors bibliotek. Ingen av våra skolor är bemannade 

tio timmar i veckan eftersom det saknas ekonomiska resurser. Rektorerna på skola 3 

och 4 anser att det inte finns ekonomiska möjligheter till att bemanna biblioteken 

med en skolbibliotekarie. De tycker att deras bibliotek är för små och att det litterära 

utbudet är för litet, för att en bibliotekarie ska behövas. Detta anser vi ligger i linje 

med vad Gärdén (2007) beskriver som den traditionella synen på en 

skolbibliotekarie, det vill säga att hen endast ska bemanna skolbiblioteket och finnas 

där, istället för att kunna röra sig runt i klasserna för exempelvis boksamtal. 

Skolbiblioteken på skola 1 och 2 är större men den ekonomiska bristen gör det inte 

heller här möjligt att bemanna skolbiblioteket med skolbibliotekarier på heltid. 

Nilsson (2007) menar även att skolbibliotekarien har en viktig roll som ledare av 

bokprat, som inspiratör samt i undervisning i informationsteknik. I likhet med 

rektorn på skola 1 anser vi att det är viktigt att skolbibliotekariens roll inte endast är 

att ställa iordning och förnya litteratur i skolbibliotekets lokal. Fridolfsson (2008) 

menar att en skolbibliotekarie kan ta ut grupper ur klassrummet och hålla bokprat 

samt inspirerar eleverna till läsning och presentera nyinkommen litteratur, vilket 

även Hampson Lundh m.fl. (2013) tar upp i hur skolbibliotekarien kan verka som en 

resurs för elevernas inlärning. Vi kan inte se att någon skolbibliotekarie eller annan 

personal verkar som resurs för lärarna i klassrummen. Rektorerna på dessa fyra 

skolor tycker inte att skollagen (2010:800) är otydlig skriven. De fyra rektorerna har 

dock olika förutsättningar för hur skolbiblioteken kan utformas precis som Ranemo 

(2016) menar kan leda till att skolbiblioteken skiljer sig år. 

5.3 Lärarnas användning av skolbiblioteket i 
svenskundervisningen 

Nasiell (2007) menar att det är viktigt att låta eleverna vara delaktiga i valet av 

litteratur. Det är därför viktigt att eleverna regelbundet får besöka skolbiblioteket för 
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att ges möjlighet att vara med och välja den litteratur som intresserar dem. På skola 3 

går de flesta lärarna själva utan eleverna till skolbiblioteket och lånar en låda med 

böcker som eleverna sedan får välja bland. På skola 4 där biblioteket alltid är öppet är 

det eleverna som enskilt eller tillsammans med lärare eller annan vuxen besöker 

skolbiblioteket och väljer böcker. Lärarna besöker även biblioteket på egen hand för 

att hämta inspiration och kunskap. Både på skola 1 och 2 besöker samtliga lärare 

skolbiblioteket både med och utan elever. Det är dock väldigt olika hur ofta besöken 

sker. Eleverna bör få ta del av besök i biblioteket för att eleverna ska vara delaktiga i 

valet av litteratur som Nasiell (2007) framhåller. I läroplanen Lgr 11 (Skolverket 

2011) kan vi finna att samtliga elever ska ha tillgång till skönlitteratur. Om eleverna 

inte får besöka skolbiblioteket blir elevernas tillgång till olika texter begränsad vilket 

vi anser kan leda till att elevernas intresse för litteratur kan försämras.  

     Lärare och elever på skola 1 besöker skolbiblioteket främst för att låna olika typer 

av skönlitteratur till olika ändamål, även faktaböcker lånas av lärare och elever. 

Lärarna besöker främst biblioteket för att få inspiration i sin planering till 

svenskundervisningen. Taube (2007) och Tovli (2014) menar att läraren har en viktig 

roll som inspiratör för eleverna, de kan efter besöket i skolbiblioteket inspirera 

eleverna till läsning då de vet vilket utbud som biblioteket erbjuder.  

     På skola 2 genererar skolbiblioteksbesök främst lån av skönlitteratur och 

faktaböcker av både lärare och elever som besöker skolbiblioteket för att få 

inspiration av olika slag. Det är positivt att elever och lärare besöker biblioteket för 

att få inspiration. Vi anser att detta kan leda till att elevernas lust till läsning ökar.  

     Lärarna på skola 3 besöker skolbiblioteket främst för att låna olika typer av 

skönlitteratur och faktaböcker för olika ändamål. Lärarnas besök görs också för att ge 

och få inspiration samt för att ställa iordning böcker. Tillsammans med eleverna 

genererar besöken i skolbiblioteket främst lånande av skönlitteratur, faktaböcker 

samt att få inspiration till läsning. Även här nämns besöken i skolbiblioteket för att få 

inspiration som en viktig del. Som vi tidigare nämnt anser vi att det är positivt då 

elevernas intresse för litteratur kan öka om lärarna inspirerar sina elever till läsning.  

     Avslutningsvis besöker lärarna på skola 4 biblioteket för att låna skönlitteratur till 

olika ändamål, faktaböcker samt att få inspiration. Tre av fyra lärare på skolan 

besöker inte skolbiblioteket alls tillsammans med sina elever. Den fjärde läraren 

besöker det tillsammans med eleverna för att låna böcker till läsläxor. Nasiell (2007) 

som trycker på elevers delaktighet i val av litteratur ger oss den uppfattningen att 
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systemet med att lärarna lånar böcker till eleverna inte ger eleverna möjlighet till 

delaktighet. Detta anser vi är synd då eleverna bör få tillgång till ett större utbud av 

litteratur än endast en låda med utvald litteratur.  

     Genom resultatet kan vi se att samtliga lärare använder sig av skolbiblioteket på 

något sätt. Antingen går de dit själva för att låna litteratur, tillsammans med eleverna 

eller både enskilt och tillsammans med eleverna vilket vi anser i likhet med Myrén 

(2015) och Hampson Lundh m.fl. (2013) är bra då skolbibliotekets verksamhet 

innebär att verka för elevernas läsfrämjande. Det kan i sin tur höja resultatet när det 

gäller elevernas inlärning (Myren, 2015). 

6 Avslutning 

I detta kapitel drar vi en slutsats av vår studie kopplat till våra forskningsfrågor och 

studiens syfte samt för en diskussion kring våra metoder. 

6.1 Slutsats 

I våra observationer kunde vi som tidigare nämnt se att två skolbibliotek till ytan var 

väldigt små. Detta gjorde att dessa bibliotek hade svårt att förvara den litteratur som 

behövs. Bland annat fanns inte tillräckligt brett utbud av olika typer av litteratur samt 

IT-utrustning. De andra två biblioteken hade större yta. Trots att ytan ökade saknade 

vi fortfarande olika typer av litteratur. Inget av biblioteken ansåg vi inbjuda till 

läsning då det saknades exempelvis läshörnor. Detta begränsade litterära utbud samt 

brister i lokalerna anser vi kan leda till att eleverna inte blir lika motiverade till att 

läsa. Om det istället hade funnits tillgång till nyare och mer uppdaterad litteratur 

samt olika texttyper som skönlitteratur, faktaböcker, diktsamlingar och så vidare tror 

vi att barnens lust till läsning skulle öka. Om vi eftersträvar att eleverna ska få 

inspiration till läsning och önskar att eleverna ska få en bättre läsförståelse måste vi 

se till att skolbiblioteken innehåller ett brett utbud av olika typer av litteratur för att 

fånga så många elever som möjligt.  

     Skolorna innehöll begränsat utbud av litteratur på andra modersmål. Detta leder 

till att de barn som har annat modersmål blir begränsade i sin läsning. Om dessa 

barn endast får tillgång till svensk litteratur anser vi att de eleverna inte kan ta del av 

texter på den nivå där de läsmässigt befinner sig. Detta eftersom elever med annat 

modersmål kan vara goda läsare på sitt modersmål även om de ännu inte behärskar 
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det svenska språket. Dessa skolor skulle därför behöva utöka sitt utbud av litteratur 

på andra modersmål. Stort utbud av olika nivåer på litteratur är viktigt för att alla 

elever ska intressera sig för läsning. Många barn saknar även tillgång till litteratur i 

hemmet. För dessa barn anser vi att skolbiblioteket blir en extra viktig plats för 

inspiration. Därför är det också viktigt att bibliotek prioriteras av rektorer och 

personal på skolan. Som vi tidigare nämnt så tenderar rektorers syn på skolbibliotek 

att vara traditionell. Detta innebär att många rektorer ser biblioteket som en plats där 

böcker förvaras. Vi anser att förvaringen av böcker är en liten del. Om fler 

skolbibliotek skulle bemannas med utbildad bibliotekspersonal skulle dess funktion 

kunna ta sig utanför lokalen där biblioteket är placerat. En skolbibliotekarie som är 

påläst på den nya barnlitteraturen kan inspirera eleverna genom boksamtal och 

bokcirklar på ett annat sätt än vad klassläraren har möjlighet till. Vi tycker därför det 

är synd att alla våra skolbibliotek saknar bibliotekarie på heltid. Vi tror att en 

skolbibliotekarie har en viktig roll för elevers läsutveckling.  

     Rektorerna på skolorna anser att skollagens formulering om tillgång till 

skolbibliotek är tillräcklig. Trots detta kan vi finna att det till stor del är denna 

formulering som gör att bibliotekens utseende och innehåll skapar stora variationer 

mellan olika skolors bibliotek. Eftersom ansvaret för biblioteken ligger på skolans 

rektorer anser vi att även detta faktum kan leda till de stora variationerna mellan 

skolbiblioteken då rektorers uppfattning om skolbibliotekets betydelse varierar. De 

ekonomiska tillgångarna verkar också bidra till varierad kvalité. Vår slutsats är därför 

att en tydligare definition av skollagens bestämmelse skulle minska de stora 

variationerna mellan skolbiblioteken. Vidare är även vår slutsats att om ansvaret för 

biblioteken skulle regleras kommunalt snarare än av enskild rektor skulle biblioteken 

vara mer lika, i alla fall inom kommunerna.  

     Det som gladde oss när vi gjorde våra enkätundersökningar var att de flesta 

lärarna besöker skolans bibliotek tillsammans med sina elever. Det som dock oroade 

oss var att en av skolorna inte gick tillsammans med sina elever till biblioteket. Här 

var det istället lärarna som lånade böcker till klassrummet. Om ett skolbibliotek är 

väl fungerande tror vi att ett besök i bibliotek kan öppna elevernas ögon och deras 

intresse för läsning. De förstår på ett annat sätt att det finns många olika typer av 

böcker med olika innehåll. De eleverna som inte är intresserade av läsning kan få en 

förståelse för att det kan finnas innehåll i litteraturen som även kan intressera dem. 

Vi tror därför att det är viktigt för alla elever att få möjlighet att besöka såväl 
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skolbibliotek som stadsbibliotek.  

     Sammanfattningsvis anser att kommunerna borde ge skolorna resurser till att 

utveckla skolbibliotekens miljö, litterära innehåll samt anställa utbildad personal. Då 

anser vi att biblioteket skulle kunna verka som en viktig resurs i elevernas 

svenskundervisning. Att ge rektorer en förståelse för att ett skolbibliotek är mer än ett 

rum med böcker tror vi skulle lösa många av skolbibliotekens problem. Vi måste sätta 

skolbiblioteket på kartan och satsa mer på det för att det ska bli välfungerande. Även 

lärarna måste få en förståelse för att regelbundna besök med såväl med som utan 

elever är viktigt för att kunna inspirera eleverna till läsning. Om läraren visar ett 

intresse för litteratur anser vi att eleverna får ett annat intresse. Som vi tidigare 

nämnt anser vi även att skollagens bestämmelse om tillgång till skolbibliotek måste 

förtydligas. Tillgång till ett skolbibliotek är för vagt uttryck då tillgång till någonting 

kan innebära många olika saker. Vi tror därför att en omskrivning av skollagen skulle 

skapa mer lika förutsättningar mellan olika skolors bibliotek samt minska de stora 

variationerna.  

6.2 Metoddiskussion 

Vi anser att våra metodval var lämpliga för våra forskningsfrågor. Att vi genomför 

enkäterna med lärarna när vi är på plats tror vi gav högre svarsfrekvens än om vi 

skulle ha mejlat ut en länk till de tänkbara lärarna. Vi upplever även att svaren på 

frågorna blir mer trovärdiga då lärarna kunde fråga oss om det var något som var 

oklarhet kring frågorna. Kan de inte göra det kan svaren bli missvisande om de 

uppfattar frågan på ett sätt som vi inte har tänkt. Vi upplever dock att enkätfrågorna 

med öppna svarsalternativ hade gjorts bättre i en intervju med lärarna för att få 

tydligare svar.  

     Vi anser även att det var bra att vi valde en metodtriangulering, då metoderna 

kompletterar varandra. Exempelvis så kunde vi ställa frågor om skolbiblioteken till 

rektorerna efter våra observationer, vilket gör att de kunde tydliggöra innehållet för 

oss. När vi går igenom våra enkäter så känner vi ibland att det skulle blivit tydligare 

om vi följt upp vissa frågor med en intervju. Vi anser ändå att vi får tydliga svar om 

hur deras användning av skolbiblioteken går till.  

    Att biblioteket på skola 4 är under renovering var inget vi visste om innan vi 

genomförde studien. Hade vi vetat det innan hade vi valt ett annat skolbibliotek som 

var färdigställt för att kunna få ett mer rättvist resultat.  
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Bilaga 1 

 

Observationsschema bibliotek 

 

Miljö 

 

Vad finns? 

 Stolar 

 Bord 

 Soffor 

 Mattor 

 Fönster 

 Är biblioteket öppet eller  

 Myslampor 

 Läshörnor 

 Texter, bilder på väggarna 

 Skyltning av litteratur/ boktips 

 

 

Beskriv hur biblioteket ser ut och vart det är beläget på skolan. 
Nyrenoverat, saker på väggarna, lugn miljö? 
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Utbud 

 

 Skönlitteratur 

 Facklitteratur 

 Ljudböcker 

 Diktsamlingar/ poesisamlingar 

 Sångböcker 

 Uppslagsverk 

 Instruktionsböcker (spelböcker, kokböcker) 

 Tidsskrifter 

 Läsning på andra språk för barn med annat modersmål 

 Datorer/ Ipads 

 Klassuppsättningar av bok/ flera likadana böcker 

 

 

Hur ser öppettiderna ut? Kommer eleverna åt biblioteket när som helst 
under skoldagen? 
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Bilaga 2 

 

Intervju frågor rektor: 

 

1. Antal elever på skolan? 
 

 

2. Årskurser på skolan? 
 

 

3. Beskriv hur skolan är placerad: 
 

 

4. Har skolbiblioteket några bestämda öppettider, i så fall vilka och varför? 
 

 
5. Har skolbiblioteket någon skolbibliotekarie eller någon annan personal 

som ansvarar för skolbiblioteket? 
 
 

6. Varför/ varför inte? 
 

 

7. Vad är din tolkning av skollagen gällande skolbibliotek/ vad innebär ett 
skolbibliotek för dig? 
§36 kap.2 
”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 
” 

 

 
8. Är skollagens bestämmelser om att det ska finnas ett skolbibliotek 

tillräckligt, eller önskar du tydligare riktlinjer gällande skolbibliotekets 
utformning och resurser? 
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Bilaga 3 

Enkät 
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